
Dobeles novads
CEĻVEDIS



Dobeles novada iedzīvotāji vienmēr ir lepojušies, ka viņiem ir auglīgākās lauksaim-
niecības zemes, raženākās kviešu druvas un bagātākie augļudārzi. Arī saule 
visdāsnāk savu siltumu dāvā šai Latvijas dienvidu pusei.

Novads izvietojies valsts dienvidrietumu daļā, kur Zemgales auglīgie līdzenumi 
satiekas ar Kurzemes pakalniem. Lielāko daļu novada teritorijas aizņem 
lauksaimniecības zemes – vienas no vērtīgākajām un iekoptākajām Latvijā. Zem 
Dobeles zilajām debesīm krāšņi zied ceriņi un augļus briedina dārzi. Zem saules 
zīmes rosīgi rit arī saimnieciskā un kultūras dzīve. 

Tikai 70 km attālumā no Rīgas – unikāli apskates objekti, dabas daudzveidība un 
lauku labumi. Tas viss ir jāredz un jāpiedzīvo pašiem!

Vai zinājāt, ka tikai Dobeles novadā…

Latvijas mistiskākā vieta – Pokaiņu mežs

Egona Tones orhideju kolekcija Apguldē – lielākā Latvijā

Cimdu koks “Lejnieku” lauku sētā – visvairāk adīto cimdu vienuviet 

K. Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas” Bērzes pagastā – moderna pagājušā 
gadsimta 30. gadu Zemgales lauku sēta

Atjaunotais Īles nacionālo partizānu bunkurs – lielākais Baltijas valstīs 

Zebrus ezers – teiksmām apvītākais ezers Zemgalē un makšķernieku paradīze 

Zemnieku saimniecība “Rūķīši” Krimūnu pagastā – Latvijā lielākā ārstniecības 
augu audzētāja un zāļu tēju ražotāja

Bērzes dzirnavas – Latvijā vecākās dzirnavas, kas joprojām maļ



Vai zinājāt, ka tikai Dobelē…
Dobeles ceriņu dārzs – viens no lielākajiem pasaulē 

Ginesa rekorda cienīga aka – strūklaka atjaunotajā Tirgus laukumā

Dobeles Ābolu diena – sulīgākie svētki Latvijā 

Vienīgā Dižo Sniegavīru parāde Latvijā un pasaulē 

Latvijā lielākais piemiņas memoriāls represētajiem

Skaistāko daiļdārzu trijnieks: brīnumainais Štelmaheru akmeņu dārzs, Klūgu 
ģimenes ainavu dārzs, Beņķu ģimenes skaisto un praktisko ideju dārzs

Dobeles meteorīta krāteris – viens no lielākajiem Eiropā 



Dobelniekiem patīk savai pilsētai piešķirt iespaidīgus titulus, un kāpēc gan nē, ja saules 
lutinātajā  Zemgales pilsētiņā ir tik daudz unikālu lietu.

Ceriņu svētvieta pavasarī. Skaisto daiļdārzu pilsēta vasarā. Ābolu galvaspilsēta 
rudenī. Dižo Sniegavīru pulcēšanās vieta ziemā. Un, visbeidzot, Dobelei var piedēvēt 
arī meteorīta mistēriju, jo te pirms pusmiljarda gadiem ir nokritis viens no Eiropā 
lielākajiem meteorītiem.

Dobele ir viena no Latvijas visvecākajām apdzīvotajām vietām, kas pirms 760 ga-
diem izveidojusies gleznainā Bērzes upes ielokā. Dobeles pilsētas ģerbonī attēlotais 
zemgaļu zobens simbolizē zemgaļu varonīgās cīņas pret vācu krustnešiem.

Saules un ceriņu pilsēta Dobele
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1. Livonijas ordeņa pilsdrupas
Romantiskās pilsdrupas Bērzes upes ielokā joprojām ir iespaidīgas. 1335. – 1347. gadā 
Livonijas ordenis savu akmens mūra pili uzbūvēja zemgaļu nodedzinātās koka pils vietā. 
Pilsdrupas pašlaik ir senākā mūra celtne Dobelē, valsts nozīmes kultūras piemineklis. 

Grupām iespējamas ekskursijas atraktīvas pilsdāmas pavadībā. Pastaigu promenāde, 
kas ved gar pilsdrupām un Bērzes labo krastu, kļuvusi par iecienītu atpūtas vietu. 
Saglabājies arī vecais pils parks ar simtgadīgiem ošiem un liepām.
GPS 56.62152, 23.27084

2. Dobeles atbrīvošanas piemineklis
Traģisks liktenis ir bijis izcilā tēlnieka Kārļa Zemdegas veidotajam Atbrīvošanas 
piemineklim. To pirmoreiz atklāja 1940. gadā, taču pēc 10 gadiem pēc padomju varas 
iestāžu rīkojuma saspridzināja. Piemineklis tika atjaunots par dobelnieku ziedojumiem 
un otrreiz svinīgi atklāts 1996. gadā.
GPS 56.62343, 23.27152

3. Piemiņas zīme zemgaļu aiziešanai no Dobeles
Tā atklāta, godinot zemgaļu cilšu piemiņu, kuri pēc sīvām kaujām ar Livonijas ordeni 
1289. gadā nodedzināja savu pili un neuzvarēti aizgāja uz Lietuvu. Autors – Mārtiņš 
Zaurs.
GPS 56.62277, 23.27129
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4. Tirgus laukums – Dobeles vēsturiskais centrs
Plašais Tirgus laukums ir mūsdienu pilsētas centrs, kur tiek rīkoti dažādi pasākumi. 
Pēc rekonstrukcijas laukums ir ieguvis bruģi un Ginesa rekorda cienīgu aku – strūklaku. 
Laukums veidojies līdz ar baznīcas celtniecību 15. gs. beigās. To joprojām ietver 
20. gs. sākumā celtās ķieģeļu divstāvu ēkas, kurās turīgie namsaimnieki ierīkoja 
tirgotavas un viesnīcas. Pēc arhitekta Paula Kundziņa projekta 1939. gadā 
uzceltajā Latviešu biedrības namā tagad saimnieko Dobeles kultūras nams.  
GPS 56.62326, 23.28174

5. Dobeles evaņģēliski luteriskā baznīca
Baznīcas 45 m augstā zvanu torņa smaile ir pilsētas galvenā vertikāle. Baltais dievnams 
ir celts 1495. gadā un vairākkārt pārbūvēts. Baznīcā ir vairāki unikāli mākslas pieminekļi. 
Baznīcas iela 1, Dobele, tālr. 26430548
GPS 56.62357, 23.28157

6. Piemiņas zīme Augustam Bīlenšteinam
Pie Dobeles luterāņu baznīcas atklātā piemiņas zīme ir cieņas apliecinājums Augustam 
Bīlenšteinam (1826-1907) – Dobeles vācu draudzes mācītājam, izcilajam latviešu valo-
das un etnogrāfijas pētniekam. Gandrīz 40 gadus viņš kalpoja Dobeles vācu draudzes 
mācītāja amatā.
GPS 56.62399, 23.28078
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7. Dobeles katoļu Vissvētās Trīsvienības baznīca
2003. gadā uzceltā baznīca ir interesanta ar mūsdienīgo arhitektonisko risinājumu. 
Baznīcas arhitekti – Jānis Kukša un Indulis Kārkliņš.
Baznīcas iela 10a, Dobele, tālr. 26015072
GPS 56.62382, 23.28437

8. Dobeles Amatu māja 
Dobeles Amatu māja ir prasmju un radošo iespēju darbnīca, kur var apgūt kādu no 
amatu prasmēm un latviešu virtuves zinības. Te var iepazīt senos amatus, aplūkot 
amatnieku darinājumu izstādes, izmēģināt savu roku radošajās darbnīcās, iepirkties 
Jurģu, Zāļu, Mārtiņdienas un Ziemassvētku tirdziņos. Iepriekš piesakot, tūristu grupām 
tiek piedāvātas ekskursijas.
Baznīcas iela 8, Dobele, tālr. 22049477
GPS 56.62335, 23.28342

9. Dobeles Novadpētniecības muzejs
Pastāvīgā ekspozīcija “Reiz Dobelē...” sniedz ieskatu Dobeles pils vēsturē, Dobeles 
pilsētas dzīvē līdz 19. gs. 40. gadiem. Muzejā vienmēr ir apskatāma kāda jauna izstāde. 
Skolēnu un pieaugušo grupām tiek piedāvātas radošās programmas. 
Brīvības iela 7, Dobele, tālr. 637 21309
 GPS 56.62509, 23.27655
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10. Selekcionāra Pētera Upīša muzejs un dārzs
Vai zinājāt, ka Dobeli dēvē arī par ceriņu lielpilsētu? Vairāk nekā 4 hektāru plašajā 
ceriņu dārzā maija beigās zied un smaržo vairāk nekā 200 dažādu šķirņu un hibrīdu 
ceriņi. Par tradīciju ir kļuvuši klasiskās mūzikas koncerti ziedošo ceriņu vidū.
 
Selekcionārs Pēteris Upītis, 1957. gadā sākdams ierīkot dārzu saulainās Dobeles 
pievārtē, sapņoja visu Latviju pārvērst ziedošā dārzā. Viņa darbu tagad veiksmīgi turpi-
na Dārzkopības institūta zinātnieki. 45 ha plašajā dārzā aug vairāk nekā 5000 augļaugu 
kultūru šķirņu un hibrīdu. Garšīgs pasākums ir saldo ķiršu degustācija un novākšana 
jūlija sākumā, Ābolu festivāls oktobra sākumā. Ekskursanti dārzā tiek gaidīti arī pārējā 
laikā. P. Upīša piemiņas muzejs iepazīstina ar viņa darbu un personību. 
Graudu iela 1, Dobele, tālr. 637 22294, 26408655, www.darzkopibasinstituts.lv
GPS 56.61085, 23.29705

11. Ķestermežs 
Gleznainais meža parks, kuram cauri, veidojot stāvus krastus, līkumo Bērzes upe, ir 
iecienīta pastaigu un atpūtas vieta. Upes ielokā uzbūvēta brīvdabas estrāde.
GPS 56.60764, 23.28129
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12. Skaisto un praktisko ideju dārzs
Līgas un Aivara Beņķu dārzā var aizgūt labas idejas daiļa un praktiska dārza plānošanā 
un veidošanā, pārliecināties, ka arī sakņu dārzs var būt skaists.
Liepu iela 5, Dobele, tālr. 26541868, 29258709
GPS 56.61058, 23.28899

13. Stādaudzētava “Liepas”
Z/s “Liepas” ir dinamiski augoša stādaudzētava, kas specializējas augļu koku, ogulāju 
un rožu stādu audzēšanā. Saimniece izrāda gan konteineros audzētos stādus, kurus 
var iegādāties, gan Iepazīšanās dārzu un rožu daudzveidīgo kolekciju.
Rožu iela 2, Dobele, tālr. 29507747, 29466258, www.stadiliepas.lv
GPS 56.61982, 23.29442

14. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas vieta
Piemiņas ansamblis pie Dobeles dzelzceļa stacijas ir veltīts 1941. un 1949. gada 
represijās cietušajiem un bojāgājušajiem. Tas stiepjas vairāk nekā 100 m garumā 
paralēli dzelzceļa sliedēm. Tā ir Latvijā lielākā piemiņas zīme politiski represētajiem. 
GPS 56.62719, 23.28712

15. Brāļu kapu piemineklis
Piemineklis ar sērojošā karavīra un partizāna tēliem 1956. gadā ir uzstādīts Otrā 
pasaules kara karavīru kapos uz saspridzinātā Dobeles atbrīvošanas pieminekļa 
pamata. Tā autori ir Valdis Albergs, Ļevs Bukovskis un Alberts Terpilovskis.
GPS 56.62678, 23.28578
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16. Štelmaheru akmeņu dārzs
Lilijas un Alfrēda Štelmaheru radītais dārzs tiek dēvēts gan par akmens pasaku, gan 
brīnumdārzu. Daudzveidīgie akmeņi ir savākti vairāk nekā 30 gadu laikā. Akmeņu 
ekspozīciju papildina dekoratīvie stādījumi. 
Arāju iela 18, Dobele, tālr. 20047591
GPS 56.63288, 23.26468

17. Klūgu ģimenes ainavu dārzs 
Klūgu ģimenes dārza ainavu veido gleznainais dīķis, zālāji ar krāšņumaugu dobēm, 
vecie koki. Tas atrodas līdzās Štelmaheru dārzam.
Liepājas šoseja 21, Dobele, tālr. 26458290
GPS 56.63312, 23.26458

18. Mākslinieces Aijas Princes - Galzones darbnīca 
Brīvmākslinieces Aijas Princes - Galzones gleznās galvenokārt redzami ziedi, Latvijas 
ainavas un klusās dabas. Gleznotāja strādā eļļas tehnikā. Darbnīcā iespējams aplūkot 
gleznas, iepazīties ar gleznošanas procesu, iegādāties un pasūtīt gleznas.
“Pērkoni”, Dobele, tālr. 29166280
GPS 56.62466, 23.26781

19. Piemiņas zīmes Dobeles kapsētā
Kapsēta veidojusies 19. gs. kā latviešu un vācu draudzes kapsēta. 1939. gadā te atklāja 
pieminekli Pirmajā pasaules karā un Latvijas Brīvības cīņās kritušo karavīru piemiņai. 
Kapos apbedīts mācītājs Augusts Bīlenšteins, 1995. gadā Zviedrijā mirusī dzejniece 
Veronika Strēlerte, ievērojamais pedagogs, psihologs un filozofs Augusts Students.
GPS 56.63020, 23.27470
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Dobeles gleznainā apkārtne piedāvā ainavu dažādību, jo mazpilsēta ērti  
iekārtojusies viducī starp Zemgales līdzenumu un Kurzemes pakalniem. 
Ciemos aicina apskatei atvērtās lauku saimniecības, ezeri un krāšņie dārzi.  
Dosimies ceļā!

Iepazīstam Dobeles apkaimi 



1. Gaurata ezers
Nelielais, piemīlīgais ezers ir bagāts zivīm, te ir lieliskas makšķerēšanas iespējas. Pie 
ezera ierīkota labiekārtota peldvieta, atpūtas vieta un bērnu rotaļlaukums. Ezera 
krastā atrodas atpūtas komplekss “Gaurats”.
Dobeles pag., tālr. 26657217
GPS 56.66401, 23.29503

2. Lāču dīķis 
Mākslīgi izveidotā ūdenskrātuve ir iecienīta atpūtas vieta. Iespējama makšķerēšana 
gan no krasta, gan no laivām, kuras var nomāt. Viesu nams “Reķi” dīķa krastā piedāvā 
pirti, naktsmājas un telšu vietas.
Dobeles pag., tālr. 29262680
GPS 56.65601, 23.25869

3. Kokaudzētava “Bīlasti”
Kokaudzētava specializējas dekoratīvo skujkoku audzēšanā. Apmeklētāji var izstaigāt 
plašo teritoriju un iegādāties stādus.
Krimūnu pag., tālr. 26548366, www.kokaudzetavabilasti.lv
GPS 56.60859, 23.32151
 
4. “Rūķīšu tēja”
Zemnieku saimniecība “Rūķīši” ir Latvijā lielākā ārstniecības augu audzētāja un zāļu tēju 
ražotāja. Ekskursijas laikā iespējams aplūkot plašos ārstniecības augu laukus, uzzināt, 
kā augus kaltē, fasē, nogaršot tējas un iegādāties produkciju. Pie ražotnes izveidotajā 
Iepazīšanās dārzā var uzzināt arī par citiem daudzveidīgajiem ārstniecības augiem. 
“Rūķīši”, Krimūnu pag., tālr. 29263846, www.rukisuteja.lv
GPS 56.59753, 23.31584
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5. Skolas parks un Iepazīšanās dārzs Krimūnās
Skolas parks ir veidots kā atpūtas, pastaigu un piknika vieta. Te ir savdabīgi koki, vides 
elementi un estrāde. Apmeklētāji tiek aicināti iziet izziņas un sajūtu taku “Ciemos pie 
Dižskābarža” un Latvju zīmju aleju, izbaudīt nesteidzīgu atpūtu Iepazīšanās dārzā.   
Krimūnas, tālr. 28608966
GPS 56.56924, 23.37772

6. Dižakmens “Krimūnu Dižpēdis”
Pagasta centrā uzstādītais 40 tonnas smagais akmens milzenis tika atrasts pagasta 
teritorijā. Iedzīvotāju aptaujā tas ieguva nosaukumu „Krimūnu Dižpēdis ”.
Krimūnas
GPS 56.56964, 23.37604
  
7. Apguldes ezers
Ainaviskais ezers ir iecienīta peldēšanās un makšķerēšanas vieta. Pie ezera ir neliela 
publiskā pludmale. 
Apgulde, Naudītes pag., GPS 56.53522, 23.23920
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8. Orhidejas un eksotiskie dzīvnieki 
Apguldes “Briežos” ir aplūkojama lielākā orhideju kolekcija Latvijā. Egona Tones 
ģimenes kolekcijā ir vairāk nekā 200 šķirņu orhideju, kuras sevi viskrāšņāk parāda 
rudenī. Bērniem sagādās prieku iepazīšanās ar eksotiskajiem dzīvnieciņiem – 
karalisko pitonu, iguānām, gekoniem un citām neparastām radībām. Saimniecībā mīt 
arī Šetlandes poniji.  
Apgulde, Naudītes pag., tālr. 26411428
GPS 56.53242, 23.22820

9. Krāšņo puķu dārzs Auros
Lazdiņu ģimenes dārzs ikvienu sagaida ar puķu daudzveidību, lauku mieru un 
Zemgales plašumu. Dārza lepnums ir iespaidīgā liliju kolekcija. Acis priecē puķu dobju 
interesantās formas un ainavu elementi. Te var arī iegādāties liliju ziedus un sīpolus. 
“Lazdiņi”, Auru pag., tālr. 20222823
GPS 56.56639, 23.28718

10. “Auru Cīruļi”
Zemnieku saimniecībā “Cīruļi” var izbaudīt nesteidzīgu atpūtu Zemgales lauku vidē. 
Te piedāvā naktsmājas, veselīgu pēršanos lauku pirtiņā, vīna darītavas apskati un 
mājas vīna degustāciju. 
Auru pag., tālr. 29299030, 63750547, www.ciruli.lv
GPS 56.56182, 23.31829

11. Veselīgas vides saimniecība “Vizbuļi”
Laimas Hercbergas ģimene saimnieko ar bioloģiskām metodēm. Apmeklētāji var 
uzzināt, kā bez ķīmijas iejaukšanās tiek audzēti kartupeļi, tomāti, bietītes un citi 
dārzeņi. Dārzeņus un to sēklas var iegādāties uz vietas vai pieteikt piegādi.
Penkules pag., tālr. 26382533
GPS 56.49128, 23.16880
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Kārlis Ulmanis – viens no Latvijas valsts dibinātājiem, tās pirmais Ministru 
prezidents un ceturtais Valsts prezidents (1877-1942) – ir dzimis Bērzes 
pagastā. Apceļojot viņa dzimto pusi, iepazīsim bagātās, auglīgās Zemgales 
lauku sētas, vēsturiskas vietas un darbīgus cilvēkus.

Ceļojam Kārļa Ulmaņa 
dzimtajā pusē



12. Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas”  
Muzejs Latvijas valsts dibinātāja, Valsts prezidenta K. Ulmaņa atjaunotajās dzimtajās 
mājās “Pikšas” ir veidots kā 20. gs. 30. gadu pamatīga, tiem laikiem moderna un 
sakopta Zemgales lauku sēta. “Pikšas” ir kļuvušas par vienu no ievērojamākajiem 
kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem Latvijā. Ekspozīcija dzīvojamajā mājā veltīta 
K.Ulmaņa dzīves gājumam un politiskajai darbībai. Citās atjaunotajās ēkās var aplūkot 
pastāvīgo lauksaimniecības tehnikas ekspozīciju, gleznu izstādes.  
Bērzes pag., tālr. 26670812, 29364230, www.piksas.lv
GPS 56.65954, 23.48297

13. Kultūras un atpūtas centrs “Bērzmuiža” 
Atpūtas centrs atrodas Bērzē, bijušajā Lauksaimniecības biedrības “Druva” vēsturiskajā 
ēkā, kas celta 1926. gadā. Pēckara gados tajā atradās Bērzes vidusskola, kas tagad slēgta 
skolēnu trūkuma dēļ. Atpūtas centrs rīko pasākumus un piedāvā nakšņošanu.
Bērze, tālr. 29863994 
GPS 56.68649, 23.43809
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14. Bērzes luterāņu baznīca
Pašreizējā izskatā baznīca ir pārbūvēta 19. gs. vidū. Tajā ir kristīts un iesvētīts Kārlis 
Ulmanis. Uz dievkalpojumiem joprojām aicina viņa 1939. gadā dāvinātais zvans ar 
veltījumu uz tā. Dievnams ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Tā priekšā atro-
das piemiņas zīme Brīvības cīņās kritušajiem Bērzes draudzes locekļiem. 
Bērze, 26764405
GPS 56.68549, 23.43952

15. Bērzes kapi
Vecajā kapsētā pie baznīcas ir apbedīti Kārļa Ulmaņa vecāki, viņa audžuvecāki un citi 
dzimtas locekļi. Bērzes kapos vēlējās atdusēties arī prezidents pats. Diemžēl viņam 
bija uz visiem laikiem jāpaliek svešumā Krievijā, uz kurieni viņš tika deportēts 1942. 
gadā. Tā kā prezidenta kapa vieta palika neatrasta, 90. gadu sākumā Bērzes kapsētā 
viņam uzstādīja piemiņas zīmi. Tā ir vieta, kuru mūža atdusai esot noskatījis Kārlis 
Ulmanis pats.
Bērze, GPS 56.68486, 23.43868

16. Bērzes dzirnavas
Dzirnavas ir ievērojams tehnikas piemineklis, vienas no retajām dzirnavām Latvijā, 
kuras joprojām maļ. Dzirnavās var iepazīties ar 100 gadu vecām labības pārstrādes 
tehnoloģijām, kuras darbojas, izmantojot ūdens spēku. Dzirnavās tiek malti graudi, 
izgatavoti putraimi un grūbas.
Bērzes pag., tālr. 26439106
GPS 56.67931, 23.44397
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17. Dārzeņu saimniecība “Saliņas” 
Vismaz 60 dažādu šķirņu tomāti, paprika, asie pipari, neparasti gurķi, fizāļi, melones, 
tādi dīvaiņi kā kivano, momordika – to visu var iepazīt un iegādāties šajā saimniecībā, 
kur saimnieko Otikovu ģimene. Tas viss ēdams arī zaļi domājošiem, jo saimniecībā 
netiek izmantotas ķimikālijas. Apmeklētājiem tiek piedāvāta saimniecības apskate, 
konsultācijas, dārzeņu iegāde. 
Bērzes pag., tālr. 29185540, 28458527
GPS 56.67906, 23.44472

18. Baužu ģimenes neparastais dārzs 
Lauku mājās “Lejnieki” Bērzes upes krastā ir izveidots neparasts dārzs ar daudzveidīgu 
puķu, dārzeņu un garšaugu kolekcijām, vīnogulāju aleju un mākslīgo purviņu. Dārzu 
izrotā saimnieka darinātas koka skulptūras un liela piramīda. Saimniece ir viena no 
čaklākajām cimdu adītājām Latvijā. Viņas kolekcijā ir vairāk nekā 170 pašas adītu cimdu 
pāru.
Bērzes pag., 637 54136, 22308565
GPS 56.66388, 23.41439
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Pēc darbdienu straujā ritma mierpilnu atpūtu var izbaudīt novada rietumu 
pusē, kur spulgo teiksmotais Zebrus ezers. Te paveras Zemgalei neparasta 
ainava, kas ceļotājus pārsteidz ar gleznainiem pauguriem un ceļu līkločiem. 

Baudām atpūtu dabā 



19. Zebrus ezers 
Ezers ir pats lielākais un arī skaistākais novadā. Ezeru apsaimnieko AS “Latvijas Valsts 
meži”. Zebrus ezers ir viens no retajiem, kur mīt zandarti. Ezera plašumus vistālāk var 
pārlūkot no skatu torņa LVM atpūtas vietā ezera krastā. Iecienīts ir atpūtas komplekss 
“Niedras”. 
Ar skaisto apkārtni un kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem var iepazīties, dodoties  
kājnieku takās vai izbraucot velomaršrutu.
Bikstu pag., tālr. 26136682
GPS 56.62956, 23.01484

20. Ezerlūķu pilskalns
Aptuveni 30 m augstais pilskalns atrodas Zebrus ezera austrumu krastā. Senos laikos 
uz pakalna  atradusies senlatviešu pils. Nostāsti vēsta, ka uz pili no otrpus ezeram esošā 
Elku kalna ir vedis Dievu jeb Priesteru ceļš – garš, akmeņains sēklis.
Bikstu pag., GPS 56.63313, 23.01361
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21. Zebrenes Elku kalns
Apmēram 20 m augsto, kokiem apaugušo pauguru starp Zebrus un Svētes ezeriem 
uzskata par seno zemgaļu dievu pielūgšanas un upurēšanas vietu. Elkus kalns ir bijis 
latviešu svētnīca – zemgaļu centrālā kulta vieta.
Zebrenes pag., GPS 56.61479, 22.99245

22. Svētes ezers 
Mežu ieskautais ezers ir patīkama atpūtas vieta klusuma un skaistas, neskartas dabas 
cienītājiem. Tas atrodas netālu no Zebrus ezera, atdalīts no tā ar Elkus kalnu un 0,5 km 
plato Svētes purvu. Senos laikos ezeri bijuši savienoti.  
Zebrenes pag., GPS 56.61479, 22.99245

23. Krievkalni 
Mežiem apaugušais Krievkalnu garais valnis ir unikāla reljefa forma. No augstākās vie-
tas, kas sasniedz 149 m virs jūras līmeņa, paveras tāls panorāmas skats pāri Zemgales 
mežiem. Uz te ierīkoto atpūtas vietu ved kājnieku taka.  
Zebrenes pag., GPS 56.59867, 23.01458
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24. Pokaiņu mežs
Latvijas mistiskākā vieta ir Pokaiņu mežs, dēvēts arī par Latvijas X failiem. Akmeņu 
upes, krāvumi, vaļņi un īpatnējie savrupakmeņi radījuši fantastiskus minējumus un 
pretrunīgus pieņēmumus. Viena no varbūtībām – sensenos laikos te bijusi svētvieta. 
Pokaiņus uzskata par enerģētiski spēcīgu vietu, tāpēc daudzi šurp dodas cerībā atgūt 
veselību. Vieta ir pievilcīga arī ar savu mieru, mainīgo reljefu un ainaviskumu, ar vairāku 
kilometru garām pastaigu takām, kas savieno galvenos apskates objektus.
Naudītes pag., tālr. 637 29177, 26392564
GPS 56.57703, 23.07134

25. Lielais Vipēdes ezers 
Ainaviskais ezers ieslēpies mežainā apvidū. Ezera krasti ir purvaini, tāpēc peldēties un 
makšķerēt var tikai no laipām. Tiek piedāvāta laivu noma un telšu vietas. 
Zebrenes pag., tālr. 26346725, www.vipedis.lv
GPS 56.59278, 22.99945
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Latvijas sarežģītā vēsture ir iekalta pieminekļos, iemūžināta piemiņas 
vietās un saglabāta privātajās senu mantu kolekcijās. Izlasīsim mums sūtīto 
vēstījumu, apmeklējot šīs vietas!

Dodamies vēstures takās 



26. Īles partizānu bunkurs
Atjaunotais bunkurs ir ne tikai cieņas apliecinājums nacionālajiem partizāniem, bet arī 
interesants apskates objekts, kas ļauj iepazīt vēl vienu Latvijas vēstures traģisko lap-
pusi. 

Baltijas valstīs lielāko bunkuru 1948. gadā Īles mežos izbūvēja apvienotās latviešu – 
lietuviešu grupas partizāni, lai turpinātu cīnīties pret padomju varu. 1949. gada 17. martā 
24 partizāni, kas tobrīd atradās bunkurā, izcīnīja savu pēdējo kauju pret 760 vīru lielo 
čekas karaspēku. Bojā gāja 15 partizāni, 9 tika sagūstīti un kopā ar atbalstītājiem izsūtīti 
uz Sibīriju. Bunkurs ir atjaunots tieši tāds, kāds tas bija pirms saspridzināšanas. Pie tā 
uzstādīts Baltais krusts  un piemiņas zīmes.  
Zebrenes pag., tālr. 63723074, 26136682
GPS 56.57875, 22.92499

27. Seno lietu kolekcija “Līčos”
“Līču” saimnieks Jānis Urbāns ir savācis iespaidīgu seno lietu kolekciju un izvietojis to 
speciāli uzceltā divstāvu namiņā. Par katru no lietām saimnieks prot aizrautīgi pastāstīt. 
Saimniece izrāda skaisto daiļdārzu. Bērniem būs interesanti iepazīties ar teliņiem, jo 
saimnieki nodarbojas ar lopkopību.
Bikstu pag., tālr. 26541284 
GPS 56.70853, 22.96895
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28. Piemiņas vieta Kambaros 
Piemiņas vieta ir izveidota Zemgales plašo lauku vidū pie bijušajām Kambaru mājām. 
1945. gada janvārī te notikušās kaujas iegājušas vēsturē ar milzīgu kritušo skaitu abās 
armijas pusēs. Tā ir traģiska vieta, kur kārtējoreiz nācās cīnīties latviešiem pret latviešiem. 
Te savu dzīvību kā „lielgabalu gaļa” bezjēdzīgi zaudēja vairāk nekā 2000 latviešu zēnu, 
kas no Vidzemes un Latgales bija nelikumīgi iesaukti sarkanajā armijā. Padomju laikā šai 
vietā tika uzstādīts piemineklis. 
Annenieku pag., GPS 56.65268, 23.07725

29. Annenieku evaņģēliski luteriskā baznīca
1711. gadā, vietā, kur pēc lielā mēra apglabāti tuvējās apkārtnes iedzīvotāji, tika uzcelta 
koka baznīca. Pašreizējā baznīca celta 18.gs.vidū. Padomju laikā baznīcu izpostīja un 
izdemolēja. 1990. gadā tika atjaunota torņa smaile, kurā uzstādīja apzeltītu gaili, krustu 
un bumbu. 
Annenieki, tālr. 25965992
GPS 56.68015, 23.10039

30. Skulpturāla kompozīcija “Sainītis” Penkulē
Tēlnieka Matiasa Jansona granītā veidotā skulpturālā kompozīcija “Sainītis” pie Pen-
kules kultūras nama ir veltīta komunistiskā genocīda upuru piemiņai. No šīs vietas 1949. 
gada 25. martā uz Sibīriju deportēja 66 Penkules pagasta un tuvējās apkārtnes cilvēkus.
GPS 56.48294, 23.17509

31. Vecu mantu glabātuve “Dzintaros”
Tālivaldis Ikarts apmeklētājiem piedāvā aplūkot vecus radioaparātus, patafonus, 
magnetofonus, šujmašīnas, arī agrāko laiku militāro sakaru aparatūru.
“Dzintari”, Penkules pag., tālr. 26272373
GPS 56.49159, 23.21634
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Maija beigas – Ceriņu svētki Dobelē 

Septembra pirmā sestdiena – Starptautiskais amatnieku plenērs Dobelē

Septembra pirmā svētdiena – Kārļa Ulmaņa atceres pasākums piemiņas 
muzejā “Pikšas” 

Oktobra pirmā sestdiena – Ābolu festivāls Dobelē

Decembris - februāris – Dižo Sniegavīru saiets Dobelē 

Jurģu, Zāļu, Mārtiņa un Ziemassvētku gadatirgi Dobelē 

Svinam svētkus 



Tērvetes garšu 
restorāns
Tirgus laukums 3, Dobele
Tālr. 25658020

“Sporta centrs“
Tērvetes iela 10, Dobele
Tālr. 637 81388

“Rasa“
Uzvaras iela 2, Dobele
Tālr. 29121944

“Agrofirma Tērvete“ 
Uzvaras iela 5, Dobele, 
tālr. 637 22481

“Kaprīze“
Dārza iela 2, Jaunbērze, 
tālr. 637 23129

“Eglieni“
Jaunbērzes pag., 
tālr. 29537991, 29117762 
www.eglieni.lv

“Dzirnaviņas“
Biksti, 
tālr. 637 54579, 26471329

“Četri vēji“ 
Dobeles pag., 
tālr. 26656167

”Karavāna“ 
Muldavas iela 3a, Dobele, 
tālr. 637 07307

“Sprīdītis“ 
Zaļā iela 1, Dobele, 
tālr. 29452727

“Gardi gan“
Viestura iela 6a, Dobele, 
tālr. 29148474

“Picu darbnīca”
Skolas iela 23, Dobele, 
tālr. 20888858

 “Miltiņkrogs“
Miltiņi, Bērzes pag., 
tālr. 63722132, 22012606

Kafejnīcas



Viesnīca “Dobele”
Uzvaras 2, Dobele, 
tālr. 63721229
 www.hoteldobele.lv
GPS 56.62451, 23.28012

Viesu māja “RaCafe”
Viestura 8a, Dobele, 
tālr. 26350505
 www.racafe.lv
 GPS 56.62356, 23.27776

Viesu nams “Pilsētas māja”
Tirgus laukums 6, Dobele, 
tālr.22319919
GPS 56.62271, 23.27999 

Viesu māja “Eglāji” 
Dārza iela 23, Dobele, 
tālr. 26558790
 www.eglaji.lv
GPS 56.61451, 23.27633

Naktsmītne privātmājā 
“Pērkoni”
Liepziedi, Dobele, 
tālr. 29166280
GPS 56.62466, 23.26781
 
Dobeles Vācu nams 
Uzvaras iela 53d, Dobele, 
tālr. 29387028
GPS 56.63770, 23.26637

Viesu māja “Dabaicēni”
Dobeles pag., tālr. 29322410
 www.dabaiceni.viss.lv
GPS 56.65958, 23.25578

Brīvdienu māja “Tiltiņi”
Krimūnu pag., 
tālr. 26543999
GPS 56.55382, 23.41140

Kultūras un atpūtas 
centrs “Bērzmuiža”
Bērze, Bērzes pag., 
tālr. 29863994
GPS 56.68649, 23.43809

Aktivitāšu māja 
“Zaļkalni” 
Auru pag., 
tālr. 63781055, 25495675
GPS 56.61869, 23.25083

K. Ulmaņa piemiņas 
muzejs “Pikšas” 
Bērzes pag., 
tālr. 26670812, 29364230
www.piksas.lv
GPS 56.46002, 23.39137

Telšu vietas Pokaiņos 
Naudītes pag., 
tālr. 637 29177, 26392564
GPS 56.57703, 23.07134

Viesu māja un telšu vietas 
“Reķi”
Dobeles pag., 
tālr. 29262680
GPS 56.65601, 23.25869

Atpūtas bāze “Gaurats”
Dobeles pag., 
tālr. 26657217 
GPS 56.66401, 23.29503

Lauku māja “Ozolāres”
Dobeles pag., 
tālr. 29257804, 28466625
GPS 56.70927, 23.19271

Atpūtas komplekss 
“Eglieni”
Jaunbērzes pag., 
tālr. 29537991, 29117762
 www.eglieni.lv
 GPS 56.77967, 23.36639

Viesu māja “Dzirnaviņas”
Bikstu pag., tālr. 29178181
GPS 56.66443, 22.97049

Atpūtas komplekss 
“Niedras” 
Bikstu pag., tālr.29992299
www.kempingsniedras.lv
GPS 56.64101, 22.99728

Brīvdienu māja 
“Auru Cīruļi”
Auru pag., 
tālr. 29299030, 63750547
 www.ciruli.lv
GPS 56.66182, 23.31829

Naktsmītnes



Tūrisma informācija 
Dobeles novada tūrisma informācijas centrs 

Brīvības iela 17, Dobele
Tālr. 63723074, 26136682

E-pasts: turisms@dobele.lv
www.dobele.lv
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