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Ceļojums pa 
Tērvetes novadu
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2002.gadā, apvienojoties Tērvetes, Augstkalnes un Bukaišu 
pagastiem, tika izveidots  Tērvetes novads. Tā robežas sniedzas 
līdz pat Lietuvai, tomēr novads ir viens no mazākajiem Latvijā, 
kurā šobrīd dzīvo 3820 iedzīvotāji, kopējā platība ir 22.4 tūkstoši 
hektāru. Novada līdzenumus izdaiļo Tērvetes, Svētes, Auces un citu 
upju ielejas un pauguraines.
Tērvetes novadā dzimuši un dzīvojuši daudzi ievērojami cilvēki: 
literāti Anna Brigadere, Jānis Rapa, Roberts Sēlis, Mārtiņš Zīverts 
un Valdis Grēviņš, zinātnieki Kristaps Helmanis, Alfrēds Ieviņš, 
Māris Ābele un Edgars Vimba, mākslinieki Biruta Baumane, Egons 
Cēsnieks un Jānis Brigaders, fotogrāfs Vilis Rīdzenieks, mecenāts 
būvuzņēmējs Kristaps Morbergs un Latvijas Republikas prezidents 
(1930-1936) Alberts Kviesis.

1. Tērvetes pilskalns 
Tas slejas Tērvetes upītes krastā uz 19 metrus  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, kurā 
minēti XIII gadsimta ievērojamie valdnieki – Viestards un Nameisis. 
Te norisinājušās sīvas cīņas starp zemgaļiem un Livonijas ordeņa 
karaspēku, nespējot pretoties krustnešiem, 1286. gadā zemgaļi 
paši Tērvetes pili nodedzināja un savas zemes pameta.
Izrakumu laikā pilskalnā atrastas apmēram 4000 senlietas.

Ceļojums vēsturē
Ar Tērvetes vārdu lepojas varens zemgaļu centrs, kas Latvijas teritorijā visilgāk 
– līdz pat 13. gadsimtam – cīnījās par savu politisko un ekonomisko neatkarību. 
Latviešu tautai Tērvetes pilskalns ir svarīgs kultūrvēsturisks piemineklis – tas 
kalpo kā seno zemgaļu  neatlaidīgā rakstura un nelokāmā gribasspēka liecinieks. 

3„Tērvetes pilskalna drupās reiz lauzti akmeņi hercoga pils pārbūvei. Vīri lauzuši mūri, te kaut kas mirdzošs 
pazibējis. Rakuši un izrakuši spožu zelta zobenu. Tā sākās teika.
Tērvete – viena no zemgaļu cilšu galvenajām apmetnēm pirmskolonizācijas periodā, bagāta muiža ar auglīgām 
zemēm un vērtīgām mežaudzēm, šodien priekšzīmīgas lauksaimniecības zona ar augstvērtīgu ainavisko 
un kultūrvēsturisko potenciālu. Pārnestā nozīmē atrast šo „zelta zobenu” ir mūsu XXI gs. kultūras cilvēku 
pienākums, un nevis to pārkalt sīknaudā vai lietot kā ieroci savu sakņu atciršanai, bet gan turēt spožu, izzināt 
tā gaitas un novērtēt tautas vēsturiskās atmiņas spēku, ar ko piepildīts šis simboliskais tēls.”

/Ojārs Spārītis/

2. XII gs. Tērvetes koka pils 
Pils četros stāvos aplūkojama Baltijā plašākā IX –XIII gs. zemgaļu 
materiālās kultūras ekspozīcija: sadzīves priekšmeti, apģērbi, 
rotas, bruņojums, pils makets, zīmējumi un fotogrāfijas. Šeit 
apskatāma zemgaļu valdnieka Viestarda vaska figūra un vislielākā 
zobenu izstāde Latvijā. Pils rekonstrukcija veidota pēc pilskalna 
arheoloģisko pētījumu rezultātiem. Nedaudz tālākā nākotnē 
paredzēts pilnībā pabeigt Tērvetes koka pils rekonstrukciju.
Ik gadus augusta otrās nedēļas nogalē šeit svin Zemgaļu svētkus.

Pils atvērta no 1.V līdz 31.X, slēgta pirmdienās un otrdienās.  
Vēlams iepriekš pieteikties pa tālruni   26950975

Tērvete, GPS 56.482545, 23.383890

Tērvete, GPS 56.481439, 23.376058

www.lielkenins.lv
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3. Klosterkalns 
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.

5. Livonijas ordeņa pilsdrupas 
Lai pārvaldītu īpašumus, Livonijas ordenis 
1345. gadā te uzcēla mūra pili, taču zemgaļi 
kopā ar lietuviešiem to drīz vien sagrāva.
Vēlāk pils pārbūvēta Kurzemes un Zemgales 
hercogu vajadzībām.
Ziemeļu karā laikā (1701) zviedru 
karaspēks pili nopostīja. Pašlaik tiek 
plānota pilsdrupu konservācija.

6. Tērvetes – Kalnamuižas ev. lut. baznīca Viena no vecākajām Zemgales 
baznīcām, celta 1614.gadā 
hercoga Jēkaba laikā, 
mūsdienās atjaunota.
Gan baznīca, gan blakus 
esošā grāfu Pālēnu kapliča ir 
valsts nozīmes arhitektūras 
pieminekļi. 
Līdzās esošajos kapos guldīti 
daudzi  ievērojami cilvēki.

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. 

7. Tērvetes sanatorija
Aleksandra Klinklāva un Anša Kalniņa projektētā 
(1932.) Latvijas Sarkanā krusta valsts sanatorija ir 
viens no izcilākajiem funkcionālisma arhitektūras 
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.

Ciemos pie Annas Brigaderes
Tērvetē mēs ar sirdi tuvojamies izcilās rakstnieces garīgajai pasaulei. 
Viņas bērnības zeme – skaistās meža takas, Tērvetes upes līči, kalni un pilskalni 
ir bijis tas iedvesmas avots, kas atraisījis rakstnieces garīgo spēku, tie ir viņas 
literārie darbi, ko esam saņēmuši mantojumā.
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4. Svētais kalns
Kalna nosaukums 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 bija 
izvietots zviedru karaļa Kārļa XII 
karaspēks, tādēļ to sauc arī par Zviedru 
kalnu.

10. Grāmatu muzejs „Ķipi” 
Sena Zemgales lauku sēta, Annas Brigaderes brālēna, 
grāmatizdevēja Jāņa Rapas (1885–1941) dzimtās mājas.
Ik gadus muzeja bibliotēka papildinās ar senu mācību grāmatu un 
rokdarbu kolekcijām. Telšu vietas, vāgūzis, klēts, iespēja gatavot 
maltīti simtgadīgā ēkā ar manteļskursteni.

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

Tērvete,    GPS  56.484884,  23.382141

Tērvete,   GPS   56.479760,  23.382230

Tērvete,   GPS   56.482013,  23.386199

Tērvete,   GPS  56.483379,  23.376375

Tērvete,   GPS 56.460071,  23.392254

T. 26532691

T. 29351141

www.spridisi.lv

Tērvete,      GPS   56.486561,  23.384233

„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.

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

Tērvete,   GPS   56.478748,   23.379794

www.rctervete.lv T. 63726175

Tērvete,   GPS   56.484807,   23.393666

9. Māla krauja – 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 īpaši izveidotās dabas takas.
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11. Latvijas valsts mežu 
     dabas parks Tērvetē
Tērvetes dabas parks ir viena no tūristu 
iecienītākajām un ģimenei draudzīgākajām 
vietām Latvijā,  to apsaimnieko AS „Latvijas 
valsts meži”. Iecienītākās parka vietas, kuru 
apskatei nepieciešamas vismaz trīs stundas, ir 
Pasaku mežs, Atrakciju laukums un Rūķīšu mežs. 
Te var aplūkot ne tikai koka skulptūrās atveidotus 
rakstnieces A. Brigaderes lugu varoņus bet 
sastapt arī „dzīvus” pasaku tēlus. Biezais celiņu 
un taku tīkls ļauj ērti sasniegt apskates objektus.

Ceļojums dabā
„Apskatieties visapkārt uz šo skaisto vietu, kur jūs atrodaties un kuru sauc par 
Tērveti. Bieži mēs vienu un to pašu skatām simtreiz, tūkstošreiz, iekams to 
ieraugām pirmo reizi. Kad jūs būsiet saskatījuši un ieraudzījuši Tērvetes dabas 
pārsteidzošo krāšņumu un reljefa daudzveidību uz Zemgales plašo līdzenumu 
fona, tad teiksiet – jā, Tērvete ir Dieva izraudzīta zeme.”
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/Elga Drulle/

12. Veco priežu parks
Dabas parkā, Tērvetes upītes labajā krastā - dižsilā ar lazdu 
pamežu aug vecākās un garākās priedes Latvijā. Mežaudzē, kas 
aizņem ap 30 ha lielu teritoriju, daudzu priežu vecums tuvojas 
300 gadiem, bet to augstums pārsniedz 40 metrus. Te AS „Latvijas 
valsts meži” iekārtojuši pastaigu takas, kur netraucēti var izbaudīt 
brīnišķīgo Tērvetes ainavu.

Maziem un lieliem riteņbraucējiem fantastiska iespēja 
izkustēties un mēroties spēkiem jaunajā velo trasē, kas izbūvēta 
blakus LVM „Dabas parka Tērvete” lielajai autostāvvietai. 

13. Tērvetes velo parks

Parkā kursē Pasaku bānītis, savukārt virs stalto 
priežu galotnēm slejas lielais koka skatu tornis. 
Drosmīgākie var izmēģināt „Laimīgās zemes 
Gaisa takas”, kur 8–10 metru augstumā izveidota 
virvju trase.
Garšīgu maltīti var ieturēt trīs parkā izvietotajās 
kafejnīcās, vai kādā no pašu izvēlētām piknika 
vietām. 
Tērvetes dabas parks ir kļuvis arī par skolēnu 
vides izglītības centru, aicinot bērnus iepazīt 
meža dzīvi.

14. Augēnijas zirgu izjādes un braukšana pajūgā

www.mammadaba.lv

Tērvete,   GPS  56.487677,  23.373226

 T. 28309394

T.  29944079

Zirgu izjādes Tērvetē piedāvā Augēnija Rulle, kuras sirds zirgiem 
pieder jau kopš bērnības.   Vienmēr dzīvojusi zirgu tuvumā, arī 
vecākiem bijuši zirgi. Laikam ejot, apguvusi zirgkopja un zirgu trenera 
specialitāti. 
Augēnija piedāvā aizraujošas zirgu izjādes un braukšana pajūgā pa 
Tērvetes kultūrvēsturisko centru un Tērvetes dabas parku.

Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 26824856 

Tērvete,   GPS   56.481925,  23.378445

Tērvete,      GPS  56.486000, 23.367547

Jāņem līdzi savi  velosipēdi („Dabas parka Tērvete” nomas 
velosipēdi nav paredzēti tik sportiskām aktivitātēm), kustēšanās 
spars un labs noskaņojums.

www.izjadestervete.lv

Tērvete,    GPS 56.488094,    23.387634

15. AS „Agrofirma Tērvete” zirgaudzētava
Lieliska iespēja izstaigāt un apskatīt profesionālu zirgaudzētavu gida 
pavadībā, un noslēgumā pie pavadas izjāt vienu apli sporta manēžā 
ar trenētu zirgu. Ekskursijas skolēnu un pieaugušo grupām, 

iepriekš piesakoties pa tālruni 26190132

www.terveteszirgi.lv

Tērvete,   GPS   56.505038 23.344223
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11. Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē
12. Veco priežu parks
13. Tērvetes velo trase
14. Zirgu izjādes un braukšana pajūgā
15. AS „Agrofirma Tērvete” zirgaudzētava
16. „Glamping Tervete“
17. Latvijas valsts mežu Tērvetes ūdenskrātuve
18. Vīnogu dārzs 
19. Viesu māja „Amatnieki”
20. AS „Tērvetes AL” alus darītava
21. „Tērvetes maize” maizes ceptuve
22. „Tērvetes vīni” vīnadarītava
23. Tērvetes tauriņi
24. Peoniju dārzs
25. Tulpes „Viestardos”
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 Kristīnes picērija
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. Kafejnīcas „Gaisma“ un „Mēnestiņš“
Tērvetes tūrisma informācijas centrs
T. + 371   28309394                  tervetetic@inbox.lv
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20. AS „Tērvetes AL” alus darītava
Viesošanās laikā Latvijā lielākajā daudznozaru lauksaimniecības 
uzņēmumā jums būs iespēja kļūt par labākiem Tērvetes alus 
pazinējiem, iepazīties ar alus tapšanas procesu un nobaudīt visas 
Tērvetes alus šķirnes, kā arī iegādāties īpašos uzņēmuma suvenīrus.

Ceļojums krāsu, garšu un dzīvnieku pasaulē
Tērvetes novads prot pārsteigt ne tikai ar dabas krāšņumu un senatnes elpas 
pieskārienu – te dzīvo arī darbīgi cilvēki, kuri ikdienā radījuši vērtības, ar kurām 
lepojamies.

Krāšņajā kolekcijā apskatāmas vairāk nekā 250 dažādu krāsu un 
formu peonijas. Saimnieks aicina jūnijā uz pasakaino ziedēšanas 
laiku, kad var apskatīt, pasmaržot un uzzināt dažādus knifus 
peoniju audzēšanu, iespējama stādu iegāde.

Iepriekšēja pieteikšanās, ziedojumi.
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18. Vīnogu dārzs
Jūs pārsteigs, cik kvalitatīvas, lielas un garšīgas vīnogas ir iespējams 
izaudzēt Latvijas klimata apstākļos. 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. 

21. Tērvetes maizes ceptuve
Maiznieks Jānis Kurpnieks ar 20 gadu darba pieredzi maizes 
cepšanā tēva mājās ir izveidojis nelielu maizes ceptuvi, lai apvienotu 
tradīcijas un jaunākās tendences, veidojot savu stāstu par maizi - 
veselīgu, spēcinošu, bagātīgu! Pēc paša radītajām receptēm viņš 
cep vairāk nekā 12 maizes veidus, tai skaitā veselīgus gardumus 
– augļu un ogu rudzu maizi, ko var ēst smalkmaizīšu vietā, kā arī 
mūsdienās tik pieprasīto bezmiltu maizi. 
Piedāvājumā – dažādu veidu rupjmaize ar šķeltajiem rudzu 
graudiem un rudzu saldskābmaize. 

22. Tērvetes vīna darītava 
Nelielā vīnadarītavā gatavoti Latvijas augļu un ogu vīni. 
Sortimentā ir ābolu, aveņu, ķiršu, rabarberu, upeņu 
un ērkšķogu vīni, kā arī pēc dabīgās metodes raudzēti 
dzirkstošie vīni. Piedāvā vīna darītavas apskati un vīnu 
degustāciju ar omulīgām sarunām par vīna tapšanu 
jaukā lauku ainavā Tērvetes upes krastā.    

25. Māja „Viestardi”
Plašos tulpju stādījumus dēvē par mazo Holandi – kolekcijā ir 
gandrīz 400 dažādu tulpju šķirņu. „Viestardu” saimnieki Kroņaucē 
divu dienu garumā maijā rīko „Tulpju svētkus”, apmeklētājus 
priecējot ne tikai ar krāšņi ziedošām tulpēm, bet arī ar dažādu 
Latvijas amatierteātru izrādēm un amatnieku tirdziņu! Neliels 
dzīvnieku dārzs – ponijs, kaziņas, truši. Mājas beķerejā tiek 
gatavotas visdažādākās kūkas, saldi un sāļi kliņģeri, pīrāgi, 
plātsmaizes, kēksiņi un citi našķi. Iespējama  piegāde.

Cena pēc vienošanās. Iepriekšēja pieteikšanās.

26. Lauku sēta „Ābelītes”
Stašinsku ģimene Bukaišu pagasta bioloģiskajā saimniecībā 
„Ābelītes” audzē dažādus mājlopus - Galoveju šķirnes liellopus, 
Merino aitas, Mangalicas cūkas – tautā sauktas par aitu cūkām, 
kazas un dažādus mājputnus. Piedāvā dzīvnieku apskati, atpūtu 
dabā speciāli tūristiem iekārtotā piknika vietā.

17. Tērvetes ūdenskrātuve 
Ūdenskrātuve, ko apsaimnieko AS „Latvijas valsts meži”, ir bagāta 
ar zivīm, kuru krājumi katru gadu tiek papildināti. Makšķernieku 
un atpūtnieku iecienīta vieta – SUP dēļu, laivu un ūdens velosipēdu 
noma, kempinga mājiņas, peldošā mājiņa, sporta laukumi, 
nojumes, ugunskura un telšu vietas. Jaunais putnu novērošanas 
tornis gādā par ērtībām putnu un dabas vērotājiem.

Kroņauce,
 GPS  56.514090,  23.335670

Bukaišu pag.,   GPS  56.433040,  23.180250

Kroņauce,  GPS 
56.512205, 23.350599www.peonijas.lv

T. 27494343

T. 27570755  

www.tervetesvini.lv

T. 29454225

Zelmeņi, GPS    
56.446998,  23.357498

T. 29191619

www.tervetestaurini.lv

Tērvete,   GPS   56.484992, 23.368656

 T. 26622444; 29353571

24. Peoniju Dārzs

23. Tērvetes tauriņi
Tauriņu tropu 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.

Atvērts no 1.V  līdz 31. X, darba laiks 10:00 – 17:00.

Kroņauce,    GPS    56.517109, 23.334125

Tērvete,   GPS  56.494932,  23.407403

www.tervete.lv

www.vinogudarzs.lv

www.mammadaba.lv
T. 28609399

T. 29615337

T. 29967553

T.26115333

Tērvetes pag.,   GPS   56.447987,  23.389050

Maizes sastāvā nav kviešu milti, un tas mūsdienās ir liels retums. 
Rudzu maizei izmanto tikai dabīgas izejvielas, pašu gatavotu 
ieraugu, ko iegūst no abrkaša. Mīklu raudzē ozolkoka kublos, tad 
katrs ar maiznieka rokām uz lizes izveidotais klaips, kas sasniedz 
pat pus metra garumu, nonāk ar skujkoka malku izkurinātā krāsnī.
Ceptuvē tiek rīkotas ekskursijas ar iespēju nodegustēt maizīti,  
izzināt visu par maizes cepšanu un ar to saistītām tradīcijām. Tā 
ir vieta, kur sajust maizes svētību pašu rokām - līdzdarboties īstas 
lauku maizes cepšanas rituālos.

Kroņauce,   GPS    
56.515849,   23.347378
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27. Mežmuižas pils 
Pils celta neogotikas stilā, pilnībā pabeigta tikai 1912. gadā. 
Pils, atrazdamās ezera lēzenajā krastā, no vienas puses 
iežogota ar veco parku, no otras ar Ketlera laikā celto baznīcu 
un vecās kapsētas lielajiem kokiem. Rakstnieks Roberts Sēlis 
celtni raksturojis kā „vienkāršā vācu renesanses stilā” celtu ēku, 
piebilstot, ka tā „izstaro savādu, romantiska noguruma nokrāsu”. 
Mežmuižā vasaras pavadījis rakstnieks Rainis, ciemojoties pie 
fotogrāfa Viļa Rīdzenieka. No 1954. gada pilī atrodas Augstkalnes 
vidusskola. Muižas parks ar 46 koku sugām, kura platība ir 12 ha, 
ir neatņemama pils sastāvdaļa. Skaistajā dzirnavu ezerā ik gadus 
ligzdo gulbji.      

Ceļojums uz Leišmalīti
AUGSTKALNES centrā Svētes dzirnavezera krastā atrodami ievērojami valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekļi – Mežmuižas ev. lut. baznīca un Mežmuižas pils.
Mežmuižā, ciemojoties pie fotogrāfa Viļa Rīdzenieka, vasaras pavadījis dzejnieks 
Rainis.
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30. Dabas liegums „Ukru gārša” 
Zinību, meža un nepieradinātās dabas 
taka, nedaudz vairāk nekā trīs kilometrus 
gara. Takā var vērot dzīvniekus, iepazīt 
retos putnus un aizsargājamo augu 
daudzveidību. 
Īpaši saistošas un noderīgas ir mežsarga 
Agra Ģērmaņa vadītās ekskursijas skolu 
jaunatnei.       T. 26193472

28. Mežmuižas ev.lut. baznīca
Mežmuižas baznīca iesvētīta 1648.gadā. 
Pirmā Mežmuižas mācītāja dēls Juris 
Mancelis (1593–1654) bija ievērojams 
garīgās literatūras rakstnieks, pirmās 
latviešu vārdnīcas autors.

Visapkārt, kur vien paveras skats, līdzenums vien. Nav te augstu kalnu un plašu 
upju, bet tomēr bagātus tos dara vēsture un cilvēki. Ievērojamākie no tiem: 
rakstnieks Roberts Sēlis, ķīmiķis Alfreds Ieviņš, būvuzņēmējs - mecenāts Kristaps 
Morbergs. Te var iepazīt firsta Līvena bijušās muižas parka alejas un dīķus,  
1901. g. celto Biedrību namu. Pagasta rietumos spēcīgi zaļo Koriņu dižozols un 
Brīnumpriede.

29. „Lidoņi” un melnā stārķa parks Bukaišos
Konstruktors, lidotājs un žurnālists Herberts Cukurs (1900–1965) pēc lidojuma uz 
Gambiju 1935. gadā kā balvu saņēma Bukaišu pagasta mājas „Lidoņi“. Tagad te iekārtota 
Herberta Cukura piemiņas istaba. Bukaišu centrā līdzās „Lidoņiem” izveidots Melnā stārķa 
parks.       

Savdabīgā pierobeža – Bukaiši

Bukaišu pag., GPS 56.364141, 23.165602

Koriņu dižozols

Bukaiši, GPS 56.400295, 23.251898

Visvecākās liecības par cilvēku aktivitātēm Bukaišu pagasta 
teritorijā attiecināmas uz II g.s.p.m.ē., kad plašo mežu 
ieskautajā ozolu birzī, izveidota svētvieta ar akmeņiem  
un upuraltāri. Ozolu zaros bijušas zīmes, ka pats Pērkons 
nolaidies zemē un uzklausījis upuru lūgšanas.

Augstkalne,   GPS  56.404984,   23.334149

www.mezmuiza.lv

T. 26473531 

 T. 29284561

Atvērts no 1.V  līdz 31. X, darbdienās.
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11. Mammadaba    T. 29640062  

 36. Pūteļkrogs           T. 29255010     

11. Lutauša galds           T. 29640062

 37.  Gaisma          T. 22330449
Zaļenieku p., GPS 56.49628, 23.44292 Kroņauce, GPS 56.518326, 23.329001

8.  Sprīdīši    T. 27570755  

Tērvete, GPS  56.483540, 23.376354Tērvete, GPS 56.487677, 23.373226

Tērvete,  GPS  56.488820, 23.384153

32. Kristīnes picērija un beķereja

Tērvete,  GPS  56.48000,  23.38082

www.puteli.lv
11. Bodīte          T. 25919150 

Tērvete,  GPS 56.493816, 23.369266

37. Mēnestiņš        T. 27729988 

T.  27570755

www.spridisi.lv

Kroņauce, GPS 56.518326, 23.329001

35. Viesnīca, restorāns un alus darītava – ZOLTNERSNaktsmītnes

Kafejnīcas

Alus darītava
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Tērvetes pagasts, GPS 56.497601, 23.306069

www.zoltners.lv

Viesnīca             T. 27331108Restorāns               T. 273311098. Viesu māja „Sprīdīši”     T. 26532691

32. Apartamenti „Ores”         T. 27006660

33. Apartamenti „Pālena muiža”                T. 29297084

17. Atpūtas bāze pie Tērvetes ūdenskrātuves    T. 26115333

16. Glamping Tervete        glampingtervete@gmail.com  

34. Kempings „Kaupēna dzirnavas”              T.26551259
Zaļenieku pagasts,  GPS 56.491453, 23.419955

31. Viesu māja „Laima”     T. 29495041

Tērvete,  GPS 56.494932,  23.407403

7. Rehabilitācijas centrs „Tērvete”        T. 63726175

Tērvete,   GPS 56.484807, 23.393666

Tērvete, GPS 56.483379, 23.376375

www.palenaapartamenti.lv

www.viesunamiem.lv/laima

Tērvete, GPS 56.477283, 23.387303

www.kaupenadzirnavas.lv

www.rctervete.lv

www.ores.lv

www.mammadaba.lv

Tērvete,   GPS 56.481554, 23.389951

www.spridisi.lv

Tērvete,  GPS 56.480109, 23.380746

19. Viesu māja „Amatnieki”          T.29276982

Tērvetes pag.,      
GPS   56.493920, 23.343896

@glampingtervete

Kroņauce,  GPS 56.51979, 23.337404



www.tervetesnovads.lv

Tērvetes tūrisma informācijas centrs
T. +371 28309394 

e-pasts: tervetetic@inbox.lv 
GPS 56.487677, 23.373226
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