Divu dienu ceļojuma maršruts pa Zemgali
Pirmā diena
10:00-12:00 Mini Zoo "Dobuļi"
"Dzimtmisa", Iecavas novads
Internets: www.minizoo.lv
Mini Zoo “Dobuļi” atrodas Dzimtmisā, Iecavas novadā un var lepoties ar daudzveidīgo savvaļas
dzīvnieku, mājdzīvnieku un arī putnu kompāniju. Aicinām pārbaudīt, kurš no visiem
eksotiskajiem dzīvniekiem šajā minizoo ir viskaprīzākais un paslepus pāršķirstījis slaveno
Džordža Orvela “Dzīvnieku fermu”, kaļot plānus pārņemt visu savās rokās. Iespējams tā ir
ķengura, Japānas makakas un iguānas apvienība. Bet varbūt vara ir alpaku, kazu un aitu pusē.
Par šo un citu eksotisko dzīvnieku un putnu niķiem, Tev pastāstīts “Dobuļu” zoo uzraugi.
11:30-12:00 Bauskas pils
Pilskalns, Bauska
Internets: http://bauskaspils.lv
Vai zinājāt, ka Bauskas pils sastāv no divām daļām? Tās vecākā daļa - Livonijas ordeņa pils celta
15. gadsimta vidū, taču līdz Tavai vizītei, diemžēl, no tās saglabājušās tikai drupas. Savukārt
jaunākā pils daļa ir Kurzemes hercogu Ketleru bijusī rezidence un būvēta 16. gs. Beigās. Pils
atrodas Bauskas pilsētas teritorijā, gleznainā ainavā uz zemes strēles starp Mūsas un Mēmeles
upi, netālu no vietas, kur, tām saplūstot, veidojas Lielupe.
12:30-16:00 Rundāles pils
Pilsrundāle, Rundāles pag., Rundāles nov.
Biļešu cenas: http://rundale.net/informacija/cenas/
Rundāles pils ansamblis ir viens no izcilākajiem baroka un rokoko arhitektūras un mākslas
pieminekļiem Latvijā. Tapusi kā Krievijas ķeizarienes Annas Joanovnas favorīta, Kurzemes
hercoga Ernsta Johana Bīrona vasaras rezidence celta laikā no 1736. līdz 1768. gadam. Tās
arhitekts ir itālis Frančesko Bartolomeo Rastrelli.

Izbaudi mierpilnu un laisku pastaigu, kā arī izzinošu ekskursiju pilī. Pilij ir divi stāvi un kopumā
138 telpas, no kurām lielākā daļa ir atjaunotās to sākotnējā spozmē. Pils austrumu korpusā
apmeklētājiem atvērtas reprezentācijas telpas – Zelta zāle, Baltā zāle un Lielā galerija. Centrālajā
korpusā atrodas hercoga apartamenti – parādes saloni un privāto apartamentu telpas, bet rietumu
korpusā – pilnībā restaurētas hercogienes apartamentu telpas. Šeit ir iespēja nobaudīt karalisku
maltīti pilī esošajā restorānā, no kura logiem paveras brīnišķs skats uz pils apkārtni, vai izvēlēties
pusdienot kafejnīcā pils cokolstāvā.

16:30-17:30 Laima Ceramics
"Urštēni", Svitenes pag., Rundāles nov.
Internets: www.laimagrigone.com
Izslavinātā keramikas darbnīca Laima Ceramics un tur saimniekojošā čaklā meistare Laima
Grigone veido laikmetīgus traukus un izsmalcinātus dizaina objektus. Nē, šie nebūs latvju rakstu
un zīmju atdarinājumi uz brūniem māla veidojumiem. Šeit viss notiek citādi - Laima ir
mūsdienīga un, apvienojot senās podniecības tradīcijas, spēj izveidot visinteresantākās trauku
formas, ieliekot ikvienā darinājumā daļu no sevis. Šeit Tev ir iespēja iepazīties ar izmantotajiem
materiāliem un glazūrām, kā arī vērot demonstrāciju pie podnieka virpas. Ja vēlies sevī atklāt
mākslinieku, Tev ir iespēja pieteikties radošajām darbnīcām un likt lietā savu prasmi, lai radītu
savu unikālo izstrādājumu.
Tālāk jādodas Tērvetes virzienā – vietu, kas liks atcerēties skaisto Annas Brigaderes pasaku
“Sprīdītis” un pārdomāt par to, kas šajā dzīvē ir svarīgs vai, precīzāk – kura vieta mums katram
ir vismīļākā.
18:30 Kafejnīca Sprīdītis
Kafejnīca "Sprīdīši", Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Internets: www.spridisi.lv
Tērvetes kafejnīca ar zīmīgu nosaukumu - “Sprīdīši” atrodas rakstnieces Annas Brigaderes
muzeja pagrabiņā, Tērvetes upītes krastā. “Sprīdīšu” piedāvātās ballītes kopā ar Tērvetes meža
labajām raganiņām un vizināšanos zirga pajūgā atstāsim citām reizēm. Šeit pieejama katrai
gardēža gaumei atbilstoša ēdienu un dzērienu izvēle. Cūkgaļas ribiņas medus mērcē, pankūkas ar
ievārījumu vai varbūt izmēģināsiet īpašo ēdienu “Lāča ķepa”? Vasarā, saules pielietā pagalmā,
iespēja atpūsties āra terasē, klausoties Tērvetes upītes čalošanā, bet ziemā, izbaudījuši sniega
kupenu ieskautās ainavas, sildīties pagrabiņā baudot gardu tēju.
Naktsmājas: Berķenes muižā
Ziedkalne, Vilces pag., Jelgavas nov.
Internets: www.berkenesmuiza.lv
Un te nu Tu esi – Berķenes muižā – vienā no senākajām mazajām muižām Zemgalē. Tās
atjaunotais vēsturiskais muižas komplekss ir šī reģiona apslēptā pērle, jo atrodas gleznainā un
ļoti īpašā vietā. Vietējie teic, ka tiem, kas klausās visuzmanīgāk - naktīs iespējams saklausīt
meža gariņu nasko rosīšanos ap kādu maģisku eju un ieklausoties dabas norisēs - nokļūt tuvāk
patiesībai. Bet pārāk ilgi patiesību gan nemeklējiet, jo ir jāatpūšas, un patiesībai ir kāds niķis - tā

atnāk tad, kad to vismazāk gaida. Šovakar Tev būs iespēja izbaudīt karstā ūdens kubulu,
ekskursiju un stāstus par muižas vēsturi un mūsdienām. Pastaigas, nūjošana, futbols, volejbols
vai basketbols - garlaikoties nebūs kad.

10:00-14:00 Tērvetes dabas parks
"Tērvetes sils", Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Internets: www.mammadaba.lv/tervetes-dabas-parks
Kā zināms, Latvijas Valsts mežu dabas parks Tērvetē ir viena no zināmākajām Latvijas vietām,
kur iepazīt dabas bagātību un mēģināt atgriezties bērnībā – vēlreiz iegūstot iespēju iepazīt
pasauli no jauna. Kā pirmo iesakām apmeklēt tropu māju, kas atrodas blakus stāvlaukumam. Te
būs iespēja aplūkot un sastapt graciozos, mistiskos kukaiņus – krāsainos tauriņus no dažādiem
tropu mežiem visā pasaulē – Āzijas eksotisko krāsu tauriņus, Dienvidamerikas dižtauriņu un
Āfrikas unikālos un daudzus citus. Pēc tauriņu mājas apmeklējuma dodies iekšā Tērvetes dabas
parkā. Pasaku mežā sastapsiet ne tikai koka skulptūrās atveidotus pasaku un rakstnieces Annas
Brigaderes lugu varoņus – Sprīdīti un citus, bet arī pavisam dzīvus pasaku tēlus. Apkārt Pasaku
mežam vijas Meža mātes taka, kur izvietoti krāsaini stendi un skulptūras, kas iepazīstina ar
norisēm dabā. Skatu torņa piedāvātās panorāmas iedvesmots, dodies uz Laimīgās zemes gaisa
taku.
14:00-15:30 Pusdienas restorānā Zoltners
"Zoltners", Tērvetes pag., Tērvetes nov.
Internets: www.zoltners.lv
Restorāns Zoltners – nosaukums, kas Latvijas gardēžiem vairs jautājumus neprasa – lielisks
restorāns un alus darītava lauku miera piesātinātā apkārtnē. Zoltners ir vieta, kur laika plūdums
kļūst nebūtisks. Vai tā ir maltīte, glāze pašu brūvēta alus, pastaiga, baudot ainavu – Zoltnerā
tiecas uz izcilību katrā detaļā, lai ikviena ciemošanās ir īpašs notikums.
16:00-17:00 Jaunpils alus darītava
Šķūnis Baltais Centrā, Jaunpils nov., Jaunpils pag.
Internets: www.jaunpils-alus.lv
Esiet laipni aicināti vietā, kur tiek gatavots kāds dzintardzeltens gardums, ko priecājas nobaudīt
ikviens latvju bāleliņš. Jaunpils alus darītava ir mazs un jauns alus brūzis Jaunpilī, kur alus
darīšana notiek pēc senām tradīcijām, iegūstot sen izsapņotu alus garšu un sniedzot iespēju
nogaršot vairākas gaišā un tumšā alus šķirnes.
17:30 – 19:00 Jaunpils pils
Pils, Jaunpils, Jaunpils novads
Internets: www.jaunpilspils.lv
Jaunpils pils - viena no senākajām pilīm Latvijā, kas neskatoties uz dažādiem laikiem ir
saglabājusi savu sākotnējo veidolu. Tā celta 1301. gadā kā Livonijas ordeņa cietoksnis, kuru no

trim pusēm apņem dzirnavu dīķis. Mūsdienās pilī izvietota iecienīta tūristu mītne ar plašu un
atraktīvu piedāvājumu tās viesiem. Ikviens viesis šeit var ceļot laikā - kļūt par viduslaiku
personāžu un izbaudīt pils īpašo gaisotni, pārģērbjoties tērpos, dodoties ekskursijās tās gaiteņos
un pagrabos, kā arī baudot viduslaiku maltīti krodziņā. Svētkos un godos par godu viesiem tiek
šauts ar lielgabalu. It visam te ir īpaša gaisotne, jo tas notiek 716 gadus senā pilī.
Ko iesakām izbaudīt? Nu, protams, viduslaiku mielastu!
Izlītojošā piedzīvojuma spēle “Mistērija pilī" ļaus doties ceļojumā 200 gadus tālā pagātnē, lai
nonāktu laikā, kad pilī valda bēdīga atmosfēra - izmisums. Sākot no kalpotāja līdz baronam, visi
ir noskumuši, balles nenotiek un pārsvarā barons ir ieslēdzies savā kabinetā, pārskatot papīru
kalnus.

