
Žagarės regioninio parko lankymas  
nemokamas, bet galima įsigyti savano- 
rišką valstybinio parko lankytojo bilietą:

• vienkartinis lankytojo bilietas 
(5 dienoms) – 1 €

• bilietas galiojantis Žagarės  
regioniniame parke mėnesiui – 5 €

• bilietas, galiojantis visuose Lietuvos 
valstybiniuose parkuose mėnesiui –  
10 €, metams – 20 € (šeimai – 25 €).
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       Įėjimas į Tervetės gamtos parką kainuoja:
• suaugusiesiems – 5,50 €
• moksleiviams, studentams, pensininkams – 4,00 €
• šeimos bilietas – 14,00 €
 (2 suaugę + 1–5 vaikai nuo 7 iki 18 metų amžiaus)
• ikimokyklinio amžiaus vaikams nemokama
Pasakų traukinukas – 1,50 €
Kasa dirba kasdien 9.00–17.00 val.
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3,6 km ilgio takas vingiuoja per 
Žagarės ozą ir apjuosia Žvelgaičių 
ežerą. Keliaudami taku galėsite 
pasigrožėti Žvelgaičio piliakalniu, 
vaizdingu kraštovaizdžiu, stebėti 
gyvąją gamtą. Prireikus atgauti 
jėgas smagiai praleisite laiką 
ežero pakrantėse įrengtose 
poilsiavietėse ir atokvėpio 
vietose. Vasarą veikia valčių ir 
baidarių nuoma.

6 Žagarės ozo pažintinis takas 7 Žukančių Nukryžiuotojo 
Jėzaus bažnyčia 

8 Brolių akmuo
Veršių kaime

Žagarės regioninis parkas Žiemgalos lygumoje apima daugiau nei 
7 tūkst. ha. Didelę parko dalį užima Žagarės miškas, šiaurėje patenka 
Žagarės miestas, pietuose – Mūšos tyrelis. Per parką į Latviją ramiai 
vingiuoja Švėtės upė. Žagarės regioninis parkas įdomus ledyno palik-
tu ozu, stambia pelke, įspūdingais Žagarės dvaro rūmais su didžiuliu 
parku, senovę menančiais pilkapiais ir piliakalniais. Regioninį parką 
garsina žagarvyšnės ir Žagarės miško puošmena – taurieji elniai.

Ž a g a r ė s  r e g i o N i N i s  p a r k a s

Vaizdinga vieta, kur Tervetės upė, 
išvinguriavusi platų vingį, teka 
šalia galingo šlaito. Su nuostabia 
gamta ir jos paslaptimis 
supažindina specialiai įrengti 
gamtos takai. Pakeliui į skardį, 
dešinėje tako pusėje matyti 
maža pelkė, susidariusi kalno 
papėdėje. Kiekvieną pavasarį 
pelkutėje knibžda įvairūs gyviai, 
kuriems pritaria įspūdingas varlių 
choras.

Neogotikinio stiliaus rūmų 
statyba baigta 1912 m. 
Dabar pilyje ant malūno 
tvenkinio kranto įsikūrusi 
mokykla. Rūmus iš vienos pusės 
juosia senasis 12 ha parkas, iš 
kitos – barono Ketlerio laikais 
pastatyta evangelikų liuteronų 
bažnyčia, pašventinta 1648     m., 
ir senųjų kapinių didingi 
medžiai. Švėtės upės tvenkinyje 
kasmet lizdus suka gulbės. 

Tervetės gamtos parkas apima daugiau nei 1,2 tūkst. ha ploto teritoriją 
ir yra vienas labiausiai pamėgtų turizmo objektų Latvijoje ir Baltijos 
valstybėse. Didingame pušų šile sukurtas didžiulis pasakų pasaulis su 
poilsio galimybėmis visai šeimai. Čia galima apžiūrėti ne tik medžio 
skulptūrose pavaizduotus rašytojos A. Brigaderės pjesių veikėjus, bet 
sutikti ir „gyvus“ pasakų personažus. Jei kas pavargsta gali važiuoti 
pasakų traukinuku.3
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SUTARTINIAI ŽENKLAI 

Dviračių maršrutas Tērvetē–Žagarė
Pagrindinė trasa
Papildoma trasa
Pažintiniai takai
Lankytojų centrai
Poilsiavietės
Maitinimas
Nakvynė
Jodinėjimas
Kulinarinis paveldas
Valstybės siena
Regioniniai ir gamtos parkai

rašytojos annos Brigaderės 
muziejus 

Molio skardis Tervetės liuteronų bažnyčia

Mežmuižos rūmų ansamblis

T e r V e T ė s  g a M T o s  p a r k a s

Mūšos tyrelis – stambi aukštapelkė. Jos pietiniame pakraštyje yra 
Mūšos ištakos. Apypelkio miškuose veši šlapi ir klampūs juodalksnynai. 
Įsteigtas Mūšos tyrelio telmologinis draustinis yra saugus prieglobstis 
daugeliui augalų ir gyvūnų rūšių. Per draustinį vingiuoja ilgiausias 
Lietuvoje medinis takas pelkėje – Mūšos tyrelio pažintinis takas. Juo 
eidami galite pamatyti Miknaičių ežerą, Mūšos upės ištakas, mitologinį 
Tyrelio akmenį, Lietuvos partizanų stovyklavietę ir daug kitų įdomybių.

Mūšos tyrelio pelkė9

Žagarės miškas pasižymi 
biologine įvairove ir tauriųjų 
elnių populiacija, didelę jo 
dalį užima Žagarės botaninis-
zoologinis draustinis. Miške 
nuo seno buvo medžiota. Čia 
auga Lietuvos miškų orchidėja 
vadinama plačialapė klumpaitė, 
ypač reta didžioji astrancija, 
beveik 30 m aukštį siekianti 
Žagarės miško veimutinė pušis.

11 Žagarės miškas

apžvalgos bokštas 
Tervetės gamtos parke
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Vytauto Didžiojo paminklas 
Juodeikiuose

Juodeikių bažnyčia
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Žagarės regioNiNio  
parko DirekciJa

http://zagaresrp.am.lt 

TērVeTes NoVaDs

www.tervetesnovads.lv
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Tērvetes meža 
izglītības centrs

Kone 3 km ilgio dviračių nuotykių take daug vingių, įrengti įvairūs 
viražai ir tramplinai. Bet jums nebūtinas specialus pasiruošimas, nes 
takas pritaikytas įvairaus amžiaus ir pajėgumo dviratininkams. Vaikams 
įrengtas 400 m ilgio takas pritaikytas važiuoti balansiniais dviratukais ir 
vaikiškais dviračiais, o paaugliams ir azartiškiems dviratininkams nuties-
tas didesnis ratas su sudėtingesnėmis kliūtimis. Naujas aktyvaus poilsio 
parkas pritaikytas net jaunoms šeimoms su mažyliais vežimėliuose.

Vienas gražiausių ir įdomiausių kultūros paveldo objektų Žagarėje. Dva - 
rininkų Naryškinų iniciatyva XIX a. pab. sukurtas Žagarės dvaro an samb - 
lis yra unikalus angliško stiliaus apraiškų įvairove. Čia didžiulis G.  Kup- 
haldto projektuotas peizažinio pobūdžio parkas, kotedžų stiliaus name-
liai, kuriuose gyveno dvaro tarnautojai (arklininkas, šėrikas, sodi ninkas, 
aludariai, sargai), neogotiški žirgyno statiniai, griežto klasikinio stiliaus 
rūmai. Rūmuose įsikūręs Žagarės regioninio parko lankytojų centras.

Žagarė (Sagera) rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėta 
1254 m. Miestas nuo seno turėjo dvi savarankiškas dalis: Senosios 
Žagarės (kairiajame Švėtės krante) ir Naujosios Žagarės (dešiniajame 
Švėtės krante) miestelius su savo bažnyčiomis, kapinėmis, turgaus 
aikštėmis. Abi dalys XIX a. pabaigoje susiliejo į vieną miestą, kurio 
pagrindinės gatvės sueina į dvi turgaus aikštes abipus Švėtės upės. 
Prieš karą Žagarė buvo svarbus žydų kultūros centras.

Tervetės dviračių nuotykių parkas

Žagarės dvaro sodyba

Žagarės miesto senoji dalis

Dviračių turizmo maršrutas sujungia Žagarę (Lietuva) ir Tervetę 
(Latvija) atskleisdamas regiono įdomiausius gamtos bei kultūros 
objektus: nuo dviračių nuotykių trasos Tervetės gamtos parke iki 
Mūšos Tyrelio pažintinio tako Žagarės regioniniame parke. Turistus 
vilioja įvairi gamta ir gausus kultūros paveldas, lankytojams 
pritaikyti takai ir poilsiavietės. Tikime, kad jūsų apsilankymas 
padės Žiemgalai tapti patraukliu turizmo regionu.

Projektą Nr. LLI-264 „Pažink Žiemgalą dviračiu“ įgyvendina Žagarės regioninio 
parko direkcija drauge su VšĮ Gamtos paveldo fondu (abu Lietuva), NVO „Tervetės 
miško edukacinis centras“ ir Tervetės savivaldybe (abu Latvija). Projektą iš dalies 
finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo 
per sieną programa, skirdama 0,5 mln. eurų Europos regioninės plėtros fondo 
bendrojo finansavimo lėšų. 
Šis leidinys parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio 
leidinio turinį atsako VšĮ Gamtos paveldo fondas. Jokiomis aplinkybėmis negali 
būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
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Nykštukų miestas auga ir 
plečiasi metai iš metų. Iš viso 
nykštukai suplanavę daugiau 
nei šešiasdešimt įvairių 
statinių ir objektų. Pastatyti 
keli patrauklūs kvartalai: 
Miškininkų, Dailidžių, Audėjų 
ir kiti. Miestelis suteikia 
galimybę kiekvienam 
pažvelgti į nykštukų 
miestiečių gyvenimą ir jų 
puikiuosius namelius.

Tervetės upės kilpoje įrengtas 
piliakalnis – vienas 
iš įspūdingiausių ir 
didingiausių ne tik Vakarų 
Žiemgaloje, bet ir senųjų 
baltų žemėse.
Apie Tervetę pasakoja 
Eiliuotoji Livonijos kronika, 
kurioje minimos tiek Tervetės 
medinė pilis ir jos apylinkės, 
tiek jos XII a. valdovai – 
Viestardas ir Nameisis.

Medinė Tervetės pilies 
ekspozicija pasakoja žiemgalių 
ir senąją Tervetės istoriją. 
Čia eksponuojama didelė 
žiemgalių materialinės 
kultūros ekspozicija: buitiniai 
rakandai, papuošalai, ginklai, 
drabužiai, baldai. Galima 
pamatyti vaškinę valdovo 
figūrą ir didžiausią kardų 
parodą Latvijoje. 14 1615
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Nykštukų miestas 
„kankorėžis“ Tervetės piliakalnisatkurta Xii a. medinė pilis

Tervetės oro takai Tervetės pelkutė
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senosios Žagarės Šv. petro 
ir povilo bažnyčia

Žagarės dolomito atodanga

Naujosios Žagarės  
žydų  kapinės

Švėtės užtvanka  

Nuo Žagarės iki Tervetės

MARŠRUTo ŽEMėLAPIS
LANKyTINoS VIEToS

    Pazink 

Ziemgala        

     dviraciu!

Pažink Žiemgalą dviračiu
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https://arcg.is/vzKCu https://arcg.is/0GSfya https://arcg.is/1aGzX1 
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