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1. Tērvetes pilskalns
Tērvetes pilskalns ir viens no iespaidīgākajiem
un diženākajiem ne vien Rietumzemgalē,
bet arī seno baltu zemēs. Par Tērveti vēsta
Atskaņu hronika, kurā pieminēts gan Tērvetes
pilsnovads ar koka pili, valdnieka mitekli un
divām priekšpilīm, gan tās XIII gs. valdnieki –
Viestards un Nameisis.

Piktogrammas

Iepriekšēja pieteikšanās
Prior arrangement +371
Tērvetes
tūrisma informācijas centrs
63726212; 26738535
e-pasts: tervetetic@inbox.lv

Tervete Castle Mound – People have inhabited
Tervete castle muond for more than a thousand
years. In the 13th century Zemgalians’ political
and administrative centre was located there.
From this place the legendary Zemgalian
kings Viestards and Nameisis have lead fierce
struggles with German knights.

8. Muzejs „Sprīdīši”
Vecajā, pamatīgajā ēkā, kas 1840.g. celta kā
ūdensdzirnavas, aizritēja Annas Brigaderes
(1861 – 1933) mūža pēdējās desmit vasaras.
Te tapuši daudzi rakstnieces darbi, arī atmiņu
triloģija “Dievs. Daba. Darbs”, kurā attēlotās
rakstnieces bērnības vietas atrodas tuvākajā
apkārtnē. Muzejā var iepazīties ar rakstnieces
dzīves gājumu un daiļradi, aplūkojamas
dzīvojamās istabas un grāmatu kolekcija.
“Sprīdīšu” apkārtne un māja bez lielām
izmaiņām saglabājusies agrākā rakstnieces
laika izskatā, trīs istabas un no Rīgas pārvestā
darbistabas iekārta saglabājušās pilnībā.
Muzeja ēkā atrodas kafejnīca, kā arī neliela
zāle konferencēm un banketiem. Tērvetes
upes otrā krastā jauku atpūtu piedāvā viesu
namiņš un pirts.

Tērvete, GPS 56.483379, 23.376375
Writer’s Anna Brigadere Museum „Sprīdīši”
In the Museum you can learn about the life
and creative work of writer Anna Brigadere.
She lived and worked here in summers from
1922 till 1933. The rooms have been preserved
exactly as they were during her lifetime.
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2. XII gs. Tērvetes koka pils
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Tervete Wooden Castle
History exhibition in Tervete Wooden Castle
tells about the ancient history of Zemgale. It
features the biggest and richest collection of
reconstructed Zemgalian iron adornments in
Latvia, household objects, arming, clothing.

3. Klosterkalns

13

Tas bijis apdzīvots jau kopš pirmā gadu
tūkstoša p.m.ē. Še mituši zemgaļu priekšteči,
kuri sākotnēji nodarbojušies ar lopkopību,
vēlāk – ar zemkopību.
Kalna augstākajā daļā, 22 metru augstumā
virs Tērvetes upītes līmeņa, ir iegarens
laukums, kuru apjozušas divas paralēlas
guļbaļķu aizsargsienas. Plakuma malā
atradušies pavardi.
Cloistermound had been inhabited since 1st
century B.C. till the begining of A.D., it has
been fortified with two parallel beam walls,
at the sides of the square were hearths.
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4. Svētais kalns

6. Veco priežu parks
33. Viesnīca, restorāns un
alus darītava – Zoltners

Naktsmītnes

26532691 30. Apartamenti „Ores” 		
www.spridisi.lv www.ores.lv

27006660

14. Atpūtas bāze – Tērvetes ūdenskrātuve 26115333

Kafejnīcas

8. Kafejnīca „Sprīdīši”
A.Brigaderes mājā, atvērta IV-XI 		
29640062
Tērvete, GPS 56.483540, 23.376354

9. „Mammadaba” Info centrā
atvērta visu gadu 29640062
Tērvete, GPS 56.487677, 23.373226

www.mammadaba.lv

www.zoltners.lv

Tērvete, GPS 56.480109, 23.380746
31. Apartamenti „Pālena muiža”
29297084
www.palenaapartamenti.lv
Kroņauce, GPS 56.497601, 23.306069

29. Viesu māja „Laima” 		
Tērvete, GPS 56.494932, 23.407403
17. Lauku māja „Amatnieki”
29276982 www.viesunamiem.lv/laima

29495041

Tērvete, GPS 56.481554, 23.389951
28. Lauku māja „Dzintarlāči” 		
29489048

Restorāns

27331109

Viesnīca

27331108

9. „Lutauša galds”		
Atrakciju laukumā, atvērta IV-XI
26123844
Tērvete, GPS 56.488820, 23.384153

Tērvete, GPS 56.477283, 23.387303
Kroņauce, GPS 56.51979, 23.337404
26551259
20. Viesu māja „Annenieki” 		
27729988 32. Kempings „Kaupēna dzirnavas”
Tērvetes pag., GPS 56.443423, 23.303790
www.kaupenadzirnavas.lv
7. Rehabilitācijas centrs „Tērvete”
63726175 30. „El Greko”
www.rctervete.lv

Kroņauce, GPS 56.51598, 23.33081

Zaļenieku pag., GPS 56.491453, 23.419955

Tērvete, GPS 56.484807, 23.393666

Parkā kursē Pasaku bānītis, savukārt virs stalto
priežu galotnēm slejas lielais koka skatu tornis.
www.mammadaba.lv
Tērvetes dabas parks ir kļuvis arī par skolēnu
vides izglītības centru, aicinot bērnus iepazīt AS „Latvijas valsts meži” apsaimniekotā
ūdenskrātuve ir bagāta ar zivīm, kuru
meža dzīvi. Parks atzīts par izcilāko Eiropas
krājumus papildina. Šī ir makšķernieku un
tūristu galamērķi Latvijā.
atpūtnieku iecienīta vieta – laivu un ūdens
www.mammadaba.lv
velosipēdu noma, kempinga mājiņas, peldošā
mājiņa, sporta laukumi, nojumes, ugunskura
un telšu vietas. Putnu vērotājiem aizraujošus
brīžus sagādās putnu novērošanas tornis.

Tērvete, GPS 56.479760, 23.382230

Tērvete,
GPS 56.482013, 23.386199

26841044 34. „Pūteļkrogs”
www.puteli.lv

Tērvete, GPS 56.48000, 23.38082

9. „Bodīte” Rūķu ciemā,
atvērta IV-XI 25919150
Tērvete, GPS 56.493816, 23.369266

29255010 35. „Gaisma”

Zaļenieku p., GPS 56.49628, 23.44292

22330449

Kroņauce, GPS 56.518326, 23.329001

7. Tērvetes sanatorija
Sanatorija būvēta
1932. g. un toreiz
tā bija viena no
modernākajām
ārstniecības iestādēm
Eiropā. Tagad ēkā
darbojas rehabilitācijas
centrs „Tērvete”.
The former Tervete
Sanatorium was built
in 1932, now works as a
medical institution.
63726175

www.rctervete.lv

20. Pikniks „Anneniekos“
Atpūta pie dabas Kroņauces Dzirnavezera
krastā – piknika vieta, nojume, iespēja pasūtīt
garšīgu zupu. Viesmīlīgā gaisotnē īpašā
konditorejas ceptuvē katrs varēs izcept gardas
bulciņas vai cepumiņus. Aicinām ģimenes un
skolēnu grupas.
Guest house „Annenieki”
Recreation by the nature on the bank of the
Dzirnavezers Lake – a picnic place with a shed,
give you possibility to enjoy a tasty soup.
In a special bakery everyone will have the
possibility to make your own special pastries.

Mājās gatavoti Latvijas augļu un ogu vīni.
Īpaši sortimentā ir ērkšķogu gaišie un sārtie
Tērvete, GPS 56.494932, 23.407403 vīni, kā arī pēc dabīgās metodes raudzēti
dzirkstošie vīni. Piedāvā vīna darītavas
Tērvete Reservoir riches are its carp, which are
apskati un vīnu degustāciju ar omulīgām
replenished each year. 1.5 kilogram perch and
sarunām
par
vīna
tapšanu,
jaukā
lauku
up to 10 kilogram pike have also been caught
ainavā,
gleznainās
Tērvetes
upes
krastā.
here. Eight boats and more than 12 plankways, spread out evenly along the reservoir’s
29454225
shore, are at anglers’ service.
Those who prefer different recreational
activities can rent a boat or a paddle boat
for a trip on the lake, arrange volleyball or
basketball friendlies, take a longer stroll or
ride a bike in the surrounding area. Here you
will find well-organized picnic and lodging
areas, spruced-up spots for swimming.
www.tervetesvini.lv

15.Izjādes un braukšana pajūgā

26824856

Tērvete Nature Park is one of the most
popular and family-friendly places in Latvia.
Here you can experience picturesque nature,
rich cultural history and the magic world of
fairy-tales.
The park has received the European
Destination of Excellence in Latvia award.
Tērvete,
GPS 56.495545, 23.378614

Drosmīgākie dabas parka apmeklētāji var
izmēģināt „Laimīgās zemes Gaisa takas”,
kur starp koku galotnēm izveidots virvju ceļš.
The Happy Land’s air tracks
Those who are brave enough may try their
abilities in the air tracks located in Nature
Park.
29944079

10. Tērvetes tauriņu māja
Tauriņu mājā iespējams redzēt un sastapt
visu varavīksnes krāsu, pārsteidzošāko
formu un dažāda izmēra tauriņus no Āzijas,
Dienvidamerikas un Āfrikas tropu mežiem
un izbaudīt īstu tropu klimatu, te aug krāšņi
tropu augi un ziedi un dzīvo ūdens iemītnieki.
Tervete butterflies You can see the butterfly
house and meet all the colors of the rainbow
of different butterflies from Asia, South
America and the African tropical forests and
enjoy a tropical climate, there are wonderful
tropical plants and flowers.

Alus darītava, kurā tiek ražots populārais
Tērvetes alus un kvass, interesentu grupām
piedāvā iepazīties ar alus darītavas vēsturi un
darbību šodien. Te var izzināt alus tapšanas
procesu, nobaudīt visas Tērvetes alus šķirnes
vai kvasu kopā ar gardām uzkodām, kā arī
iegādāties īpašos uzņēmuma suvenīrus un alu.
Lielfermā „Tērces” apskatāms ar mūsdienu
tehnoloģijām aprīkots piena ražošanas
komplekss ar automātiskā karuseļa tipa
slaukšanas iekārtu 3000 govīm.
Līdzās esošajā zirgaudzētavā tiek piedāvātas
izjādes ar zirgiem un neliela ekskursija
skolēnu grupām vai ģimenēm ar bērniem.
www.tervete.lv

Tērvete,
GPS 56.484992, 23.368656
www.tervetestaurini.lv

26622444; 29353571

11. Tērvetes Staburags

Tērvete, GPS 56.486561, 23.384233

Kroņauce,
GPS 56.517109, 23.334125

Tērvetes pagasts,
GPS 56.446998, 23.357498

Bioloģiskajā lauku saimniecībā „Ābelītes”
audzē dažādu Latvijā reti sastopamu šķirņu
mājlopus – mazās Galoveju gotiņas un
Hailander šķirnes liellopus, Mangalicas cūkas
– tautā sauktas arī par aitu cūkām. Ganībās
vai aplokā var redzēt Merino aitas un draiskas
kazas, kā arī zosis, pīles un citus mājputnus.
Piedāvā dzīvnieku apskati un ekskursiju
The beer produced in JSC „Agrofirma Tērvete”
pa Bukaišu apkaimi, atpūtu dabā, speciāli
brewery is well known in Latvia. During the
tūristiem iekārtotā piknika vietā pie dīķa.
visit tourist groups will get guided information Īpaši aicina ģimenes ar bērniem!
about the beer production process, and also
29191619
have an opportunity to taste all existing sorts
of Tērvete beer, buy special souvenirs and beer.
Company also offers sightseeing tours in the
modern dairy farm for 3,000 milking cows.
XIX gs.vidū neogotikas stilā celto pili ieskauj
Nearby stable offers horseback riding for
12 ha liels parks. No 1954.gada pilī darbojas
beginners as well as guided excursion
Augstkalnes vidusskola. Pils vairākkārt
for children groups and families, prior
pārbūvēta, labi saglabājušās pils zāles, kuras ir
arrangement.
Zirgaudzētava, 26164603
restaurētas.
Alusdarītava un Tērces, 29615337
www.mezmuiza.lv

24. Mežmuižas pils

Tervete Evangelic Lutheran Church (1614) is
one of the oldest churches in Zemgale. Next
to the church, there is the chapel of the Count
Pahlen.
25976433

Bukaišu pagasts,
GPS 56.433040, 23.180250

Homestead „Ābelītes”
The farm breeds Galloway cattle, Merino
sheep, goats, pigs and poultry.
Tours are available.
Augstkalne, GPS 56.404984, 23.334149
Mežmuiža Manor – castle was built in the
middle of 19 century in the Neo-gothic style.
It is surrounded by a park. Since 1954, it has
housed Augstkalne Secondary School.
29539886

17. Skaistais dārzs „Amatniekos”

Kroņauce,
GPS 56.519790, 23.337404

Liepiņu ģimene pie mājas iekārtojusi skaistu
dārzu ar plašiem ogu, augļu un smiltsērkšķu
stādījumiem. Iespējama augļu un ogu
degustācija un iegāde, jauka atpūta dabā,
piknika vieta un naktsmītne.
Country house „Amatnieki”
The garden with decorative bushes and
flowers is an excellent place for those fond
of gardening. Degustation of fruits and
berries, nice rest at the nature, picnic place,
accommodation.

Šo gleznaino vietu, kur Tērvetes upe, izmetusi
plašu loku, pietuvojas varenai nogāzei, mēdz
dēvēt par Tērvetes Staburagu.
Plašos tulpju stādījumus dēvē par mazo
Pa ceļam uz māla krauju, takas labajā pusē,
Holandi – kolekcijā ir gandrīz 400 dažādu
redzams neparasts purviņš, kas izveidojies
tulpju šķirņu. Pavasarī te notiek Tulpju svētki.
kalna galā.
Ar brīnumaino dabu un tās noslēpumiem
iepazīstina īpaši izveidotas dabas takas.
Clay bank of the River Tērvete
The picturesque place where the River Tērvete
has arched widly and approaches to mighty
bank is called Tērvetes Staburags. On the way
to the bank specially made trails allow to
enjoy wonderfull and mysterious nature.
Tērvete,
GPS 56.478748, 23.379794

Winery „Tērvete wines”
Offers homemade Latvian fruit and berry
wines – raspberry, apple and quince wines
are available to taste and visit the winery.
Gooseberry bright and rosé wines, as well
as sparkling wines fermented after natural
methods are very special in our assortment.
In the future is planned to offer the berry and
fruit brandy and fortified wines. Wines tasting
with cozy talks about wine making in lovely
countryside near Tērvete river.
Tērvetes pagasts,
GPS 56.447987, 23.389050
Piedāvājumā – tīra rudzu rupjmaize, rudzu
saldskābā maize, rudzu rupjmaize ar žāvētiem
augļiem, konditoreja. Maizīte ir gatavota bez
rauga: rudzu mīkla tiek raudzēta ar dabīgo
ieraugu, un maize cepta ar malku kurinātā
krāsnī. Ekskursijas skolēniem un ģimenēm ar
maizes cepšanu un degustēšanu.
Tērvete Bakery
Bread is baked according to ancient traditions.
You can take a tour of the bakery, help to bake
bread, taste and buy it.
29967553

23. Lauku sēta „Ābelītes”

25. Mežmuižas ev.lut. baznīca
22348426

19. Vīnogu dārzs

Jūs būsiet pārsteigti, cik kvalitatīvas, lielas un
garšīgas vīnogas ir iespējams izaudzēt mūsu
klimata apstākļos. Šī ir viena no lielākajām
vīnogu audzētavām Latvijā – te tiek audzētas
vairāk nekā piecdesmit ogu šķirnes. Dārza
saimnieks apmeklētājiem stāsta par vīnogu
audzēšanu, piedāvā nogaršot un iegādāties
vīnogas un augstvērtīgus stādus, izzināt vīna
darīšanas noslēpumus un iemalkot pašdarītu
kvalitatīvu sauso vīnu.

Iespēja iegādāties tulpju sīpolus, smiltsērkšķu
sulu un neparastus ievārījumus, pasūtīt un
baudīt tortes un konditorejas izstrādājumus.
Piknika vieta, degustācijas, iespēja apgūt
Argentīnas tango soļus, uzrīkot nelielu ballīti.
Country house „Viestardi”
Collection of different kinds of tulips, more
than 300 sorts is available for viewing. You
can buy tulip bulbs, taste buckthorn juice and
unusual jams, enjoy the cakes and pastries.
27570755
Kroņauce, GPS 56.515849, 23.347378

Augstkalne,
GPS 56.40541, 23.33184

Dievnams Augstkalnē celts 1648.gadā.
Iekļaujas vienotā ansamblī ar Mežmuižas pili,
parku un ūdenskrātuvi. Pirmā Mežmuižas
mācītāja dēls Georgs Mancelis (1593–1654)
bija ievērojams garīgās literatūras rakstnieks,
pirmās latviešu vārdnīcas autors.
The Mežmuiža Lutheran Church was built in
1648. Together with the nearby Mežmuiža
Castle, park and the lake, it forms a perfect
landscape ensemble. The first known priest
in the church was Kaspars Mancelis, his son
Georgs Mancelis (1593–1654) a famous writer
of the sacred literature, the author of the first
Latvian dictionary .

18. Lauku sēta „Viestardi” Kroņauce, GPS 56.514090, 23.335670

Dabas parkā, Tērvetes upītes labajā krastā,
dižsilā ar lazdu pamežu aug visvecākās un
visgarākās priedes Latvijā. Mežaudzē, kas
aizņem ap 30 ha lielu teritoriju, daudzu priežu
vecums tuvojas 300 gadiem un augstums
pārsniedz 40 m. Te AS „Latvijas valsts meži”
iekārtojuši pastaigu takas, kur netraucēti var
izbaudīt brīnišķīgo Tērvetes ainavu.
Old pine park In the Nature Park, on the right
bank of the Tērvete river, the oldest and tallest
pine trees in Latvia grow. In the forest stand
that occupies an area of 30 ha most of the pine
trees are approaching the age of 300 years,
while their height exceeds 40 metres. Here, the
Latvia’s State Forests have created airing trails Tērvetes–Kalnamuižas Evaņģēliski luteriskā
where the wonderful landscape of Tērvete may baznīca ir viena no vecākajām Zemgales
baznīcām. To uzcēla 1614. gadā, hercoga
be enjoyed peacefully.
Jēkaba laikā, mūsdienās ir atjaunota.
Tērvete, GPS 56.484807, 23.393666 Gan baznīca, gan blakus esošā grāfa Pālēna
dzimtas kapliča ir valsts nozīmes arhitektūras
pieminekļi. Līdzās esošajos kapos guldīti
daudzi ievērojami cilvēki.

Kroņauce,
GPS 56.516044, 23.331507

22. Tērvetes maizes ceptuve

16. AS „Agrofirma Tērvete”

Tērvete, GPS 56.488094, 23.387634

26193472

21. Tērvetes vīna darītava

Tērvete,
GPS 56.481925, 23.378445
Aizraujošas zirgu izjādes un jautrs izbrauciens
pajūgā pa Tērvetes kultūrvēsturisko centru vai
Tērvetes dabas parku.
Exciting horse riding and horse-drawn
carriage rides through the park and the
historical center of Tērvete are available.

12. Kalnamuižas baznīca

Tērvete, GPS 56.483379, 23.376375

Tērvete, GPS 56.487677, 23.373226

9. Laimīgās zemes Gaisa takas

Lai pārvaldītu īpašumus, Livonijas ordenis
1345. gadā te uzcēla mūra pili, taču zemgaļi
kopā ar lietuviešiem to drīz vien sagrāva.
Ziemeļu karā laikā (1701) zviedru karaspēks pili
nopostīja. Ieplānota pilsdrupu konservācija.
Ruins of the Order’s Castle
In 1339 for the purpose to rule over its
property and estates the Order of the
Livonian Knights built a stone castle, but
it was destroyed by the combined forces of
Semgallians and Lithuanians in 1345.

27

26532691

Iecienītākās parka vietas, kuru apskatei
nepieciešamas vismaz trīs stundas, ir
Pasaku mežs, Rūķīšu mežs un Atrakciju
laukums. Te var sastapt ne tikai koka
skulptūrās atveidotus pasaku un rakstnieces
A.Brigaderes lugu varoņus bet arī „dzīvus un
atraktīvus” pasaku tēlus.
Biezais celiņu un taku tīkls ļauj ērti sasniegt
apskates objektus.

63726212; 28309394

5. Livonijas ordeņa pilsdrupas

24

10. Viesu māja „Sprīdīši” 		

Later there was found a stone axe, stones
for grating corn, earthenmoulds for casting
bronze objects, an iron knife and pottery with
scratched surfice. There lived the ancestors of
ancient Semgallians.

Svētā kalna nosaukums varētu būt saistīts
ar seno zemgaļu kulta vietu. XIII gs. beigās
ordenis līdzās Tērvetei uzceļ pili, kas kalpo kā
300 vīru liela karaspēka apmešanās vieta no
kuras pastāvīgi uzbrukt zemgaļiem.
Holy (Swedish) Hill is one of Tervete’s fort –
hills, a holy place of our distant ancestors. In
1285–86 German crusaders built their castle
there, but after the conquest of Zemgale they
destroyed it.
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Tērvete, GPS 56.484884, 23.382141

Muzejs atvērts no 1.V līdz 31. X,
slēgts pirmdienās un otrdienās

9. LVM dabas parks Tērvetē
Tērvetes dabas parks ir viena no tūristu
iecienītākajām un ģimenei draudzīgākajām
vietām Latvijā, to apsaimnieko AS „Latvijas
valsts meži”.

Tērvetes koka pils ekspozīcija vēsta par
zemgaļu un Tērvetes senvēsturi. Te izvietota
plaša zemgaļu materiālās kultūras ekspozīcija:
sadzīves priekšmeti, rotas, bruņojums,
apģērbi, mēbeles.
Apskatāma valdnieka Viestarda vaska figūra
un lielākā zobenu izstāde Latvijā.
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Tērvete, GPS 56.481439, 23.376058

Tērvete, GPS 56.460070, 23.392254

Simtgadīga Zemgales lauku sēta, A.Brigaderes
brālēna, grāmatizdevēja Jāņa Rapas dzimtās
mājas. Ik gadus muzeja bibliotēka papildinās
ar senu mācību grāmatu un rokdarbu
kolekcijām. Telšu vietas, vāgūzis, klēts, iespēja
gatavot maltīti ēkā ar manteļskursteni.
Book Museum „Ķipi“ is situated in the native
house of the book publisher Jānis Rapa (18851941), writer’s Anna Brigadere cousin.
The museum holds a vast material about
Latvian book publishers, and a considerable
collection of old books, bookmarks and
needlework. Offers „black kitchen”, fire place
in the open air, camping place in the shadow
of the old trees, a barn and a hayloft, too.
Muzejs atvērts no 15.IV līdz 15.X, 29351141

26115333
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13. Grāmatu muzejs „Ķipi”

14. Tērvetes ūdenskrātuve

17

Tourism map

1. Tērvete Castle mound
2. Tērvete Wooden Castle
3. Cloistermound
4. Holymound
5. Ruins of the Order’s Castle
6. Old pine park
7. Tērvete Sanatorium
8. Museum „Sprīdīši”
9. LVM Nature Park in Tērvete
		The Happy Land’s air tracks
10. Tervete butterflies
11. Clay bank of the River Tērvete
12. Kalnamuiža Ev.Lutheran Church
13. Book Museum „Ķipi”
14. LVM Tērvete Reservoir
15. Horse riding and Horse-drawn
		 carriage rides
16. JSC „Agrofirma Tērvete”
17. Country house „Amatnieki”
18. Country house „Viestardi”
19. The Grape Garden
20. Guest house „Annenieki”
21. Winery „Tērvete wines”
22. Tērvete Bakery
23. Farmstead „Ābelītes”
24. Mežmuiža Castle
25. Mežmuiža Ev. Lutheran Church
26. „Lidoņi“
27. Nature Reserve „Ukru gārša”
28. Guest House „Dzintarlāči”
29. Guest House „Laima”
30. Apartments„Ores”,cafe„El Greko“
31. Apartments „Pālena muiža”
32. Camping „Kaupēna dzirnavas”
33. Hotel, restaurant – „Zoltners“
34. Guest House, cafe „Pūteļkrogs“
35. Cafe „Gaisma“

Tērvete, GPS 56.482545, 23.383890

26. H. Cukura nams

Bukaiši, GPS 56.400295, 23.251898
Konstruktors, lidotājs un žurnālists Herberts
Cukurs kļuva slavens ar saviem lidojumiem
paškonstruētās lidmašīnās no Latvijas uz
Gambiju. 1935.gadā no Latvijas valsts kā
balvu saņēma Bukaišu pagasta „Lidoņus”,
tagad te iekārtota viņa piemiņas istaba.

27. „Ukru gārša”
Bukaišu pag., GPS 56.364141, 23.165602
Te izveidota meža un dabas zinību taka, kurā
var gūt ieskatu meža un dabas zinībās, vērot
aizsargājamo augu un putnu daudzveidību.

www.vinogudarzs.lv
Grape Garden is the only vineyard where can
be tasted the most brilliant big berry grapes
grown in Latvia. You will be surprised not
only of the perfect quality and big size of
the grapes but also of their delicious taste,
there are more than 50 varieties in total.
These are the Ukrainian, Russian, USA and
Latvian selectionists best accomplishments
that are being tested and monitored in a local
cultivation conditions.
28609399

29284561 Nature Preserve The forest trail, where is
Memorial room of Herberts Cukurs
possible to observe protected plants and
In 1935 the Government of Latvia awarded
different birds, get knowledge about
the constructor, pilot and journalist H.Cukurs the forest and nature.
with the house „Lidoņi“ in Bukaiši parish,
26193472
where today is arranged his memorial room.

