
Ieeja Žagares reģionālajā parkā ir 
bezmaksas. Apmeklētāji tiek aicināti 
iegādāties brīvprātīga ziedojuma ieejas 
biļeti:

• Vienreizēja biļete (derīga 5 dienas) – 1 €
• Mēneša biļete uz Žagares reģionālo 

parku – 5 €
• Mēneša biļete, derīga visos Lietuvas 

nacionālajos un reģionālajos parkos –  
10 €

• Gada biļete – 20 €, ģimenes biļete – 25 €.
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       Ieejas maksa LVM dabas parkā Tērvetē:
• pieaugušajiem – 5.50 EUR
• skolēniem, dienas nodaļas studentiem, 

pensionāriem – 4.00 EUR
• ģimenes biļete – 14.00 EUR (1-2 pieaugušie + 

bērni līdz 18 gadu vecumam)
• pirmsskolas vecuma bērniem – brīvbiļete.

Personām ar invaliditāti, uzrādot apliecību, atlaides 
ieejas biļetei. 
Kases darba laiks: no maija līdz septembrim  
9.00–19.00, no oktobra līdz aprīlim 9.00–17.00
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3,6 km garā taka vijas gar 
Žagares osu un ved apkārt 
Žvelgaiču ezeram. Dodoties pa 
taku, varēsiet izbaudīt Žvelgaiču 
pilskalna skatu, gleznaino 
ainavu, vērot dzīvo dabu. Ja 
nepieciešams atgūt spēkus, 
varēsiet patīkami pavadīt laiku 
ezera krastā ierīkotajās piknika 
un atpūtas vietās. Vasarā 
darbojas laivu un kajaku noma.

6 Žagares osa izziņas taka 7 Žukanču Krustā Sistā  
Jēzus baznīca

8 Brāļu akmens

Žagares reģionālais parks Zemgales līdzenumā aptver vairāk nekā  
7 tūkst. ha. Lielu parka daļu aizņem Žagares mežs, ziemeļos parks skar 
Žagares pilsētu, dienvidos – Mūšas tīreli. Cauri parkam Latvijas virzienā 
līkumo Svētes upe. Žagares reģionālais parks ir interesants ar ledāju 
atstāto osu, lielo purvu, iespaidīgo Žagares muižu ar lielo parku, un arī 
ar senajiem kapukalniem un pilskalniem. Reģionālais parks ir slavens 
ar Žagares ķiršiem un Žagares meža rotu – staltbriežiem.

Ž a g a r e S  r e ģ i o n ā l a i S  p a r K S

Gleznaina vieta, kur Tērvetes 
upe, izmetusi plašu loku, plūst 
līdzās iespaidīgajai kraujai. 
Ar brīnišķīgo dabu un tās 
noslēpumiem iepazīstina īpaši 
ierīkotās dabas takas. Pa ceļam 
uz māla krauju, labajā takas 
pusē redzams neliels purvs, 
kas izveidojies pakalna galā. 
Katru pavasari purviņā mīt 
dažādas radības, kurām piebalso 
iespaidīgs varžu koris.

Neogotikas stila pils būvniecība 
pabeigta 1912. gadā. Šobrīd 
pilī dzirnavu dīķa krastā atrodas 
skola. Dzirnavu dīķī katru gadu 
ligzdo gulbji. Muižu ieskauj  
12 ha liels parks, netālu slejas 
barona Ketlera laikos būvēta 
evaņģēliski luteriskā baznīca, 
kura iesvētīta 1648. gadā, un 
seno kapu majestātiskie koki.

Tērvetes dabas parks aptver vairāk nekā 1200 ha lielu teritoriju un ir 
viens no iecienītākajiem tūrisma objektiem Latvijā un Baltijas valstīs. 
Varenajā priežu silā izveidota iespaidīga pasaku pasaule ar atpūtas 
iespējām visai ģimenei. Šeit var apskatīt ne tikai koka skulptūrās 
attēlotos rakstnieces A. Brigaderes darbu varoņus, bet arī satikties 
ar “dzīviem” pasaku tēliem. Ja kāds ir noguris, var braukt ar pasaku 
vilcieniņu.3
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Velo maršruts Tērvete–Žagare
Galvenais maršruts
Papildus maršruts
Dabas taka
Apmeklētāju centrs
Piknika vieta
Kafejnīca
Naktsmītnes
Izjādes
Nacionālā virtuve
Valsts robeža
Reģionālie un dabas parki

rakstnieces annas Brigaderes 
muzejs “Sprīdīši”

Māla krauja Tērvetes luterāņu baznīca

Mežmuižas pils komplekss

lV M  D a B a S  p a r K S  T Ē r V e T Ē

Mūšas tīrelis – liels augstais purvs. Tā dienvidu malā ir Mūšas upes 
izteka. Apkārt purvam esošajos mežos aug mitra un staigna melnalkšņu 
birzs. Nodibinātais Mūšas tīreļa telmoloģiskais liegums ir drošs pat-
vērums daudzām augu un dzīvnieku sugām. Cauri šim liegumam vijas 
Lietuvā garākā koka taka – Mūšas tīreļa izziņas taka. Ejot pa to, redzēsi-
et Miknaiču ezeru, Mūšas upes iztekas vietu, mitoloģisko Tīreļa akmeni, 
Lietuvas partizānu nometni un daudzas citas interesantas lietas.

Mūšas tīreļa purvs9

Žagares mežs izceļas ar 
bioloģisko daudzveidību un 
briežu populāciju, lielu tā daļu 
aizņem Žagares botāniskais-
zooloģiskais liegums. Mežā 
kopš seniem laikiem notikušas 
medības. Šeit aug par Lietuvas 
mežu orhideju sauktā dzeltenā 
dzegužkurpīte, ļoti retā lielā 
zvaigznīte, un gandrīz 30 m 
augstā Žagares meža Veimuta 
priede. 

11 Žagares mežs

Skatu tornis 
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lietuvas dižkunigaiša  
Vitauta piemineklis

Jodeiķu Sv. Jāņa  
Kristītāja baznīca

4

ŽagarėS regioninio  
parKo DireKciJa

http://zagaresrp.am.lt 

TĒrVeTeS noVaDS

www.tervetesnovads.lv
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Tērvetes meža 
izglītības centrs

Gandrīz 3 km garajā piedzīvojumu velotakā ir daudz līkumu, dažādas 
virāžas un tramplīni. Tomēr jums nav nepieciešama īpaša sagatavotība, 
jo taka ir pielāgota dažādu vecumu un spēju velosipēdistiem. Bērniem 
ierīkotā 400 m garā taka ir pielāgota braukšanai ar līdzsvara divriteņiem 
un bērnu velosipēdiem, savukārt pusaudžiem un azartiskiem velosipēdis-
tiem ir izveidots lielāks aplis ar sarežģītākiem šķēršļiem. Jaunais aktīvās 
atpūtas parks ir pielāgots arī jaunām ģimenēm ar zīdaiņiem ratiņos.

Viens no skaistākajiem un interesantākajiem kultūras mantojuma objek-
tiem Žagarē. Pēc muižnieku Nariškinu iniciatīvas XIX gs. beigās tika izvei-
dots Žagares muižas ansamblis, kam raksturīga angļu stila dažādība. Šeit 
aplūkojams arī G. Kuphaldta projektētais dabas parks, kotedžu stila mā-
jiņas, kurās dzīvoja muižas kalpi (zirgkopis, lopu barotājs, dārznieks, aldari, 
sargi), neogotikas stila staļļi, stingra klasiskā stila centrālā muižas ēka. 
Centrālajā muižas ēkā atrodas Žagares reģionālā parka apmeklētāju centrs.

Žagare (Sagera) rakstu avotos pirmo reizi minēta 1253. gadā. Pilsētai 
no seniem laikiem ir divas neatkarīgas daļas: Vecā Žagare (kreisajā 
Svētes krastā) un Jaunā Žagare (labajā Svētes krastā) – katra ar 
savu baznīcu, kapiem un tirgus laukumu. Abas daļas XIX gs. beigās 
apvienojās vienā pilsētā, kuras galvenā iela savieno divus tirgus 
laukumus abos Svētes upes krastos. Pirms kara Žagare bija svarīgs 
ebreju kultūras centrs.

Tērvetes piedzīvojumu veloparks

Žagares muiža

Žagares vecpilsēta

Velosipēdu tūrisma maršruts savieno Žagari (Lietuva) un Tērveti 
(Latvija), atklājot reģiona interesantākos dabas un kultūras 
objektus: sākot ar velosipēdu piedzīvojumu trasi LVM dabas parkā 
Tērvete un beidzot ar Mūšas Tīreļa izziņas taku Žagares reģionālajā 
parkā. Tūristus piesaista daudzveidīgā daba un bagātīgais kultūras 
mantojums, apmeklētājiem pielāgotās takas un atpūtas vietas. 
Ceram, ka jūsu apmeklējums palīdzēs Zemgalei kļūt par pievilcīgu 
tūrisma reģionu.

Projektu Nr. LLI-264 “Iepazīsti Zemgali ar velosipēdu” īsteno Žagares reģionālā parka 
direkcija kopā ar SI Dabas mantojuma fonds (VšĮ Gamtos paveldo fondas) (abi – 
Lietuva), Biedrība “Tērvetes meža izglītības centrs” un Tērvetes novada pašvaldība  
(abi – Latvija). Projektu daļēji finansē 2014.–2020. g. Interreg V-A Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, piešķirdama 0,5 milj. EUR Eiropas 
reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma līdzekļu.
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Rūķu pilsēta aug un attīstās 
gadu no gada. Kopā rūķi 
ir saplānojuši vairāk nekā 
sešdesmit dažādu būvju 
un objektu. Uzbūvēti daži 
pievilcīgi kvartāli: Mežziņu, 
Galdnieku, Audēju un citi. 
Čiekure dod iespēju katram 
apskatīt rūķu pilsētas 
iemītnieku dzīvi un to 
lieliskos namiņus.

Tērvetes pilskalns – 
viens no lielākajiem un 
iespaidīgākajiem ne tikai 
Dienvidzemgalē, bet arī seno 
baltu zemēs. Par Tērveti 
stāsta Livonijas hronika, kurā 
minēta Tērvetes koka pils un 
tās apkārtne, kā arī tās XII gs. 
valdnieki – Viestards  
un Nameisis.

Tērvetes koka pils ekspozīcija 
stāsta par zemgaļu un 
senās Tērvetes vēsturi. Šeit 
eksponēta liela zemgaļu 
materiālās kultūras 
ekspozīcija: sadzīves 
piederumi, rotas, ieroči, 
apģērbs, mēbeles. Var apskatīt 
valdnieka vaska figūru un 
Latvijā lielāko zobenu izstādi. 
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rūķu pilsēta „Čiekure“ Tērvetes pilskalnsatjaunotā Xii gs. koka pils

Tērvetes gaisa Takas Tērvetes purviņš
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Vecās Žagares Sv. pētera  
un pāvila baznīca

Žagares dolomīta atsegums

Jaunās Žagares  
ebreju kapi

Svētes upes dambis

Maršruts Tērvete - Žagare

MARŠRUTA KARTE
CEļVEDIS

      Iepazisti 

Zemgali  ar       

         velosipedu!

Iepazīsti Zemgali ar velosipēdu!
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