
Tērvetes Dabas
parks



 

Tērvetes Dabas parks 

Latvijas tūristiem patīk Tērvetes Dabas parks. 

Parka saimnieki ir uzņēmums “Latvijas valsts meži”. 

Dabas parka platība ir apmēram 1200 hektāri. 

Parks ir īpaši piemērots ģimenes atpūtai. 

 

Par dabas parku Tērvetē 

Pirms apmēram 60 gadiem Tērvetē izveidoja pirmās pastaigu takas. 

Tagad parks aizņem vairāk nekā 1200 hektārus. 

Lielu parka daļu veido Pasaku pasaule. 

Parka apskatei vajag vismaz 3 stundas. 

Tērvetē dzīvoja latviešu rakstniece Anna Brigadere. 

Anna Brigadere ir uzrakstījusi pasaku lugu par Sprīdīti. 

Vienu parka daļu sauc par Sprīdīša zemi. 

Parkā ir arī citi Brigaderes grāmatu tēli. 

Parkā ir Sprīdīša un Lutauša, Meža Ķēniņa un Anneles un citu pasaku tēlu 

skulptūras. 

Daudzi cilvēki fotografējas ar Sprīdīti un Lutausi. 

Ceļš pie Sprīdīša un Lutauša sākas no Atrakciju laukuma. 

Dabas parkam Tērvetē ir vairākas daļas. 



 

Rūķīšu mežā ir Rūķu ciemats un rūķu pilsēta. 

Rūķu pilsētas nosaukums ir Čiekure. 

Pa Rūķu meža takām var braukt cilvēki riteņkrēslos. 

Rūķu ciematā un pilsētā ir mazas koka mājiņas un bruģētas ielas. Rūķu 

sētā var satikt Tērvetes rūķus. 

Rūķu pilsētā ir koka skatu tornis. 

 

  



 

Pasaku mežā ir dažādas koka skulptūras. 

Viena no vecākajām skulptūrām ir Meža ķēniņš. 

Meža ķēniņam blakus  ir sargs un citi pils iedzīvotāji. 

Blakus Meža Ķēniņa pilij ir Raganas sils. 

Sils ir priežu mežs. 

Raganas silā dzīvo sikspārņi, zirnekļi, velns un ragana. 

 

 

  

  



Atrakciju laukumā ir šķēršļu takas, ceļš pie Sprīdīša un Lutauša, labirints 

un koka pils. 

Pie atrakciju laukuma ir atpūtas vieta. 

Tur var paēst. 

Ēdiens jāpaņem līdzi pašam. 

 

  



Kurbada zeme paredzēta jauniešiem. 

 

Kurbada zemē ir velosipēdu parks. 

Velosipēdu parkā ir trase ar dažādiem pacēlumiem un tiltiem. 

Pa šo trasi var braukt apmeklētāji. 

Velosipēdu trases garums ir gandrīz 3 kilometri. 

Kurbada zemē ir arī tīklu parks un tauriņu māja. 

 

Kurbada zemē ir viegli iet kājām un braukt ar velosipēdu. 

Kurbada zemē ir viegli braukt cilvēkiem riteņkrēslā. 

Te brauc arī Pasaku bānītis. 

Pasaku bānītis ir neliels vilciens. 

 

Kurbada zemē var uzkāpt skatu tornī. 

Te var doties arī garākās pastaigās. 

Tālākās Kurbada zemes daļas ir 

Vecais priežu parks, Zaļā klase un Gulbju tilts. 

  



Pie dabas parka ieejas ir informācijas centrs. 

Šajā ēkā ir biļešu kase, kafejnīca un ērtas tualetes. 

Blakus informācijas centram  ir suvenīru veikaliņi. 

Te ir arī piknika vieta. 

Piknika vieta  iepriekš jāpiesaka, zvanot uz informācijas centru 

(tālrunis 28309394). 

 

Ir arī citas piknika vietas pie automašīnu stāvlaukuma. 

Tās ir bez maksas un nav iepriekš jāpiesaka. 

 

 

Dabas parks Tērvetē ir izcila vieta apmeklējumam. 

 

Gaidām ciemos!



 Tērvetes tīklu parks 

Tērvetes tīklu parks ir paredzēts aktīvai atpūtai. 

Tas atrodas Kurbada zemē, blakus lielajam 

stāvlaukumam. 

Tīklu parks izveidots aptuveni 6 metru augstumā virs 

zemes. 

Tajā ir koka namiņi, batuti un tīklu tuneļi. 

Te ir arī laukumi bumbu ripināšanai.  

Šos laukumus ierobežo tīkli.  

Tāpēc bumbas nevar tālu aizripot. 

        Par tīklu parka apmeklējumu jāmaksā papildus. 

        Cenas var apskatīt šeit:  

https://tervetestikluparks.lv/lv/biletes/tervetes-tiklu-parka-apmeklejums/ 

  



Anneles zoo 

Anneles zooloģiskais dārzs atrodas Anneles pļavā. 

Anneles pļava atrodas aiz Rūķīšu meža. 

Apmeklētāji var iet pie dzīvniekiem, tos paglaudīt un 

pabarot. 

Apmeklētāji var arī fotografēties ar dzīvniekiem. 

Anneles zoodārzā ir lapene un leļļu namiņš. 

Lapenē cilvēki atpūšas. 

Leļļu namiņā spēlējas bērni. 

Par zoodārza apmeklējumu jāmaksā papildus. 

Cenas var apskatīt šeit: https://anneleszoo.lv/cenas/ 

  



Tērvetes gaisa takas 

 

Tērvetes gaisa takas atrodas pa ceļam uz Rūķīšu 

mežu un Pasaku mežu. 

Gaisa takas ir atrakciju trases. 

Gaisa takas atrodas vairākus metrus virs zemes. 

Tās veidotas no trosēm un koka. 

Pa gaisa takām var staigāt un rāpties. 

Starp lielajām priedēm ir nobraucieni. 

Viens nobrauciens ir 200 m garš. 

Otrs nobrauciens ir 500 m garš. 

Gaisa takas ir paredzētas gan bērniem, gan 

pieaugušajiem. 

To var ikviens! 

Par gaisa taku apmeklējumu jāmaksā papildus.  



Tērvetes Tarzāna parks 

 

Tērvetes Tarzāna parks ir uzbūvēts kokos. 

Tarzāna parkā ir deviņas dažādas trases. 

Trases ir domātas visiem. 

Taču dažas trases ir grūtākas. 

Trasēs ir vairāk nekā 100 šķēršļu. 

Trases ir dažādās krāsās: 

zaļā, zilā, sarkanā un melnā. 

Trases ir 1 līdz 10 metrus virs zemes. 

3 trases ir bērniem. 

Tās ir zemākas – 1 līdz 2 metru augstumā. 

Par Tarzāna parka apmeklējumu jāmaksā papildus. 

Cenas var apskatīt šeit: 

https://www.tervete.tarzans.lv/cenas  



Tērvetes tauriņi 

 

Tauriņu mājā var uzzināt par tauriņu dzīvi 

siltajās zemēs. 

Tauriņu māja ir atsevišķa ēka. 

Tā izskatās pēc siltumnīcas. 

Tauriņu mājā dzīvo dažādi tauriņi. 

Te var uzzināt: 

   kā tauriņi aug? 

   kā tauriņi ēd? 

kā tauriņi dzīvo? 

  kādas ir tauriņu īpašības? 

kādās ir tauriņu krāsas? 

Tauriņu mājā dzīvo arī bruņurupuči, putni un zivis. 

Par tauriņu mājas apmeklējumu jāmaksā papildus. 



Cenas var apskatīt šeit: 

https://tervetestaurini.lv/cenas/ 

  



Augēnijas zirgu izjādes 

 

Tērvetē var jāt ar zirgiem. 

Tos māca trenere. 

Treneri sauc Augēnija Rulle. 

Ar Augēnijas zirgiem var jāt iesācēji. 

Ar Augēnijas zirgiem var jāt pieredzējuši 

jātnieki. 

Visus jātniekus uzrauga treneris.  

Pie Augēnijas var arī vingrot uz zirga un 

braukt ratos. 

 Par izjādēm jāmaksā papildus. 

 Cenas var apskatīt šeit: 

https://www.izjadestervete.lv/cenradis/ 

  



Brauciens ar Pasaku bānīti 

 

Pa Kurbada zemi brauc neliels vilciens. 

Tas ir Pasaku bānītis. 

Bānītis pietur visās parka pieturās: 

Skatu tornī, rūķu pilsētā Čiekurē un atrakciju 

laukumā. 

Pasaku bānītis ir kā taksometrs. 

To izsauc no jebkuras pieturas. 

Ar to var braukt uz citu parka daļu vai uz izeju. 

Brauciens ar Pasaku bānīti no Atrakciju laukuma līdz informācijas centram maksā 1,50 eiro. 

Ar Goda ģimenes apliecību brauciens maksā 75 centus. 

 

  



Velkamo ratiņu noma 

 

Tērvetes dabas parkā var īrēt velkamos ratiņus. 

Velkamo ratiņu noma uz 1 stundu maksā 

3,50 eiro. 

Pēc pirmās stundas ratiņu noma maksā 

1,50 eiro par stundu. 

Tie ērti noder ģimenēm ar maziem bērniem. 

Ratiņos var sēdēt noguris bērns. 

Ratiņos var pārvadāt arī līdzi paņemtās mantas. 

 

  



Kafejnīca “Mamma daba” 

 

Kafejnīca “Mamma daba” atrodas informācijas 

centrā. 

Tā darbojas visu gadu. 

No maija līdz oktobrim apmeklētāji var 

pusdienot ārā, terasē. 

Pa tālruni 29640062 var pasūtīt svētku 

pusdienas. 

  



Kafejnīca “Lutauša galds” 

 

Kafejnīca “Lutauša galds” atrodas Pasaku 

mežā pie Atrakciju laukuma. 

Tajā var gardi paēst. 

Kafejnīca strādā no maija līdz oktobrim. 

Apmeklētāji var pusdienot arī terasē. 

  



Kafejnīca “Rūķu bodīte” 

 

Kafejnīca “Rūķu bodīte” atrodas Rūķīšu 

mežā. 

Tā ir skaista ēka. 

Kafejnīcā cep smalkmaizītes un pīrāgus. 

Kafejnīca strādā no maija līdz oktobrim. 

  



Piknika vietas dabas parkā 

 

Pie ieejas parkā izveidotas piknika vietas. 

Piknika vietā ir grils, soli un galdi. 

Arī Pasaku mežā ir piknika vieta. 

Piknika vietu un grilu var rezervēt iepriekš. 

Rezervētajā laikā grili ir sagatavoti cepšanai. 

Piknika vietu var rezervēt informācijas 

centrā (tālrunis 28309394). 

Vietas izmantošana uz 2 stundām visiem 

piknika dalībniekiem kopā maksā 15 eiro. 

Te var ērti piedalīties pat 50 cilvēki. 

 

 

  



Velosipēdu taka 

 

 

Pa Tērvetes  Dabas parku  var braukt ar 

velosipēdu. 

Taka ir piemērota visiem. 

Takas garums ir 3 kilometri. 

Takā ir vairāki posmi. 

Bērniem ir īsāka taka. 

Pusaudžiem un pieaugušajiem ir garāka 

taka. Tajā ir dažādi līkumi un pacēlumi 

  



Piknika vieta pie auto stāvvietas 

 

 

Pie lielā stāvlaukuma izveidotas piknika 

vietas. 

Piknika vietās ir galdi un soli. 

Divās vietās ir arī grils. 

Ogles vai malka jāņem līdzi pašiem. 

Piknika vietas pie lielā stāvlaukuma nevar  

rezervēt iepriekš.



Ieejas maksa parkā 

Pieaugušajiem — 6 eiro 

 

Skolēniem, studentiem, pensionāriem, cilvēkiem ar 3. grupas invaliditāti — 

4,50 eiro. 

Cilvēkiem ar 3. grupas invaliditāti ir jāuzrāda apliecība. 

 

Bērniem līdz 6 gadu vecumam un cilvēkiem ar 1. un 2. grupas invaliditāti — 

ieeja bez maksas. 

Cilvēkiem ar 1. un 2. grupas invaliditāti ir jāuzrāda apliecība. 

 

Ģimenēm — 4,50 eiro no cilvēka 

 

Ar Goda ģimenes apliecību — 15,50 eiro visai ģimenei (2 pieaugušie un 

bērni līdz 18 gadu vecumam) 

  



Vai parku var apmeklēt ar suni? 

Jā, parku var apmeklēt ar suni. 

Sunim jābūt pavadā. 

Nepieciešamības gadījumā sunim jābūt ar uzpurni. 

Jāievēro parka kārtības noteikumi. 

 

Kāds ir parka darba laiks? 

No decembra līdz februārim parks strādā 9.00–17.00 

No marta līdz aprīlim parks strādā 9.00–18.00 

No maija līdz septembrim parks strādā 9.00–19.00 

No oktobra līdz novembrim parks strādā 9.00–18.00 

 

Vai dabas parkā var izjāt ar zirgu? 

Jā, dabas parkā var izjāt ar zirgu. 

Dabas parkā var arī braukt ar ratiem. 

Vairāk informācijas var izlasīt šeit: 

www.izjadestervete.lv 

un pa tālruni 26824856 

  



 

Vai dabas parks strādā svētkos un brīvdienās? 

Jā, dabas parks Tērvetē strādā svētkos un brīvdienās. 

Dabas parks ir slēgts tikai 31. decembrī un 1. janvārī. 

 

Vai pa parku drīkst braukt ar savu velosipēdu? 

Jā, pa parku drīkst braukt ar savu velosipēdu. 

Dabas parkā ir dažādas velosipēdistu takas. 

Velosipēdistiem ir jāciena gājēji un bērni. 

 

Vai dabas parkā Tērvetē var nomāt velosipēdu? 

Jā, dabas parkā var nomāt velosipēdu. 

Velosipēdu var nomāt divās vietās. 

Viena vieta ir velosipēdu nomas punkts. 

Otra vieta ir Tauriņu māja. 
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