ZEMGALE
Zemgales sirdī!
Maršruta pamatgaita: Jelgava – Dobele – Tērvete – Vilce – Eleja –
Pilsrundāle – Bauska – Skaistkalne – Bārbele – Stelpe – Iecava –
Garoza – Jelgava
Zemgale nav tikai plašs līdzenums – Latvijas maizes klēts. Arī šeit ir savi “kalni” un “lejas”, straujupes
un “staburagi”. Bez izcilām Eiropas mēroga pilīm un muižām te ir var baudīt arī īpašu zemgaļu
ēdienkarti un pasākumus: lielos virtuļus, rupjo miltu pīrāgus un plātsmaizes, piedalīties saulgriežu
svinībās, Sējas un Pļaujas svētkos. Te var izzināt senos zemgaļu pilskalnus, piedalīties zemgaļu
svētkos un līdzdarboties novadam raksturīgo rotu pagatavošanas procesā. Mazākos apmeklētājus
gaida “Zaķīšu pirtiņa” Viļa Plūdoņa “Lejeniekos”, Meža ķēniņš ar Lutausi Tērvetē, bet Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis pārsteigs ar jaunākām tehnoloģijām.

MARŠRUTA
RAKSTUROJUMS
Pārvietošanās līdzeklis:
Automašīna.

Sākums/galapunkts: Jelgava.
Garums: ~320 km (maršruta garums

Alternatīvas: Šo var apvienot vai kombinēt ar

ir atkarīgs no apskatīto objektu skaita u.c. faktoriem).

Aptuvenais veikšanas laiks: Divas – trīs dienas (atkarībā no

Sēlijas vēsturiskā novada maršrutu vai kādu tā
daļu.

Maršruts šķērso:

Tērvetes, Vilces un
Bauskas dabas parkus. Ceļojot, esiet saudzīgi
pret dabas un cilvēkradītajām vērtībām!

izvēlētā apskates objektu skaita un tajos pavadītā ilguma).

Ceļa segums: Maršruta lielākajā daļā ceļi ir asfaltēti. Garāki
grantētā ceļa gabali ir Ozolaines – Skaistkalnes un
Stelpes – Pleču posmos.
Ieteicamais laiks: Maijs – septembris.
Loģistika: Maršruts ir apļveida, tādēļ to var sākt/beigt jebkurā
citā punktā, piemēram – Dobelē, Elejā, Bauskā, Iecavā.
Der zināt! Ieteicams apmeklēt TIC, kur var paņemt pilsētu un
apkārtnes kartes, kā arī iegādāties citus noderīgus materiālus.
Pirms ceļojuma noskaidrojiet aktuālo informāciju, dažādu
objektu darba laiku u.c. saistošo informāciju. Objektos, kurus
vēlaties apskatīt no iekšpuses (vai kuriem nav atrodams
darba laiks), savs apmeklējums jāpiesaka savlaicīgi.

Plašāka informācija par maršruta apskates
objektiem (aprakstītiem šajā lapā, kā
arī citiem), naktsmītnēm un krodziņiem
atrodama www.celotajs.lv. Naktsmītņu un
krodziņu numuri sakrīt ar interneta datu
bāzi www.celotajs.lv – meklējiet pēc tiem.
Citu etnogrāfisko novadu maršruti (suiti,
lībieši, sēļi, zemgaļi, piebaldzēni, latgaļi,
malēnieši u.c.) Latvijas apceļotājiem
atrodami www.tures.celotajs.lv
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nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju

VĒRTS REDZĒT!
1.
Jelgavas pils. Atrodas uz Pilssalas starp
Lielupi un Driksu. 1738. g. Livonijas ordeņa pils
vietā uzsāka jaunas pils celtniecību, kas noritēja
laika posmā no 1738.–1740. g. un 1762.–1772.
gadam. Barokālā stilā būvēto pili projektēja itāļu
arhitekts Frančesko Bartolomeo Rastrelli (agrīnā
radošā perioda nozīmīgākais darbs). Celtne ir
piedzīvojusi ugunsgrēku, postīta un pārbūvēta.
1937. g. tiek uzcelts (E. Laubes projekts) pils
rietumu spārns, kā rezultātā tā iegūst noslēgta
četrstūra formu. Mūsdienās pilī atrodas Latvijas
Lauksaimniecības universitāte. 1968. g. te
izveidoja muzeju. + 371 63005617. Pils DA spārna
cokolstāvā apskatāmas Kurzemes un Zemgales
valdnieku – Ketleru un Bīronu dzimtas kapenes
(laika posms no 1569.–1791. g.) ar 18 restaurētiem
sarkofāgiem. + 371 63962197.
2.
Sv. Trīsvienības baznīcas tornis. Atrodas
pie tilta (Akadēmijas iela 1) pār Lielupi. 1574. g.
pēc Kurzemes – Zemgales hercoga Gotharda
Ketlera pavēles uzsāk jaunas baznīcas celtniecību.
Dievnama tornis tapa laikā no 1686. g. – 1688. g.,
bet 1862. g. to paaugstināja līdz 80,5 m. Baznīca
nodega padomju aviācijas uzlidojuma laikā
1944. g. 27. jūlijā. 1954. g. Padomju armijas sapieri
uzspridzināja ēkas atliekas. 2009. g. sākās
baznīcas torņa rekonstrukcija un šobrīd tajā
izveidots izcils interaktīvais muzejs (īpaši
draudzīgs bērniem) un stiklota skatu platforma.
+ 371 63005445; 63005447.
3. “Pikšas”. Latvijas pirmā Ministru prezidenta un
vēlākā Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa (1877. –
1942.) dzimtās mājas, kur 1993. g. izveidoja muzeju. Pēdējo 20 gadu laikā te ir labiekārtota
apkārtnes ainava un no jauna uzceltas ēkas, kas
bija gājušas bojā vai atradās sliktā stāvoklī.
Apskatāma dzīvojamā un saimniecības ēka, kūts –
šķūnis, klēts. Krājums veltīts K. Ulmaņa dzīves
gājumam. Apskatāma bagātīga lauksaimniecībā
izmantojamo iekārtu un instrumentu kolekcija un
Latvijā lielākais sviesta kulšanas koka kubuls.
+ 371 29364230.
4. Dobeles Amatu māja. Atrodas austrumos no
Tirgus laukuma, Baznīcas ielā 8. Tās telpās
entuziasti cenšas atjaunot un uzturēt senās amatu
tradīcijas. Amatu prasmju darbnīcas šeit tiek
organizētas piecas dienas nedēļā.
+ 371 22049477.
5. Pētera Upīša ceriņu dārzs. Atrodas Dobelē,
Graudu ielā 1. Lielākā ceriņu kolekcija Baltijā
(~ 200 šķirnes un formas). Te var iepazīties ar
Latvijas Valsts augļkopības institūta augļu dārzu
(36 ha), bet P. Upīša piemiņas muzejā - gūt
informāciju par slaveno Latvijas selekcionāru un
valsts augļkopības vēsturi. Ceriņziedu laikā dārzā
notiek klasiskās mūzikas koncerts, bet ķiršu
ziedēšanas laikā – ķiršu svētki. Interesenti var
iegādāties stādus. + 371 26408655.
6. Z/s „Rūķīši”. Atrodas 3,5 km DA no Dobeles
centra. Viena no lielākajām Latvijas ārstniecības
augu audzētavām (ehinācijas, kliņģerītes,
kumelītes u.c.). Šeit var iegādāties gan atsevišķu
augu, gan arī tēju maisījumus, doties izzinošā
ekskursijā. + 371 29263846.
7. Dobeles pilsdrupas. Slejas Bērzes labajā
krastā, Dobeles rietumdaļā. Pilskalns ar nocietināto priekšpili bija apdzīvots jau 10. - 13. gs., bet tā

piekājē atradusies senpilsēta. Livonijas ordenis
laikā no 1335. - 1347. g. pilskalnā uzceļ mūra
pili. Pili sagrāva 18. gs. un no tās saglabājušās
iespaidīgas un ainaviskas drupas, kas
mūsdienās ir iekonservētas. Izbūvēts skatu
laukums.
8.
Tērvetes dabas parks. Vairāk nekā
pusgadsimtu vecais dabas parks ir populārs
tūrisma objekts un latviešu rakstnieces Annas
Brigaderes (1861. - 1933) pasaku lugu varoņu
apskates vieta. Sava mūža pēdējo desmitgadi
(no 1922. līdz 1933. g.) rakstniece strādā un
atpūšas Tērvetes „Sprīdīšos” (ēka uzbūvēta 1840
g.). Laikā no maija līdz oktobrim mazos
apmeklētājus sagaida arī „dzīvie” pasaku tēli.
Pazīstamas ir Tērvetes vecās priedes, kuru
vecums sasniedzis trīs gadsimtus. Parka teritoriju caurvij takas, tādēļ šī ir piemērota vieta
dažāda garuma un grūtības pastaigām. Nesen
izveidots mūsdienīgs apmeklētāju centrs.
+ 371 63726212.
9.
Tērvetes pilskalns. Senais zemgaļu
politiski – administratīvais centrs, kas bija
spēcīgākā nocietinātā apmetne pirms
krustnešu invāzijas sākuma (pārvaldnieks zemgaļu vadonis Viestarts). Mūsdienu ainavā
pilskalns izceļas kā ļoti izteikts paugurs ar
nostāvinātām nogāzēm, varenu priekšējo valni
un līdzenu plakumu. Pilskalna piekājē 9,5 ha
platībā atradās senpilsēta. Teika vēsta, ka
pilskalna caurumā ielaistā pīle izpeldējusi
blakus esošajā Tērvetes upē. Saglabājušās
Livonijas ordeņa pils drupu paliekas.
10. Tērvetes senvēstures muzejs un Tērvetes
koka pils. Vienīgais zemgaļu kultūrvēsturei
veltītais muzejs, kurā izstādīti divi Tērvetes pils
maketi, zemgaļu pilskalnu objektu attēli un to
vizualizētas versijas par kādreiz celto piļu
izskatu, dažādi ieroči, bruņukrekls sadzīves
priekšmeti u.c. Te var iegādāties zemgaļu rotas
un vērot to izgatavošanas procesu. Katru gadu
otrajā augusta sestdienā tiek organizētas
zemgaļu dienas. Plānots, ka 2013. g. pavasarī
muzeju pārcels un koka pili. + 371 29896804.
11.
Kalnamuižas luterāņu baznīca.
Dievnamu uzskata par vecāko Zemgales
baznīcu, kas joprojām pilda savu pamatfunkciju. Tās celtniecību uzsāka 1567. g. un pēc
nopostīšanas restaurēja 1614. g. Pēc poļu –
zviedru un Ziemeļu kara to atkārtoti atjaunoja
1815. g. Apskatāms arī no iekšpuses.
+ 371 63755266.
12. Dzintarlāči. Atrodas ~ 8 km DR no Tērvetes.
Saimniecības apmeklētāji, sākot no augusta
beigām līdz septembrim var lasīt un degustēt
smiltsērkšķu ogas, kā arī nopirkt šo veselīgo
ogu sulu. Laikā no aprīļa beigām līdz jūnija
sākumam var apskatīt tulpju kolekciju (>300
šķirņu) un iegādāties tulpju sīpolus.
+ 371 29489048.
13. Vilces muiža. Muižas pili cēla 18. gs. vidū
(baronu Mēdemu dzimtas īpašums) kā medību
pili. Vēlāk - 19. gs. sākumā tai uzcēla otro stāvu.
Muižas velvētajos pagrabos atradās virtuve,
kurā gatavoto ēdienu uz augšējiem stāviem
nogādāja ar liftu. Pils ieejas portāls (vēlais
baroks) un marmora cilnis virs tā ar Mēdemu
un Keizerlingu alianses ģerboni ir viens no
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vērtīgākajiem šāda tipa 18. gs. mākslas
pieminekļiem. Saglabājusies rija, klēts un smēde,
kā arī parks. Pils priekšā kuplo, iespējams, - K.
Ulmaņa stādīts ozols. Muižas pilī no 1837. gada
izvietojusies Vilces pamatskola. Pa taku var
aizstaigāt līdz Vilces pilskalnam.
+ 371 26351169.
14. Elejas muiža. Muiža sāka veidoties 16. gs.
beigās (īpašnieki - Tīzenhauzeni, vēlāk Bēri), bet
no 1753. g. tā kļūst par Mēdemu dzimtas
īpašumu. Muižas pili (tagad drupas) cēla 1806. 1810. g. klasicisma stilā (Johana Georga Ādama
Berlica projekts) pēc itāļu izcelsmes Pēterburgas
galma arhitekta Džakomo Kvarengi meta. Muižas
īpašnieks tolaik bija Johana Frīdriha Mēdema dēls
- Kristofs Johans Frīdrihs (saukts par Žanno).
Elejas pilī bija savākti daudzi nozīmīgi Eiropas
mākslinieku darbi, kā arī iekārtots izcils interjers.
18 muižas kompleksa ēkas nodedzināja Pirmā
pasaules kara laikā (1915. g.). Līdz mūsdienām ir
saglabājušies tikai pils pirmā stāva drupu
fragmenti ar kaltiem portika kolonu kapiteļiem,
pārvaldnieka māja (apskatāma no ārpuses),
atsevišķas saimniecības ēkas un parks. No pils
drupām pa aleju var aiziet līdz Tējas namiņam
(bēdīgā stāvoklī). 0,5 km ziemeļos no pils drupām
atrodas 1912. g. izveidotā Mēdemu dzimtas
kapsēta. Elejas pils mūra žoga arkādē iemūrēts
dobumakmens.
15. Rundāles pils. Latvijas baroka un rokoko
stila „pērle”. Celta kā Kurzemes hercoga Ernsta
Johana Bīrona (1690. – 1772.) vasaras rezidence,
ko projektēja izcilais itāļu arhitekts Frančesko
Bartolomeo Rastrelli. Tās būvniecība notika laikā
no 1736. - 1740. g. un 1764. - 1766. g. Interjeru
autori (18. gs. vidus) ir tēlnieks Johans Mihaels
Grafs, gleznotāji Frančesko Antonio Martini un
Karlo Cuki. 18. gs. vidū uzsāka regulārā franču
stila dārza iekopšanu. Pils pēdējo divu gadsimtu
laikā ir vairākkārt restaurēta, bet nozīmīgākie
darbi veikti 20. gs. beigās. Pilī izveidots muzejs ar
greznām zālēm, apartamentiem un bagātīgu
mākslas pieminekļu kolekciju. Atjaunots Baltijā
lielākais baroka stila franču dārzs, kas īpaši
iespaidīgs ir rožu ziedēšanas laikā. +371 63962197;
26499151. Ap 200 gadus vecajā pils kalpu mājā –
Baltā mājā var ieturēt maltīti.
+ 371 63962540; 29121374.
16. Mežotnes pilskalns. Viens no lielākajiem
9. - 13. gs. zemgaļu nocietinātajiem pilskalniem,
pie kura 13 ha platībā bija izvietojusies senpilsēta. Labiekārtots. Uzskata, ka te atradusies
hronikās minētā zemgaļu osta. Pāri Lielupei
nesen ir izveidots pontonu tilts, pār kuru gājēji
un velobraucēji no maija līdz oktobrim var nokļūt
līdz Mežotnes pilij. Mežotnes pilskalnā maija
trešajā sestdienā tiek rīkoti Mežotnes pilskalna
svētki. Pa laipu taku var aizstaigāt līdz Vīna
kalnam. Atrodas
Bauskas dabas parkā.
17. Mežotnes pils. Skaisto celtni
(1797. - 1802. g.) uzskata par Latvijas spilgtāko
klasicisma stila pieminekli. Pils metu veidojis
Krievijas galma arhitekts Džakomo Kvarengi, bet
projektējis Johans Georgs Ādams Berlics. Pils
bagātīgie interjeri izcēlās ar tiem laikiem
Kurzemē vēl neredzētu modernismu. Krievijas
ķeizariene Katrīna II Mežotnes pili uzdāvināja
Šarlotei fon Līvenai (1742. – 1828.), kas no

1783. g. strādāja par ķeizarienes mazbērnu
guvernanti. No 1921. - 1941. g. pilī darbojās
lauksaimniecības skola, bet 2. pasaules kara
laikā to stipri izpostīja un pēcāk izlaupīja. Pils
restaurācijas darbus atsāka vēlāk, kad pilī
atradās Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu
stacija. Tagad skaisto ēku (iekārtota viesnīca)
var aplūkot arī no iekšpuses. Ap pili Lielupes
krastos plešas viens no skaistākajiem Latvijas
angļu stila parkiem.
+ 371 63960711.
18. Bauskas pils. Viens no svarīgākajiem
militāri – politiskajiem Livonijas ordeņa
atbalsta punktiem, ko cēla 1443. - 1456. g.
Mūsas un Mēmeles satekas vietā. Pilij bija
5 torņi un līdz 3 m biezas sienas. Laikā no
1580. - 1596. g. priekšpils vietā uzcēla
Kurzemes hercoga rezidenci, ko izrotāja ar
17. gs. karos, taču to vienmēr atjaunoja, līdz,
atkāpjoties, 1706. g. (Ziemeļu kara laikā) to
uzspridzināja krievu karaspēks. Mūsdienās pilī
izveidots moderns muzejs, bet DA tornī skatu vieta/laukums.
+ 371 63922280;
63923793.
19. Bauskas Sv. Gara luterāņu baznīca.
Atrodas pilsētas vēsturiskajā centrā,
Plūdoņa ielā 13 a. Dievnams celts 1591. - 1594.
g. vēlās gotikas stilā, bet tornis piebūvēts
1614. g. Tā iekšpusē atrodas altāris (1699. g.,
pārbūvēts 1861. g., mākslinieks J. Dērings),
kancele (1762. g.) un ērģeļu prospekts (1766.
g.) – abi Nikolaja fon Korfa dāvinājums,
draudzes soli (17. gs. vidus – 18. gs. sāk.),
senākais no koka veidotais Bauskas
ģerboņa attēlojums (1640. g.), deviņas
16. – 17. gs. kapu plāksnes, epitāfijas u.c.
Apskatāma no iekšpuses.
+ 371 26609920; 9227564.
20. Bauskas Rātslaukums un rātsnams. Jau
1615. g. Kurzemes hercogs Frīdrihs Ketlers
(1569. – 1642.) piešķīra Bauskas pilsētai
privilēģiju jauna rātsnama celtniecībai, kas arī
tika īstenots un 17. gs. Tirgus laukums lepojās
ar hercogistē lielāko rātsnamu. Līdzekļu
trūkuma dēļ 1852. g. nojauca tā torni, bet
1871. g. – otro stāvu. 2011. g. beigās tika
pabeigta jaunā rātsnama celtniecība.
Apmeklētāji var nosvērties un nomērīties
senajās mērvienībās – olektīs, pēdās, pudos,
mārciņas un par to saņemt atbilstošu
21. „Lejenieki”. 6 km austrumos no
Bauskas atrodas latviešu dzejnieka Viļa
Plūdoņa (1874.–1940.) memoriālais muzejs,
kas dibināts 1968. g. viņa dzimtajās mājās.
Šeit nokļuvušie var apskatīt ratu un etnogrāfisko priekšmetu kolekciju, izstaigāt Plūdoņa
taku vai apmeklēt dzejnieka un viņa radinieku atdusas vietu netālu esošajos kapos.
Bērnus iepriecinās “Zaķīšu pirtiņa”.
+371 29194975, 63926131.
22. Zemnieku saimniecība „Vaidelotes”.
Atrodas ~3 km attālumā no Bauskas, pie
Stelpes un Bārbeles ceļu krustojuma.
Saimniece Daira Jātniece popularizē
nacionālos ēdienus, rituālus un godus, kā
arī veselīgu pārtikas lietošanu ikdienā.

Iepriekš piesakoties, var nobaudīt
Zemgales vēsturiskajam novadam
raksturīgos ēdienus – lielos
virtuļus, pīrāgu un plātsmaizes, kas
cepti no pašu maltiem, rupjiem
miltiem. Var iegādāties pašu
audzētu produkciju – dārzeņus, augļus,
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ogas, graudaugus, lopkopības produktus,
garšaugus un tējas.
+ 371 29389993;
63921400.
23. Skaistkalnes Romas katoļu baznīca.
Baznīcu (baroka stils) uzskata par skaistāko
Zemgales katoļu dievnamu. Baznīcas
(iesvētīta 1692. g.) un blakus esošā klostera
(pamests) vēsture iesākas 17. gs. beigās, kad
Skaistkalnē savu darbību uzsāk Jezuītu
ordenis. 2. pasaules kara laikā tika sagrauti
divi piecstāvu toņi. Līdz mūsdienām ir
saglabājies sākotnējais interjers un iekārta:
12 m augsts ar kokgriezumiem rotāts
centrālais altāris (17. gs.), divi sānu altāri (18.
un 19. gs.), kancele (17. gs.), ērģeļu
prospekts, biktssoli, kā arī marķīzes
Vilhelmīnes Pauluči kapakmens (1824. g.).
Sānu altārī atrodas Dievmātes Brīnumdarītājas – Latvijas Ģimeņu Aizbildnes svētbilde.
Pagrabā izvietotas garīdznieku un
muižnieku kapenes. Kopš 1786. g. augusta
pirmajā svētdienā šeit norisinās Jaunavas
Marijas Debesīs uzņemšanas svētkiem
veltīts dievkalpojums. Baznīcu un kapenes
var apskatīt no iekšpuses. Blakus klosterim

atrodas karsta kritene. + 371 63933154.
24. Bārbeles sēravots. Izplūst no seklas
karsta kritenes 2 km dienvidos no Bārbeles.
Pie avota attīstījās viena no pirmajām
Latvijas kūrvietām, jo tā ūdeņu dziedinošais
spēks bija zināms jau Kurzemes hercogistes
laikā - 17. gs. vidū. 18. gs. pirmajā pusē
Kurzemes hercogam Ernstam Johanam
Bīronam (1690. – 1772.) radās ideja šeit
uzcelt peldu māju, taču to neīstenoja. 19. gs.
avota ūdenī samazinās sērūdeņraža koncentrācija. Neskatoties uz to, 20. gs. 20. gados te
darbojās kūrvieta, kur ārstējas reimatisma
slimnieki. Tās „noriets” seko pēc 2. pasaules
kara un līdz šodienai ir saglabājušies krūmos
ieauguši ēku pamati. Tagad avota ūdens ir
maz mineralizēts.
25. Ausekļu dzirnavas. ~ 2 km DR no
Bārbeles, Iecavas labajā krastā atkal slejas
atjaunotā dzirnavu ēka, izstādīta Latvijas
laukiem raksturīgo darbarīku, lauksaimniecībā izmantojamo mašīnu, mehānismu
un sadzīves priekšmetu kolekcija. Apskatāma smēde. Katru gadu Ausekļu dzirnavās
organizē publiskus pasākumus - „Pavasara

darbi lauku sētā”, „Pļaujas svētkus” u.c.
+371 29197412; 26396878.
26. Z/s „Bērziņi” („Labirinti”). Atrodas
4,5 km no Iecavas (Bauskas virziens).
Saimniecībā audzē graudaugus un
kartupeļus, piedāvājot produkciju, izzinošus
seminārus, kā arī ekskursiju programmu
skolēniem un pieaugušajiem. Var apskatīt
seno darbarīku un piena pārstrādes iekārtu
kolekciju. Viesu rīcībā ir atrakciju parks un
plašs dažādu nodarbju klāsts.
+371 26320336.
27. Jāņa Čakstes memoriālais muzejs
„Auči”. Atrodas Jelgavas – Emburgas –
Bauskas ceļa malā, Lielupes labajā krastā.
1924. g. šeit mājas celtniecību uzsāka Jānis
Čakste (1859. – 1927.) – pirmais Latvijas
Valsts prezidents (1922. – 1927.). 1999. g.,
kad J. Čakstem apritēja 140. dzimšanas
diena, Aučos atklāja ekspozīciju par
prezidenta dzīvi, darbību un Čakstes dzimtu.
Te apskatāms J. Čakstes kabinets, bet izstāžu
zālē – Jelgavas mākslinieku darbi.
+ 371 26392154.

TŪRISMA PAKALPOJUMI
Naktsmītnes
641
433
332
929
337
64
814
905
142
281
193
748

“Jelgava” – Lielā iela 6, Jelgava. +371 63023349
Brīvdienu māja Ānes muižā – Ānes pag., Jelgavas nov. +371 26483712
“Neimaņi”- Krimūnu pag., Dobeles nov. +371 29353018; 63822091
“Pūteļkrogs” – “Pūtēļu krejotava”, Zaļenieku pag., Jelgava nov. +371 63011900
“Dzintarlāči” – Tērvetes pag., Tērvetes nov. +371 29489048
“Upmaļi” – Vilces pag., Jelgavas nov. +371 63061044; 29237149
“Vīnkalni” – Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov. +371 25622730
Mežotnes pils – “Mežotnes pils”, Mežotnes pag., Bauskas nov. +371 63960711; 22008086
“Straumēni” – Rundāles pag., Rundāles nov. +371 29109388; 63925329
“Dzirnavnieki” – Īslīces pag., Bauskas nov. +371 29126604; 26311695
“Makšķernieku paradīze”- Mežmaļi 3., Valles pag., Vecumnieku nov. +371 26333630
“Pīlādžu motortrase” – “Pīlādži”, Stelpes pag., Vecumnieku nov. +371 29454683

Krodziņi
20469
20466
20467
20386
40470
20362
20468

“Zemnieku cienasts”-“Viesu līči”, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas nov. +371 63058443; 20455402
“Mammadaba” – Tērvetes dabas parka informācijas centrs, Tērvete. +371 29640062
“Sprīdīši” – Tērvetes dabas parkā, Tērvete. +371 29640062
“Baltā māja” – Pilsrundāle, Rundāles pag., Bauskas nov. +371 29121374; 63962140 (latviskā virtuve)
“Pūteļkrogs” – “Pūtēļu krejotava” , Zaļenieku pag., Jelgava nov. +371 63011900
“Pie lielās karotes” – Rīgas iela 20, Vecumnieki, Vecumnieku nov. +371 29423143 (latviskā virtuve)
“Brencis” – Rīgas – Bauskas 38. km., Iecavas nov. +371 63928033

Tūrisma informācija

Jelgavas TIC, www.visit.jelgava.lv, tic@tornis.jelgava.lv,
Jelgava, Akadēmijas iela 1, +371 63005445; 63005447
Dobeles TIC, www.dobele.lv, www.zemgaletourism.lv,
turisms@dobele.lv; Dobele, Baznīcas iela 6,
+371 63723074; 26136682
Tērvetes TIC, www.tervetesnov.lv, tervetetic@inbox.lv,
Tērvetes novads, “Tērvetes sils”,
+371 63726212; 26738535
Vilces TIP, Vilces muiža, +371 26351169
Bauskas TIC, www.tourism.bauska.lv, tourinfo@bauska.lv,
Bauska, Rātslaukums 1, + 371 63923797; 27746484

Labiekārtotas vietas piknikam

“Pikšās”, Tērvetes dabas parkā, pie Vilces pilskalna, Mežotnes pilskalnā

Interesanti pasākumi

∙ Starptautiskais Smilšu skulptūru festivāls Jelgavā, jūlijā
∙ Vispārējie Latvijas Piena, maizes un medus svētki Jelgavā, augustā
∙ Jelgavas pilsētas svētki maijā
∙ Jelgavas novada svētki jūlijā
∙ K. Ulmaņa piemiņas pasākums “Pikšās” septembra pirmā svētdienā
∙ Senās pils svētki Dobelē augusta pirmā sestdienā
∙ “Pasakas modināšana” Tērvetes dabas parkā, maija otrā sestdienā
∙ “Zemgaļu svētki Tērvetē”, augusta otrās nedēļas nogalē
∙ “Veco grāmatu svētki” grāmatnieku muzejā “Ķipi”, augusta trešā sestdienā
∙ Senās mūzikas festivāls Rundāles pilī, jūlija otrā sestdienā
∙ Dārza svētki Rundāles pilī (datumi mainās)
∙ Sējas un Pļaujas svētki Ausekļu dzirnavās, maija otrā sestdienā un septembra pirmā sestdienā
∙ Kanapenes stvētki Skaistkalnē, augusta pirmā svētdienā

Noderīga informācija

www.celotajs.lv (Lauku ceļotājs)
www.daba.gov.lv (dabas parki)
www.jelgavasnovads.lv (Jelgavas novads)
www.tervetesparks.lv (Tērvetes dabas parks)

www.celotajs.lv
“Lauku ceļotājs”
Kalnciema iela 40. Rīga, LV-1046, Latvija
T: +371 67617600, F: +371 67830041
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Teksts/foto: Juris Smaļinskis (Lauku ceļotājs). Materiāls sagatavots ar
Dobeles (Anita Banziņa), Tērvetes (Ilona Līduma), Bauskas (Inese Turkupole – Zilpure),
Jelgavas (Vita Kindereviča) tūrisma informācijas centru informatīvo atbalstu.
Informācijas aktualitāte atbilst situācijai maršruta apsekošanas laikā 2012. g. vasarā.

