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Neskarta un viegli pieejama daba ir viena no Latvijas lielākajām 
bagātībām. Baltijas jūras piekraste, smaržīgi meži, smilšakmens 
klintis un rāmi ezeri atrodas tikai īsa brauciena attālumā no 
galvaspilsētas. Mūsu zemes daba jau gadsimtiem ilgi palīdz 
mums rast mieru, atjaunot spēkus un smelties iedvesmu.

Latvijas pilsētās sastopama visdažādākā arhitektūra — no 
raupjām viduslaiku pilīm līdz šarmantām koka mājiņām, no 
jūgendstila plastiskajām formām līdz gludām stikla fasādēm. 
Latvijas muzeji stāsta par Hanzas savienības tirdzniecības 
ceļiem, Zviedrijas un Polijas karaļu iekarojumiem, dzīvi 
aiz dzelzs priekškara un mazas nācijas apņēmīgo ceļu uz 
neatkarību. Latvijas kultūras ainava, kas vēsturiski veidojusies 
krustcelēs starp Austrumiem, Rietumiem un Ziemeļiem, ir 
sarežģīts un neatkārtojams vietējo paražu un svešu ie-tekmju 
pinums.

Latvijā joprojām ir dzīvas tradicionālas amatniecības prasmes, 
kas jau sen izzudušas citās valstīs, bet pie mums tiek turētas 
godā un pat izmantotas mūsdienu dizainā. Apmeklējiet kādu 
no daudzajām podniecības, kokapstrādes, aušanas vai kalēju 
darbnīcām, lai iepazītos ar šiem arodiem un varbūt arī paši 
iz-mēģinātu roku un izgatavotu kaut ko sev par piemiņu!

Tīra un bioloģiski audzēta pārtika Latvijā nav greznība. 
Zemnieku tirgos nopērkami svaigi un kārdinoši vietējā 
ražojuma gardumi, bet restorāni piedāvā gan tradicionālus 
ēdienus, gan mūsdienīgas to interpretācijas. Katrā Latvijas 
novadā ir savas, unikālas garšas, ko iepazīt.

Šajā bukletā jūs atradīsiet deviņas lieliskas vietas, ko 
apmeklēt, — tās visas atzītas par Eiropas izcilākajiem tūrisma 
galamērķiem. Atklāj Latviju no jauna!

Ievads
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1. Veclaicenes aizsargāja-
mo ainavu apvidus

Veclaicenes pagasta Tūrisma informācijas punkts
Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads
+371 64329028; +371 6520232
veclaicene@aluksne.lv
www.veclaicene.lv

Veclaicene
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Ziemeļvidzemē, Alūksnes augstienes kalnainākajā daļā, 
atrodas Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus ar rāmiem 
ezeriem, leknām pļavām, zaļiem pauguriem un seniem 
mežiem. Šeit esošie dabas liegumi sniedz mieru cilvēkiem un 
patvērumu simtiem retu un aizsargājamu putnu, bezmugur-
kaulnieku un kukaiņu sugu.

Kornetu – Peļļu subglaciālā grava ir viena no garākajām un 
ainaviskākajām Latvijā. Tā stiepjas 26 km garumā, un tajā 
izvietojušies divpadsmit ezeri, kuru dziļums sasniedz pat 35 
metrus. Pilskalna ezera ziemeļu krastā slejas īpaši stāvais 
Drusku pilskalns. Arheoloģiskie izrakumi liecina, ka cilvēki šeit 
dzīvojuši jau ap 2000. gadu pirms mūsu ēras. Alūksnes augs-
tienes augstākais punkts ir Dēliņkalns (271,5 m), kura virsotnē 
atrodas skatu tornis.

Veclaicenē izveidotas vairākas dažāda garuma dabas takas, 
kas piemērotas pārgājieniem un riteņbraukšanai. Nakšņoša-
nai pieejami kempingi, dabas mājas un viesu mājas. Vairākas 
zemnieku saimniecības piedāvā arī bioloģiski audzētu pārtiku 
un lauku pirtiņas (ar iepriekšēju pieteikšanos). Par Latvijas 
biškopības tradīcijām var uzzināt Mišu Medus muzejā, kurā tiek 
kolekcionēts un atjaunots vēsturisks dravnieku aprīkojums.

Šī reģiona lielākā pilsēta ir romantiskā un zaļā Alūksne. Esot 
šeit, noteikti apmeklējiet šaursliežu dzelzceļa muzeju “Alūk-
snes Bānīša stacija”, kura interaktīvā ekspozīcija aizvedīs 
virtuālā braucie-nā ar vilcienu.

Dodoties uz Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidu, ietei-
cams līdzi ņemt ID karti vai pasi, jo vairākas no dabas takām 
šķērso Latvijas – Igaunijas robežu.

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs
Pils iela 25A, Alūksne
+371 64322804
tic@aluksne.lv
www.visitaluksne.lv

Alūksnes Bānīša stacija
FB: @AluksnesBanisastacija



6

2. Cēsis

Cēsu pils

Cēsu Tūrisma informācijas centrs 
Baznīcas iela 1, Cēsis
+371 28318318
info@cesis.lv
turisms.cesis.lv

Izstāde “Sirdsapziņas ugunskurs”
Pils iela 12, Cēsis
FB: @sirdsapzinasugunskurs

Cēsis
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Vairāk nekā 800 gadus senajā Cēsu vecpilsētā slēpjas daudz 
burvīgu ieliņu un pagalmu, ko atklāt nesteidzīgā pastaigā. Cēsu 
lepnums un pilsētas simbols ir labi saglabājušās viduslaiku 
pils drupas — savulaik šeit atradās spēcīgākais Vācu ordeņa 
cietoksnis Livonijā. Pils kompleksā iespējams luktura gaismā 
izpētīt senos mūrus, izjust viduslaiku atmosfēru multimediālā 
izstādē un izstaigāt grāfu Zīversu Jaunās pils 18.–19. gadsimta 
interjerus. Vasarā varat izmēģināt spēkus viduslaiku spēlēs, 
iegādāties amatnieku darinājumus vai baudīt pils smaržīgo 
garšvielu dārzu.

Vien dažu soļu attālumā no pils izstāde “Sirdsapziņas 
ugunskurs” iepazīstina apmeklētājus ar nesenāku pagātni. 
Ekspozīcijā, kas iekārtota agrākajā VDK īslaicīgās aizturēšanas 
izolatorā, apkopoti stāsti par kādreizējā Cēsu apriņķa iedzīvotā-
ju pretošanos nacistu un komunistu okupācijām.

Lai gan Cēsis nav liela pilsēta, tajā norit aktīva kultūras dzīve. 
Cēsu koncertzāle ir Vidzemes novada mūzikas centrs, kur 
regulāri tiek rīkoti klasiskās un populārās mūzikas koncerti, 
arī teātra un deju izrādes. Ik vasaru mākslas cienītāji dodas uz 
Cēsu Mākslas festivālu — mēnesi gariem vizu-ālās mākslas, 
mūzikas, teātra un kino svētkiem, kas norisinās dažādās vietās 
pilsētā un tās aina-viskajā apkārtnē.

Skaistā Gaujas upe ar stāvām smilšakmens klintīm, slēptām 
alām un dzidrām vecupēm atrodas vien neilga gājiena 
attālumā no pilsētas centra. Pastaiga pa gleznainajām Cīrulīšu 
dabas takām būs lieliska iepazīšanās ar Gaujas senlejas dabas 
daudzveidību.

Cēsu pils komplekss
www.cesupils.lv

Vidzemes koncertzāle “Cēsis”
Raunas iela 12, Cēsis
www.cesukoncertzale.lv

Cēsu Mākslas festivāls
www.cesufestivals.lv

Gaujas nacionālais parks
www.entergauja.com
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3. Līgatne

Līgatnes dabas parks

Vienkoču parks
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Līgatnes vēsture nav nošķirama no Līgatnes papīra fabrikas 
vēstures. Tā dibināta 1815. gadā un darbojās līdz pat 
2015. gadam, bet 19. gadsimta vidū fabrika bija galvenā 
rakstāmpapīra ražotāja Krievijas impērijā. Papīrfabrikas 
darbiniekiem tika nodrošināti labi dzīves apstākļi — katrai 
ģimenei tika piešķirts savs dzīvoklis, bezmaksas elektrība un 
citas ērtības. Papīrfabrikas strādnieku ciematā atrodas dažas 
no vecākajām koka rindu mājām Latvijā, un tas joprojām ir 
apdzīvots.

Līgatne atrodas Gaujas nacionālajā parkā, kas ir izcila vieta 
dabas baudīšanai. Izstaigājiet kalnaino industriālā mantojuma 
taku Līgatnes centrā, lai aplūkotu Papīrfabrikas ciematu un 
ieskatītos alās, kuras vietējie iedzīvotāji savulaik izkaluši 
smilšakmens klintīs, lai izmantotu tās kā pieliekamos. Dodieties 
uz Līgatnes dabas takām, lai iepazītu Latvijas savvaļas 
dzīvniekus — stirnas, mežacūkas, lāčus, lapsas, aļņus un lūšus.

Kokapstrādes interesentiem aizraujošs šķitīs Vienkoču parks, 
kas piepildīts ar skulptūrām, vienkoču laivām un vēsturisku 
ēku maketiem, ko darinājis meistars Rihards Vidzickis. 
Kokamatniecības muzejā, kas iekārtots kā sena darbnīca, 
apmeklētāji var izzināt kokapstrādes vēsturi un piedalīties 
meistarklasēs.

Netālu no Līgatnes atrodas slepens pazemes bunkurs, kas 
padomju laikā izbūvēts kā patvērums kodolkara gadījumā. 
Tajā saglabāta autentiska 1980. gadu atmosfēra, pieejamas 
ekskursijas ar gidu un tematiskas slepeno aģentu realitātes 
spēles.

Līgatnes Tūrisma informācijas centrs
Spriņģu iela 2, Līgatne
+371 64153169;  +371 29189707
info@visitligatne.lv
www.visitligatne.lv

Līgatnes dabas takas
www.ligatnesdabastakas.lv

Vienkoču Parks
www.vienkoci.lv

Slepenais padomju bunkurs
www.bunkurs.lv
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4. Latgales podniecība

Aglonas bazilika

Keramikas darbnīca Latgalē

Vogulu ģimenes keramikas darbnīca 
Ceplīši, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads
www. voguls.lv

Studija “Rēzeknes apriņķa pūdnīki” 
Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne

Daugavpils Māla mākslas centrs
18. novembra iela 8, Daugavpils
www.dnmm.lv
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Latgalieši lepojas ar savām bagātajām amatniecības tradīcijām, 
it īpaši podniecību. Latgales keramika vienmēr bijusi lielā 
cieņā, un teju katrā Latvijas mājā atrodama kāda melna, dūmos 
svēpēta māla bļoda vai zaļās un brūnās nokrāsās glazēta vāze.

Latgaliešu podu un bļodu virpošanas prasme ir pilnveidota 
tūkstošiem gadu garumā, un katrai trauka formai ir atšķirīgs 
pielietojums un īpašs nosaukums. Savukārt keramikas 
priekšmeti mājas rotāšanai parādījušies salīdzinoši nesen 
— vīti svečturi, putnu un dzīvnieku formu svilpavnieki un 
dekoratīvi, pie sienas karināmi šķīvji tiek izgatavoti tikai kopš 
1930. gadiem.

Podniecība ir amats, ko bieži nodod no paaudzes paaudzē, 
tādēļ Latgalē ir daudz pazīstamu podnieku dzimtu, piemēram, 
Ušpeļi, Čerņavski, Vilcāni un Paulāni. Daudzi keramiķi labprāt 
savās darbnīcās un cepļos uzņem apmeklētājus (ar iepriekšēju 
pieteikšanos).

Ik aprīli Rēzeknes novadā tiek organizētas Latgales podnieku 
dienas, kad interesentiem durvis ver daudzas podniecības 
studijas. Notiek arī virpošanas un apdedzināšanas 
paraugdemonstrējumi, meistarklases, izstādes un tirdziņi. 
Ap Jāņiem Ludzas pilskalnā notiek Lielais Latgaļu tirgus, 
uz kuru savus darinājumus ved ne vien podnieki, bet arī 
audēji, kokamatnieki, folkloras kopas un zemnieki. Vairāku 
Latgales pilsētu vēstures muzejos un amatniecības centros 
ir pastāvīgas tradicionālo amatniecības darbu izstādes, bet 
Latgales Mākslas un amatniecības centrā Līvānos apskatāmi 
arī leģendārās Līvānu stikla rūpnīcas ražotie priekšmeti.

Latgales Mākslas un amatniecības centrs
Domes iela 1, Līvāni
www.livanustikls.lv

Ludzas Amatnieku centrs
Tālavijas iela 27a, Ludza
www.ludzasamatnieki.lv
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5. Jūrmala

Jūrmala

Jūrmalas pludmale

Jūrmalas Tūrisma informācijas centrs
Lienes iela 5, Majori, Jūrmala
+371 67147900
info@jurmala.lv
www.visitjurmala.lv

Ķemeru nacionālais parks
www.kemerunacionalaisparks.lv
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Jūrmalas balto smilšu pludmales, priežu meži un spirdzinošais 
gaiss pirmos atpūtniekus piesaistīja jau 19. gadsimta vidū, un 
viņu celtās vasarnīcas joprojām priecē ar krāšņu neoklasicisma, 
jūgendstila un nacionālā romantisma arhitektūru. Mūsdienās 
tām līdzās sev vietu atradušas modernas villas un 
daudzdzīvokļu nami.

Jūrmalas pilsēta izvietojusies šaurā zemes joslā starp Lielupi un 
Rīgas jūras līci, un trešdaļu tās teritorijas klāj meži. Piekrastes 
dabu vislabāk izbaudīt Dzintaru mežaparkā, kur var pavērties 
apkārt no 33,5 metrus augsta skatu torņa, dodoties pārgājienā 
Ragakāpas dabas parkā vai vērojot saullēktu Lielajā Ķemeru 
tīrelī.

Jūrmalas pludmalē, kas ir vairāk nekā 20 km gara, atrodamas 
gan vietas mierīgai saules un ūdens baudīšanai, gan 
daudzveidīgas sporta iespējas un pludmales bāri. Līvu 
akvaparks, lielākais ūdens atrakciju parks Baltijā, ir atvērts visu 
gadu un sagādās prieku visai ģimenei.

Papildus dabas un arhitektūras vērtībām Jūrmala vilina 
arī ar bagātīgu kultūras un izklaides programmu. Dzintaru 
koncertzāle piedāvā izcilu simfoniskās mūzikas, operas, 
popmūzikas un džeza mākslinieku koncertus un ir arī viena no 
galvenajām mūzikas festivāla “Rīga Jūrmala” norises vietām.

Restorāni, kafejnīcas un bāri sarindojušies kūrortpilsētas 
centrālajā gājēju bulvārī — Jomas ielā, savukārt nakšņošanai 
vērts izmēģināt kādu no pilsētas spa viesnīcām — ārstnieciskas 
dūņu vannas, minerālūdens procedūras un masāžas ir daļa no 
Jūrmalas vēsturiskās pievilcības.

Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”
www.riga-jurmala.com

“Līvu akvaparks”
Viestura iela 24, Bulduri, Jūrmala
www.akvaparks.lv

Dzintaru koncertzāle
Turaidas iela 1, Dzintari
www.dzintarukoncertzale.lv
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6. Latgales kulinārais 
mantojums

Kļockas

Šmakovkas muzejs

Muzejs “Andrupenes lauku sēta”
Andrupenes pagasts, Dagdas novads
FB: @Andrupeneslaukuseta

Aglonas Maizes muzejs
Daugavpils iela 7, Aglona, Aglonas novads 
www.aglona.travel 
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Latgalieši ir īpaši ne tikai ar atšķirīgo valodu, bet arī ar savu 
viesmīlību — neviens ciemiņš nepaliks ar tukšu vēderu. 
Latgales sātīgajiem ēdieniem nav līdzīgu nekur citur Latvijā. 
Starp tradicionāliem latgaliešu ēdieniem ir kupāti — ceptas 
desas, pasniegtas ar štovētiem kāpostiem, buļbešņīki jeb 
guļbešņīki — kartupeļu plāceņi ar maltas gaļas, burkānu vai 
kāpostu pildījumu un asuškas — biezpiena virtuļi, pārlieti ar 
saldu krējuma mērci. Daudzie Latgales ezeri ir zivīm bagāti, un 
noteikti vērts nogaršot krāsnī ceptu asari vai līdaku.

Latgales kulinārā mantojuma centrs Krāslavā apvieno vairāk 
nekā trīsdesmit reģionālo ēdināšanas uzņēmumu, viesu māju 
un mājražotāju. Tas arī apkopo tradicionālās receptes un 
rīko zemnieku tirgus ar mājās sietiem sieriem, smaržīgiem 
kūpinājumiem, medu un zāļu tējām. Lielākā daļa kulinārā 
mantojuma tīkla saimniecību viesiem piedāvā unikālas 
gastronomiskas pieredzes (ar iepriekšēju pieteikšanos).

Aglonas Maizes muzeja dibinātāja Vija Kudiņa ir savākusi 
simtiem vēsturisku maizes pagatavoša-nas rīku — spriguļus, 
abras un maizes lāpstas jeb lizes. Savus viesus viņa iepazīstina 
ar rudzu maizes cepšanu — sākot no graudu malšanas līdz pat 
siltas, svaigi ceptas maizītes nogaršoša-nai. Savukārt latgaliešu 
stiprajam alkoholiskajam dzērienam “šmakovkai” veltīti pat divi 
muzeji — viens Daugavpilī un otrs Malnavā. Abos apskatāmas 
dzēriena pagatavošanā izmantotās iekārtas un tiek piedāvātas 
degustācijas.

Latgales kulinārā mantojuma centrs
Pils iela 6, Krāslava
www.kulinaraismantojums.lv

Šmakovkas muzejs
Rīgas iela 22a (Vienības nams), Daugavpils
www.smakovka.lv

Dedzinātava “Latgolys šmakovka”
Kļavu iela 11, Malnava, Kārsavas novads
www.latgalessmakovka.lv

Latgale
www.latgale.travel
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7. Liepāja

Koncertzāle “Lielais Dzintars“, Liepāja

Karosta, Liepāja

Liepājas Tūrisma informācijas centrs
Rožu laukums 5/6, Liepāja
+371 63480808; +371 29402111
info@liepaja.travel
www.liepaja.travel
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Latvijas rietumu krastā atrodas Liepāja — vējaina ostas 
pilsēta ar māksliniecisku dvēseli. Pilsētas centrā augstas 
jūgendstila ēkas mijas ar 19. gadsimta sarkano ķieģeļu mājām, 
no kurām daudzas projektējis ražīgais arhitekts Pauls Makss 
Berči. Šķērsojot unikālo izgriežamo tiltu pār Karostas kanālu, 
nokļūsiet savulaik slēgtā militārās ostas teritorijā ar drūmu, 
tomēr fotogēnisku vidi — Krievijas impērijas armijas kazarmu 
un tipveida padomju laika dzīvojamo namu sajaukumu, kam 
pāri paceļas Sv. Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāles zelta 
kupoli.

Jaunākā Liepājas arhitektūras ikona ir koncertzāle “Lielais 
dzintars”, kuru projektējis austriešu arhitekts Folkers Gīnke. 
Dzintarkrāsas stikla apjomam ir astoņi stāvi, un varenās 
iekštelpas daudzviet atgādina kruīza kuģi. Koncertzālē 
regulāri notiek klasiskās mūzikas, džeza un populārās mūzikas 
koncerti, bet ik septembri Liepājas Mākslas forums uzmanības 
centrā izvirza laikmetīgo vizuālo un skatuves mākslu.

Liepājas robusto garu vislabāk izbaudīt kustībā — pastaigājoties 
pa Ostas promenādi un apskatot krāsainos zvejas kuterus, 
braucot ar divriteni pa Jūrmalas parku un veroties atklātā jūrā 
vai pētot viļņu apgrauztos Ziemeļu fortus. Daudzos Liepājas 
ezera putnus ērti novērot no dabas takas Zirgu salā.

Liepāja pievērš īpašu uzmanību tam, lai visi galvenie apskates 
objekti, ieskaitot pludmali, būtu pieejami visiem — izvietojot 
pilsētā taktilās vadlīnijas un kartes un piedāvājot peldēšanas 
ratiņkrēslus.

Koncertzāle “Lielais dzintars”
Radio iela 8, Liepāja
www.lielaisdzintars.lv

Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle
Lielā iela 9, Liepāja
www.trinitatis.lv

Karostas cietuma un Ziemeļu fortu ekskursijas
www.karostascietums.lv
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8. Kuldīga

Kuldīga

Kuldīgas Mākslas nams
1905. gada iela 6, Kuldīga
FB: @Makslasnamstourinfo@kuldiga.lv

“Goldingen Knight Cinema”
FB: @GoldingenCinema

Kuldīgas Mākslinieku rezidence
Pils iela 2, Kuldīga
FB: @kuldigaresidence
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Kuldīgas apmeklējums ir gluži kā ceļojums laikā — visapkārt 
barokālas koka celtnes, mazas, bruģētas ieliņas, bet 
starp mūriem burbuļo Alekšupīte. Arī apkārtējā ainava ir 
neaizmirstama — no Kuldīgas paveras skats uz Ventas rumbu, 
Eiropas platāko ūdenskritumu, un elegantu 19. gadsimta mūra 
tiltu pār Ventu. Pavasaros šeit novērojamas lidojošas zivis 
— vimbas, kas dodas nārstot augšup pa upi, varonīgi pārvar 
ūdenskritumu.

Kuldīgas vecpilsēta ir izcili saglabājies 17.–18. gadsimta koka 
arhitektūras ansamblis — vienīgais šāds pilsētbūvniecības 
piemineklis Baltijas valstīs. 17. gadsimta sākumā Kuldīga (toreiz 
— Goldingena) bija Kurzemes hercogistes galvaspilsēta. 
Pilsētas vēsturi var iepazīt Kuldīgas novada muzejā, kur viens 
no stāviem iekārtots kā turīgas ģimenes dzīvoklis 20. gadsimta 
sākumā.

Kuldīga sagādā prieku ne tikai acīm, bet arī vēderam — gardas 
maltītes un uzkodas piedāvā virkne mājīgu restorānu un 
kafejnīcu. Nogaršojiet arī sklandraušus — saldos burkānu un 
kartupeļu pīrāgus, kas ir daļa no Kurzemes novada kulinārā 
mantojuma.

Cara Aleksandra II valdīšanas laikā celtais Kuldīgas sinagogas 
komplekss šodien kalpo par bibliotēku un Mākslas namu, 
kurā bieži tiek rīkotas dažādas izstādes un koncerti. Vizuālās 
mākslas izstādes un dizaina darbnīcas var baudīt arī Kuldīgas 
Mākslinieku rezidences galerijā. Vasarās piektdienu un 
sestdienu vakaros pilsētas dārzā zem naksnīgām debesīm 
darbojas brīvdabas kinoteātris “Goldingen Knight Cinema”.

Kuldīgas Tūrisma informācijas centrs
Baznīcas iela 5, Kuldīga
+371 63322259; +371 29334403
tourinfo@kuldiga.lv
www.visitkuldiga.com

Kuldīgas novada muzejs
Pils iela 5, Kuldīga
www.kuldigasmuzejs.lv

Kuldīgas Restaurācijas centrs
FB: @kuldigasrestauracijascentrs
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9. Tērvetes dabas parks

Tērvetes dabas parks
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Gleznainajā Tērvetes upes ielejā, kur aug dižākās priedes 
Latvijā, izveidots dabas parks, kas piedāvā aizraujošu laika 
pavadīšanu ģimenēm ar bērniem. Dabas parka takas rotā 
vairāk nekā simts koka skulptūru, un daudzas no tām veidotas 
pēc rakstnieces Annas Brigaderes grāmatu varoņu līdzības 
— šeit atradīsiet apņēmīgo Sprīdīti, dejojošo milzi Lutausi un 
zinātkāro Anneli. Atpūtai pieejamas vairākas tematiskas zonas: 
Rūķu mežs ar miniatūru rūķu pilsētiņu, plašs rotaļlaukums un 
pikniku vieta, Raganu mežs ar milzu zirnekļiem, kā arī zemgaļu 
koka pils kopija.

Viduslaikos Tērvetē bijis varens zemgaļu cietoksnis, kas 
turējies pretim krustnešu uzbrukumiem līdz pat 13. gadsimta 
beigām. Šodien par to liecina vien pilskalns Tērvetes upes 
labajā krastā.

Aktīvās atpūtas parks “Gaisa takas” izaicina jebkura vecuma 
piedzīvojumu meklētājus pārbaudīt savu izturību un veiklību, 
kāpelējot pa virvju un koka konstrukcijām, kas iekārtas starp 
kokiem. Savukārt Tērvetes ūdenskrātuve lepojas ar bagātīgu 
karpu krājumu un izciliem lomiem. Šeit iespējams nomāt laivas 
makšķerēšanai un atpūtai, pieejami arī ūdensvelosipēdi un 
supa dēļi, kā arī labiekārtota peldvieta.

Lai uzzinātu vairāk par Annas Brigaderes dzīvi un darbu, 
apmeklējiet viņai veltīto muzeju Sprīdīšos. Šajās skaistajās, 19. 
gadsimtā celtajās lauku mājās rakstniece aizvadīja sava mūža 
vēlīnos gadus.

Lai gan Tērvetes dabas parka reljefs ir kalnains, daudzi no 
parka celiņiem ir pieejami cilvēkiem ratiņkrēslos un ar bērnu 
ratiņiem.

“Latvijas valsts mežu” dabas parks Tērvetē
www.mammadaba.lv

Tērvetes Tūrisma informācijas centrs
pie Tērvetes dabas parka ieejas 
+371 63726212; +371 28309394
tervetetic@inbox.lv

Annas Brigaderes muzejs Sprīdīši
www.spridisi.lv
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Wit-Rusland

Rusland



Fotogrāfijas: Alūksnes TIC, Baltic Pictures, Aleksandrs Muižnieks, Alex 
Mazurov, Jānis Bautra, Dreamstime, Garijs Polskis, Valdis Ošiņš, Daugavpils 
TIC, Kārlis Volkovskis, Jānis Bautra, Valdis Skudre, Sandris Kuzmickis
Vāka foto: Reinis Hofmanis
Tekstu autore: E. Ozola

www.latvia.travel EnjoyLatvia
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