
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 Brīnumdarītā-
jas – 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 koncen-
trācija. 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, lauksaim-
niecībā izmantojamo mašīnu, mehānismu 
un sadzīves priekšmetu kolekcija. Apskatā-
ma 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.
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ЗЕМГАЛЕ
В сердце Земгале
Основной ход маршрута: Елгава – Добеле – Тервете – Вилце –  
Элея – Пилсрундале – Бауска – Скайсткалне – Барбеле –  
Стелпе – Иецава – Гароза – Елгава

Земгале – это не только просторная равнина – хлебная кладовая Латвии. Здесь есть 
свои горы и долины, быстрые речушки и столбовые утесы. Кроме выдающихся замков и 
господских усадеб Европейского масштаба здесь можно получить наслаждение от особых 
земгальских блюд и мероприятий: отведать большие виртули (пончики), пироги из грубой 
муки и платсмайзе (пироги на противне), принять участие в празднике солнцестояния, 
празднике сева и жатвы. Здесь можно познакомиться с историей старинных земгальских 
городищ, поучаствовать в празднике земгалов и в процессе создания характерных для края 
украшений. Маленьких посетителей ждут «Заячья банька» Вилиса Плудониса в «Лейниеки», 
Лесной король и Лутаусис в Тервете, а башня Елгавской церкви Святой Троицы поразит 
новейшими технологиями. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МАРШРУТА
Средство передвижения:  
легковая автомашина.
Начало/конечный пункт: Елгава.
Протяженность: ~320 км  
(протяженность маршрута зависит от количества 
осматриваемых достопримечательностей и других факторов). 
Примерное время: два – три дня (в зависимости от 
выбранного количества достопримечательностей и 
потраченного для их осмотра времени).
Дорожное покрытие: бóльшая часть маршрута –  
дороги с асфальтовым покрытием. Наиболее  
протяженные отрезки с грунтовым покрытием:  
дороги Озолайне – Скайсткалне и Стелпе – Плечу.
Рекомендуемое время: май – сентябрь.
Логистика: маршрут круговой, поэтому движение по 
маршруту можно начинать / заканчивать в любой другой точке, 
например, в Добеле, Элее, Бауске, Иецаве. 
Полезно знать! Желательно посетить ТИЦ, где можно взять 
карты городов и окрестностей, а также приобрести другие 
полезные материалы. До путешествия уточните актуальную 
информацию, время работы некоторых объектов и другую 
сопутствующую информацию. О посещении объектов, которые 
желаете осмотреть изнутри (или не указано время работы), 
следует договориться своевременно.

Альтернативы: можно объединить 
или скомбинировать с маршрутом «По 
историческому краю Селия» или какой-либо 
частью этого маршрута.

Маршрут пересекает:  Tерветский,  
Вилцский и  Баусский природные парки. 
Во время путешествия бережно относитесь к 
природе и созданным человеком ценностям!

Для автотуристов

Подробная информация о достопри ме-
чательностях на маршруте (описание 
которых содержится на этом листе, а 
также о других объектах), местах для 
ночлега и кабачках находится на www.
celotajs.lv. Номера мест для ночлега и 
кабачков совпадают с номерами интер -
нет-базы данных на www.celotajs.lv –  
ищите по ним. Маршруты для путе шест -
венников по другим этногра фи чес  ким 
краям Латвии (суйтов, ливов, се лов, зем-
галов, пиебалдзеней, лат га лов, ма ле ниешей 
и др.) находятся на www.tures.celotajs.lv

Сельский дом

Котедж

Гостевой дом

Особо охраняемая 
природная 
территория, 
памятник природы

Гостиница

Замок, 
поместье

Кемпинг

Памятник 
культуры

The content of the publication reflects the authors views and the Managing 
Authority cannot be held liable for the information published by the project partners



1.  Елгавский замок. Находится на острове 
Пилс между Лиелупе и Дриксу. В 1738 году на 
месте замка Ливонского ордена началось строи-
тельство нового замка, которое происходило в 
период с 1738–1740 гг. и с 1762–1772 гг. Постро-
енный в стиле барокко дворец проектировал 
известный итальянский архитектор Франческо 
Бартоломео Растрелли (наиболее значимая ра-
бота раннего творчества). Здание пережило по-
жар, разорение и перестраивалось. В 1937 году 
пристроено западное крыло дворца (проект 
Э. Лаубе), в результате чего здание приобрело 
закрытую форму четырехугольника. В наши дни 
во дворце находится Латвийский Сельскохозяй-
ственный университет. В 1968 г. здесь создан 
музей.+371 63005617. В юго-восточном крыле 
цокольного этажа дворца расположены родо-
вые гробницы правителей Курземе и Земгале 
– Кетлеров и Биронов (период времени с 1569 
по 1791 гг.) с 18 отреставрированными саркофа-
гами. +371 63962197.
2.  Башня Елгавской церкви Святой Троицы. 
Находится рядом с мостом через Лиелупе (ул. 
Академияс, 1). В 1574 году по приказу герцога 
Курляндского и Семигальского Готхарда Кетлера 
началось строительство новой церкви. Башня 
храма строилась с 1686 по 1688 гг., в 1862 году 
колокольню надстроили до 80,5 м. Церковь сго-
рела во время советского авиационного налета 
27 июля 1944 года. В 1954 году саперы Советской 
армии взорвали остатки здания. В 2009 году 
началась реконструкция церковной башни, и 
сейчас здесь создан один из лучших интерактив-
ных музеев (дружественный для детей) и засте-
кленная смотровая платформа. +371 63005445; 
63005447.

«Пикшас»3. . Родной дом первого Президента 
министров Латвии и позднее Президента госу-
дарства Карлиса Ульманиса (1877–1942), где в 
1993 году создан музей. В течение последних 20 
лет здесь благоустроены окрестности и снова 
построены здания, которые погибли или нахо-
дились в плохом состоянии. К осмотру представ-
лено жилое и хозяйственное здание, хлев – са-
рай, клеть. Музейный фонд посвящен жизнен-
ному пути K. Ульманиса. Представлена богатая 
коллекция используемых в сельском хозяйстве 
устройств и инструментов и самая большая в 
Латвии деревянная кадушка для взбивания мас-
ла. +371 29364230.

Добельский Дом ремесел.4.  Находится к вос-
току от Рыночной площади, на улице Базницас, 
д. 8. Энтузиасты Дома ремесел стараются вос-
становить и поддерживать старинные ремес-
ленные традиции. Мастерские ремесленных 
навыков проводятся здесь пять дней в неделю. 
+371 22049477.

Сиреневый сад Петериса Упитиса.5.  Находит-
ся на улице Грауду, д. 1, в Добеле. Крупнейшая 
коллекция сирени в Балтии (~200 сортов и гибри-
дов). Здесь проводятся экскурсии по фруктовому 
саду Латвийского государственного института 
садоводства (36 га), а в музее памяти П.Упитиса 
можно получить информацию о знаменитом се-
лекционере и истории садоводства Латвии. Во 
время цветения сирени в саду проводится кон-
церт классической музыки, а во время цветения 
вишни – вишневый праздник. Интересующиеся 
могут приобрести саженцы. +371 26408655.

К/х «Рукиши». 6. Находится в 3,5 км к юго-
востоку от центра Добеле. Один из крупнейших 
питомников лекарственных растений Латвии 
(эхинацея, ноготки, ромашка и др.). Здесь мож-
но приобрести как отдельные растения, так и 
чайные смеси, отправиться в познавательную 
экскурсию.+371 29263846.
7.  Развалины Добельского замка. Нахо-
дятся на правом берегу реки Берзе, в западной 

Другие этнографические маршруты регионов Латвии смотреть здесь: www.tures.celotajs.lv 

1.    Jelgavas pils. Atrodas uz Pilssalas starp 
Lielupi un Driksu. 1738. g. Livonijas ordeņa pils 
vietā uzsāka jaunas pils celtniecību, kas noritēja 

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 mu-
zeju.  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 nocietinā-
to 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 teritori-
ju 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  pamatfunk-
ciju.  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 

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 senpilsē-
ta. 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,   epitā�jas   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 

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.

Plūdoņa (1874.–1940.) memoriālais muzejs, 
kas dibināts 1968. g. viņa dzimtajās mājās. 
Šeit nokļuvušie var apskatīt ratu un etnogrā-
�sko priekšmetu kolekciju, izstaigāt Plūdoņa 
taku vai apmeklēt dzejnieka un viņa radinie-
ku 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,      

1.    Jelgavas pils. Atrodas uz Pilssalas starp 
Lielupi un Driksu. 1738. g. Livonijas ordeņa pils 
vietā uzsāka jaunas pils celtniecību, kas noritēja 

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 mu-
zeju.  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 nocietinā-
to 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 teritori-
ju 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  pamatfunk-
ciju.  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 

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 senpilsē-
ta. 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,   epitā�jas   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 

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.

Plūdoņa (1874.–1940.) memoriālais muzejs, 
kas dibināts 1968. g. viņa dzimtajās mājās. 
Šeit nokļuvušie var apskatīt ratu un etnogrā-
�sko priekšmetu kolekciju, izstaigāt Plūdoņa 
taku vai apmeklēt dzejnieka un viņa radinie-
ku 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,      

СтОИт УВИДеть!
части Добеле. Городище с укрепленным пред-
замком было населено уже в X–XIII вв., а у его 
подножья находился древний город. Во вре-
мена Ливонского Ордена с 1335 по 1347 гг. в 
городище строится каменный замок. Замок 
разрушен в XVIII в., и от него сохранились вну-
шительные и пейзажные развалины, которые 
в наши дни законсервированы. Построена 
смотровая площадка.
8.  Терветский природный парк. Имею-
щий более чем полувековую историю при-
родный парк является популярнейшим объ-
ектом туризма и местом встречи с героями 
пьес-сказок латышской писательницы Анны 
Бригадере (1861–1933). Последнее десятиле-
тие своей жизни (с 1922 по 1933 гг.) писатель-
ница работала и отдыхала в терветских «Спри-
дишах» (здание построено в 1840 г.). В период 
с мая по октябрь маленьких посетителей ждут 
и живые сказочные образы. Известны Тервет-
ские старые сосны, возраст которых достига-
ет трех столетий. территорию парка пересека-
ют тропы, поэтому это подходящее место для 
прогулок различной протяженности и труд-
ности. Недавно создан современный центр 
для посетителей. +371 63726212. 
9.  Терветское городище. Старинный по-
литический и административный центр земга-
лов, который являлся мощнейшим укреплен-
ным поселением до вторжения крестоносцев 
(правитель – вождь земгалов Виестартс). В со-
временном пейзаже городище возвышается 
как очень выраженный холм с крутыми скло-
нами, мощным передним валом и ровной пло-
щадкой. У подножья городища на площади в 
9,5 га находился древний город. Предание 
гласит, что выпущенная в дыру в городище 
утка выплыла рядом в реке тервете. Сохрани-
лись остатки от развалин замка Ливонского 
ордена.

Музей древней истории Тервете и Тер-10. 
ветский деревянный замок. единственный 
музей, посвященный истории культуры зем-
галов, в котором выставлены два макета тер-
ветского замка, изображения объектов зем-
гальских городищ и их визуализированные 
версии о виде когда-то построенных замков, 
различное оружие, кольчуга, предметы быта 
и др. Здесь можно приобрести земгальские 
украшения и наблюдать за процессом их из-
готовления. Каждый год во вторую субботу 
августа организуются дни земгалов. Плани-
руется, что весной 2013 года музей переедет 
в деревянный замок. +371 29896804.
11.  Калнамуйжская лютеранская цер-
ковь. Храм считается старейшей Земгальской 
церковью, которая по-прежнему выполняет 
свою основную функцию. Строительство хра-
ма началось в 1567 г., а после разрушения его 
отреставрировали в 1614 г. После польско-
шведской и Северной войны церковь повтор-
но восстанавливалась в 1815 году. Осмотреть 
можно и изнутри. +371 63755266.

«Дзинтарлачи». 12. Находится примерно в 
8 км к юго-западу от тервете. Посетители хо-
зяйства, начиная с конца августа по сентябрь, 
могут собирать и дегустировать ягоды обле-
пихи, а также купить сок этих полезных ягод. 
С конца апреля до начала июня можно осмо-
треть коллекцию (>300 сортов) и приобрести 
луковицы тюльпанов. +371 29489048.
13.  Вилцская усадьба. Дворец господской 
усадьбы построен в середине XVIII в. (имуще-
ство рода баронов Медемов), как охотничий 
замок. Позднее, в начале XIX в. возвели вто-
рой этаж. В сводчатых погребах господской 
усадьбы находилась кухня, откуда приготов-
ленную еду доставляли на верхние этажи при 
помощи лифта. Входной портал (позднее ба-
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1.    Jelgavas pils. Atrodas uz Pilssalas starp 
Lielupi un Driksu. 1738. g. Livonijas ordeņa pils 
vietā uzsāka jaunas pils celtniecību, kas noritēja 

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 mu-
zeju.  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 nocietinā-
to 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 teritori-
ju 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  pamatfunk-
ciju.  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 

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 senpilsē-
ta. 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,   epitā�jas   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 

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.

Plūdoņa (1874.–1940.) memoriālais muzejs, 
kas dibināts 1968. g. viņa dzimtajās mājās. 
Šeit nokļuvušie var apskatīt ratu un etnogrā-
�sko priekšmetu kolekciju, izstaigāt Plūdoņa 
taku vai apmeklēt dzejnieka un viņa radinie-
ku 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,      

1.    Jelgavas pils. Atrodas uz Pilssalas starp 
Lielupi un Driksu. 1738. g. Livonijas ordeņa pils 
vietā uzsāka jaunas pils celtniecību, kas noritēja 

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 mu-
zeju.  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 nocietinā-
to 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 teritori-
ju 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  pamatfunk-
ciju.  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 

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 senpilsē-
ta. 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,   epitā�jas   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 

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.

Plūdoņa (1874.–1940.) memoriālais muzejs, 
kas dibināts 1968. g. viņa dzimtajās mājās. 
Šeit nokļuvušie var apskatīt ratu un etnogrā-
�sko priekšmetu kolekciju, izstaigāt Plūdoņa 
taku vai apmeklēt dzejnieka un viņa radinie-
ku 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,      

вают невиданный для тех времен в Курземе 
модернизм. Русская императрица екатерина 
II подарила Межотненский дворец Шарлотте 
фон Ливен (1742–1828), которая с 1783 г. ра-
ботала гувернанткой внуков императрицы. С 
1921–1941 гг. во дворце действовала сельско-
хозяйственная школа. Во время Второй миро-
вой войны дворец был сильно разрушен, а 
позже разграблен. Реставрационные работы 
дворца возобновились позже, когда во двор-
це находились Межотненская селекционная и 
испытательная станция. теперь красивое зда-
ние (обустроена гостиница) можно осмотреть 
и изнутри. Вокруг дворца по берегам Лиелупе 
простирается один из красивейших в Латвии 
парков в английском стиле. +371 63960711.
18.  Баусский замок. Замок – одна из важ-
нейших военных и политических опорных то-
чек Ливонского ордена. Построен в 1443–1456 
гг. в месте слияния двух рек – Мусы и Мемеле. 
В замке было 5 башен, толщина стен до 3 м. В 
период с 1580–1596 гг. на месте предзамка по-
строили резиденцию Курземского герцога, ко-
торую украсили штукатуркой в технике сграф-
фито. Дворец страдал в войнах XVI и XVII вв., 
но его всегда восстанавливали, до тех пор, как 
при отступлении в 1706 г.( во время Северной 
войны) русские войска на взорвали здание. В 
наши дни в заме создан современный музей, 
а в юго-восточной башне – смотровое место / 
площадка. +371 63922280; 63923793.
19.  Баусская лютеранская церковь 
Святого Духа. Находится в историческом 
центре города , ул. А. Плудоня, д. 13. Храм 
построен в 1591–1594 году, в стиле поздней 
готики, колокольня перестраивалась в 1614 
году. Дар Николая фон Корфа – церковные 
скамейки (середина XVII века – начало XVIII в.), 
древнейшее выполненное из дерева изобра-
жение герба Бауски (1640 г.), девять XVI–XVII 
вв. надгробных плит, эпитафии и др. Осматри-
вается изнутри. +371 26609920; 9227564.

Баусская Ратушная площадь и ратуша. 20. 
еще в 1615 г. Курземский герцог Фридрих Кет-
лер (1569–1642) предоставил городу Бауска 
привилегии для строительства новой ратуши, 
которое осуществилось, и в XVII в. Рыночная 
площадь гордилась самой большой ратушей 
в герцогстве. По причине нехватки денег в 
1852 г. снесли башню, а в 1871 году – второй 
этаж. В конце 2011 г. было закончено строи-
тельство новой ратуши. Посетители могут 
взвеситься и измериться в старинных едини-
цах – в локтях, футах, пудах, фунтах, и получают 
соответственный сертификат. +371 63923797 
(экскурсии).
21.  «Лейниеки». В 6 км к востоку от Бауски 
находится мемориальный музей латышского 
поэта Вилиса Плудониса (1874–1940), который 
основан в 1968 г. в его родном доме. Попав-
шие сюда могут осмотреть коллекцию этно-
графических предметов и колес, прогуляться 
по Тропе Плудониса или посетить находя-
щееся недалеко место захоронения поэта и в 
его родственников. Детей порадует «Заячья 
банька. +371 29194975, 63926131.

Крестьянское хозяйство «Вайделотес».22.  
Находится на расстоянии ~в 3 км от Бауски, 
около перекрестка дорог Стелпе и Барбе-
ле. Хозяйка Дайра Ятниеце популяризирует 
национальные блюда, ритуалы и почести, а 
также ежедневное употребление здоровой 
пищи. По предварительной договоренности 
можно отведать характерные для историче-
ского края Землаге блюда – большие виртули 
(пончики), пироги и платсмайзе (пироги на 
противне), которые пекутся из собственной 
грубой муки. Можно купить выращенную в 
хозяйстве продукцию – овощи, фрукты, ягоды, 

рокко) дворца и мраморный рельеф над ним – 
с гербом альянса Медемов и Кайзлингеров явля-
ется одним из самых ценных такого типа художе-
ственных памятников XVIII в. Сохранилась рига, 
клеть и кузница, а также парк. Перед дворцом 
кудрявится посаженный, возможно, К. Ульмани-
сом дуб. Во дворце господской усадьбы с 1837 
года разместилась Вилцская начальная школа. 
По тропе можно дойти до Вилцского городища. 
+371 26351169.
14.  Элейская усадьба. Господская усадьба 
начала формироваться в конце XVI в. (владельцы 
– тизенгаузены, позже Бэры), но с 1753 г. усадь-
ба становится собственностью рода Медемов. 
Дворец господской усадьбы (теперь развалины) 
строился с 1806 по 1810 гг. в стиле классицизма 
(проект Иоганна Георга Адама Берлица) по эски-
зу архитектора итальянского происхождения 
при Петербургском дворе Джакомо Кваренги. В 
то время владельцем господской усадьбы был 
сын Иоганна Фридриха Медема – Кристоф Ио-
ганн Фридрих (называемый Жанно). В Элейском 
дворце были собраны многие уникальные рабо-
ты европейских художников, а также представ-
лен несравненный интерьер. 18 зданий комплек-
са господской усадьбы были сожжены во время 
Первой мировой войны (1915 г.). До наших дней 
сохранились только фрагменты развалин перво-
го этажа дворца с высеченными капителями 
колон портика, дом управляющего (осматри-
вается снаружи), отдельные хозяйственные по-
стройки и парк. От развалин дворца по аллее 
можно пройти до Чайного домика (в плачевном 
состоянии) В 0,5 км к северу от развалин дворца 
находится образованное в 1912 г. родовое клад-
бище Медемов. В аркаду забора стены Элейско-
го дворца вмурован камень с выемкой.
15.  Рундальский дворец. Латвийская жемчу-
жина стиля барокко и рококо. Строился как лет-
няя резиденция герцога Курляндского Эрнста 
Иоганна Бирона (1690–1772) по проекту велико-
лепного итальянского архитектора Франческо 
Бартоломео Растрелли. Строительство проходи-
ло в период с 1736–1740 гг. и 1764–1766 гг. Авто-
ры интерьера (середина XVIII века) – скульптор 
Иоганн Михаэль Граф, живописцы Франческо 
Антонио Мартини и Карло Цукки. В середине 
XVIII века началось формирование регулярного 
сада во французском стиле. На протяжении по-
следних двух столетий дворец несколько раз 
реставрировался, но наиболее важные работы 
проведены в конце ХХ века. Во дворце создан 
музей с роскошными залами, апартаментами и 
богатой коллекцией художественных памятни-
ков. Восстановленный в стиле барокко француз-
ский сад является самым большим в Балтии, ко-
торый особенно впечатляет во время цветения 
роз. +371 63962197; 26499151. В доме прислуги 
200-летнего дворца – в «Балта мая» можно по-
кушать. +371 63962540; 29121374.
16.  Межотненское городище. Одно из круп-
нейших укрепленных городищ земгалов IX–XIII 
вв., рядом с которым на площади в 13 га распола-
гался древний город. Благоустроенно. Считается, 
что здесь находился упоминаемый в хрониках 
порт земгалов. Через Лиелупе недавно постро-
ен понтонный мост, по которому пешеходы и 
велосипедисты с мая по октябрь могут пройти 
к Межотненскому замку. В третью субботу мая в 
Межотненском городище проводится праздник 
Межотненского городища. По деревянным 
мосткам можно дойти до Винной горы . Нахо-
дится  в Баусском природном парке. 
17.  Межотненский замок. Красивое строе-
ние (1797–1802 г.) считается наиболее ярким 
памятником классицизма в Латвии. Эскиз замка 
создавал архитектор русского двора Джакомо 
Кваренги, а проектировал Иоганн Георг Адам 
Берлиц. Богатые интерьеры дворца подчерки-

зерновые, продукты скотоводства, 
пряности и чаи. +371 29389993; 
63921400.
23.  Скайсткалнская Римско-
католическая церковь. Церковь 
(стиль барокко) считают красивей-
шим католическим храмом Земгале. 
История церкви (освящена в 1692 г.) 
и стоящего рядом монастыря 
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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 Brīnumdarītā-
jas – 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 koncen-
trācija. 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, lauksaim-
niecībā izmantojamo mašīnu, mehānismu 
un sadzīves priekšmetu kolekcija. Apskatā-
ma 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.
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Места для ночлега
641   «елгава» -ул. Лиела, д. 6, елгава. +371 63023349 
433   День выходного дня в поместье «Анес» – волость Анес, елгавский край. +371 26483712 
332   «Неймани» – Кримунская волость, Добельский край. +371 29353018; 63822091 
929   «Путелькрогс» – «Путелю крейотава», волость Залениеку, елгавский край. +371 63011900 
337   «Дзинтарлачи» – терветская волость, терветский край. +371 29489048 
64   «Упмали» – волость Вилсе, елгавский край. +371 63061044; 29237149 
814   «Винкални» – Пилсрундале, Рундальская волость, Рундальский край. +371 25622730 
905   Межотненский замок – Межотненский замок, волость Межотне, Баусский край.  
+371 63960711; 22008086 
142   «Страумени» – Рундальская волость, Рундальский край. +371 29109388; 63925329
281   «Дзирнавниеки» – волость Ислице, Баусский край. +371 29126604; 26311695 
193   «Макшкерниеку парадизе» – Межмали 3, волость Валле, Вецумниекский край. +371 26333630
748   «Пиладжу мототрасе» – «Пиладжи», волость Стелпе, Вецумниекский край. +371 29454683 

Кабачки
20469  «Земниеку циенастс» – «Виесу личи», волость Яунсвирлаукас, елгавский край.  

+371 63058443; 20455402 
20466  «Маммадаба» – Информационный центр терветского природного парка, тервете. +371 29640062 
20467  «Спридиши» – в терветском природном парке, тервете. +371 29640062 
20386  «Балта мая» – Пилсрундале, Рундальская волость, Баусский край.  

+371 29121374; 63962140 (латышская кухня)
40470  «Путелькрогс» – «Путелю крейотава», волость Залениеку, елгавский край. +371 63011900
20362  «Пие лиелас каротес» – ул. Ригас, д. 20, Вецумниеки, Вецумниекский край.  

+371 29423143 (латышская кухня)
20468  «Бренцис» – 38 км шоссе Рига – Бауска, Иецавский край. +371 63928033

Благоустроенные места отдыха  
«Пикшас», в терветском природном парке, Вилцское городище, Межотненское городище

Туристическая информация
 елгавский тИЦ, www.visit.jelgava.lv, tic@tornis.jelgava.lv,  
ул. Академияс, д. 1, елгава, +371 63005445; 63005447

 Добельский тИЦ, www.dobele.lv, www.zemgaletourism.lv,  
turisms@dobele.lv; ул. Базницас, д. 6, Добеле, +371 63723074; 26136682

 терветский тИЦ, www.tervetesnov.lv, tervetetic@inbox.lv,  
«терветес силс», терветский край, +371 63726212; 26738535

 Вилцский тИЦ, усадьба «Вилце», +371 26351169
 Баусский тИЦ, www.tourism.bauska.lv, tourinfo@bauska.lv,  
Ратушная площадь, д. 1, Бауска, +  371 63923797; 27746484

Интересные мероприятия
∙ Международный фестиваль песчаных скульптур в елгаве, в июле
∙ Всеобщий Латвийский праздник молока, хлеба и меда в елгаве, в августе
∙ День города елгавы, в мае
∙ Праздник елгавского края, в июле
∙ Мероприятие в «Пикши», посвященное памяти К. Ульманиса, первое 

воскресенье сентября
∙ Праздник старого замка в Добеле, первая суббота августа
∙ «Пробуждение сказок» в терветском природном парке, вторая суббота мая
∙ «Праздник земгалов в тервете», в конце второй недели августа
∙ «Праздник старинных книг» в книжном музее «Кипи», третья суббота 

августа
∙ Фестиваль старинной музыки в Рундальском дворце, вторая суббота июля
∙ Садовый праздник в Рундальском дворце (числа меняются)
∙ Праздник сева и жатвы в «Аусеклю дзирнавас», вторая суббота мая и 

первая суббота сентября
∙ Праздник «Канапене» в Скайсткалне, первое воскресенье августа

Полезная информация
www.celotajs.lv («Лауку целётайс» Lauku ceļotājs)
www.daba.gov.lv (природные парки)
www.jelgavasnovads.lv (елгавский край)
www.tervetesparks.lv (терветский природный парк)

“Lauku ceļotājs”
улица Kalnciema 40, Рига, Латвия, LV-1046
T: +371 67617600, Ф: +371 67830041 
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Текст/фото: Юрис Смалинскис («Лауку целётайс» Lauku ceļotājs). Материал подготовлен при 
информационной поддержке Добельсого (Анита Банзиня), Терветского (Илона Лидума), Бауского 

(Инесе Туркуполе – Зилпуре), Елгавского (Вита Киндеревич)туристического информационного центра. 
Актуальность информации соответствует ситуации во время обследования маршрута летом 2012 года. 

(заброшенный) начинается в конце XVII 
века, когда в Скайсткалне начинает свою 
деятельность Иезуитский орден. Во время 
Второй мировой войны были разрушены 
две пятиэтажные башни. До наших дней 
сохранился первоначальный интерьер 
и устройство храма: 12-метровый укра-
шенный резьбой по дереву центральный 
алтарь (XVII в.), два боковых алтаря (XVIII и 
XIX вв.), кафедра (XVII в.), проспект органа, 
исповедальни, а также надгробие маркизы 
Вильгельмины Паулучи (1824 г.). В боковом 
алтаре находится икона «Чудотворцы Бого-
родицы» – икона Покровительницы Семей 
Латвии. В погребе размещена гробница 
священников и дворян. С 1786 г. в первое 
воскресенье августа здесь проходит бо-
гослужение, посвященное празднику Воз-
несения Девы Марии. Церковь и гробницу 
можно осмотреть изнутри. Рядом с мо-
настырем находится горячий источник. 
+371 63933154.
24.  Барбельский серный источник. 
течет из мелкого берега в 2 км к югу от Бар-
беле. Около источника развивался один из 
первых курортов Латвии, потому что сила 

целительной воды была известна еще во 
времена Курземского герцогства – в сере-
дине. XVII века. В первой половине XVIII в. 
у Курземского герцога Эрнста Иоганна Би-
рона (1690–1772) возникла идея построить 
здесь дом для купания, но замысел не был 
воплощен. В XIX веке в водах источника 
снизилась концентрация сероводорода. 
Несмотря на это, в 20-е годы ХХ столетия 
здесь действовал курорт, где лечились 
больные, страдающие ревматизмом. Закат 
курорта последовал после Второй миро-
вой войны, а заросшие кустами фундамен-
ты зданий сохранились по сей день. Сейчас 
вода родника незначительно минерализо-
вана.

«Аусеклю дзирнавас»25. . Примерно в 
2 км на юго-запад от Барбеле, на правом 
берегу Иецавы восстановлено здание 
мельницы, выставлены характерные для 
латышской деревни орудия труда, исполь-
зуемые в сельском хозяйстве машины, 
механизмы и коллекция предметов быта. 
Представлена кузница. ежегодно в «Ау-
секлю дзирнавас» организуются публич-
ные мероприятия – «Весенние работы в 

сельском дворе», «Праздник жатвы» и др. 
+371 29197412; 26396878.

К/х «Берзини» («Лабиринты»). 26. Нахо-
дится в 4,5 км от Иецавы (Баусское направ-
ление). В хозяйстве выращивают зерновые 
и картофель, предлагая продукцию, позна-
вательные семинары, а также экскурсии и 
программы для школьников и взрослых. 
Можно осмотреть старинные орудия тру-
да и коллекцию оборудования для пере-
работки молока. В распоряжении гостей 
– парк аттракционов и широкий выбор 
всевозможных занятий. +371 26320336.
27.  Мемориальный музей Яниса 
Чаксте «Аучи». Находится недалеко от до-
роги елгава – Эмбурга – Бауска, на правом 
берегу Лиелупе. В 1924 г. строительство 
дома здесь начал Янис Чаксте (1859–1927) 
– первый президент Латвии (1922–1927). В 
1999 г. к 140-летию Я.Чаксте в «Аучи» была 
открыта экспозиция о жизни, деятельно-
сти президента и роде Чаксте. Здесь пред-
ставлен кабинет Я.Чаксте, а в выставоч-
ном зале – работы елгавских художников. 
+371 26392154.




