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Saule dzīvo 
Dobelē
Zemgales mazpilsēta, kas jau 760 gadus 
plaukst Bērzes upes krastos. Viena 
no Latvijas saulainākajām pilsētām. 
Ceriņu svētvieta, ābolu lielpilsēta, dižo 
Sniegavīru galvaspilsēta. Tā ir Dobele.

Tikai Dobelē... 
3	 Viens no lielākajiem ceriņu 

dārziem pasaulē 
3	 Ginesa rekorda cienīga aka - 

strūklaka
3	 Vienīgā Sniegavīru 

parāde Latvijā
3	 Latvijā lielākais 

piemiņas memoriāls 
represētajiem

3	 Skaistākais akmeņu 
dārzs Latvijā

Tikai Dobeles novadā...
3	 Bagātākā orhideju 

kolekcija Latvijā 
3	 Visvairāk adīto dūraiņu 

vienuviet 
3	 Latvijas mistiskākā 

vieta – Pokaiņu 
mežs

3	 K. Ulmaņa piemiņas 
muzejs „Pikšas”– 
moderna pagājušā 
gadsimta 30.gadu 
Zemgales lauku sēta

3	 Baltijas valstīs 
lielākais nacionālo 
partizānu bunkurs

Livonijas 
ordeņa 
pilsdrupas
Stāsts par Dobeli sākas 
romantiskajās, joprojām vare-
najās pilsdrupās. Livonijas 
ordenis akmens mūra pili uzcēla 
14.gs. vidū zemgaļu nodedzinātās 
pils vietā. Līdz 1562.gadam 
tā bija novada pārvaldnieka – 
komtura miteklis. Postīta karos, 
pils kopš 1729.gada vairs nav 
apdzīvota. Pilsdrupās kopš 
2002.gada notiek konservācijas 
darbi, ir atjaunots skatu tornis. 
Atraktīvas Dobeles pilsdāmas 
pavadīs pastaigā pa pilsdrupām.



Dobeles 
dievnami
2003.gadā uzbūvētā katoļu baznīca 
ir interesanta ar mūsdienīgo 
arhitektonisko risinājumu.

45 m augstais Dobeles luterāņu 
baznīcas tornis ir pilsētas galvenā 
vertikāle. Baznīca ir celta 1495.
gadā un maz ko vairs saglabājusi no 
sākotnējā izskata. Baznīcā aplūkojami 
vairāki unikāli mākslas pieminekļi. 
40 gadus draudzē kalpojis baltvācu 
mācītājs, etnogrāfs, senvēstures 
pētnieks Augusts Bīlenšteins (1826 
–1907), kuram baznīcas dārzā atklāta 
piemiņas zīme.

Pilsētas vēsturiskais 
centrs – Tirgus laukums
Tirgus laukums ir mūsdienu pilsētas centrs, kur tiek rīkoti dažādi pasākumi. 
Laukums veidojies līdz ar baznīcas celtniecību 1495.gadā. Tā vēsturisko seju 
veido 20.gs. sākumā celtās divstāvu ēkas, luterāņu baznīca un 1939.gadā celtais 
Latviešu biedrības nams, kur tagad saimnieko Dobeles kultūras nams un Tūrisma 
informācijas centrs. 

Pēc rekonstrukcijas 2011.gadā ir atgūts plašs, bruģēts, tikai gājējiem domāts 
laukums, kura galvenais akcents ir strūklaka rekordlielas akas veidolā.



Dobeles pieminekļi 
Piemiņas zīme zemgaļu aiziešanai 
no Dobeles
Vācu krustnešiem nepadevušies, 
Dobeles lepnie zemgaļi pēc sīvām cīņām 
1289.gadā nodedzināja savu pili un 
devās uz Lietuvu. Godinot viņu piemiņu, 
zemgaļu senpilsētas vietā stāv piemiņas 
akmens.

Dobeles Novadpētniecības 
muzejs

Dobeles muzejs vāc un glabā liecības par pilsētas un novada vēsturi, notikumiem 
un cilvēkiem, kas tos veidojuši. Regulāri muzejā tiek rīkotas izstādes. Pastāvīgi 
apskatāma izstāde „Reiz Dobelē...” par Dobeles vēsturi. Muzejs piedāvā radošās 
darbnīcas, ekskursijas un kāzu ceļojumu Dobeles pilsdrupās pilsdāmu pavadībā. 

Dobeles atbrīvošanas 
piemineklis
Izcilā tēlnieka Kārļa Zemdegas 
veidotais piemineklis ir 
veltīts Pirmajā pasaules karā 
un Latvijas brīvības cīņās 
kritušajiem karavīriem. To pir-
moreiz atklāja 1940.gadā, 
taču 10 gadus vēlāk pēc 
padomju varas iestāžu rīkojuma 
saspridzināja. Piemineklis 
tika atjaunots par dobelnieku 
ziedojumiem un otrreiz svinīgi 
atklāts 1996. gadā.

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.



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 ar piedalīšanos 
radošajās darbnīcās, ar rotaļām un dančiem, zālīšu zinību apgūšanu un tēju 
degustāciju. 

Selekcionāra 
Pētera Upīša dārzs
Selekcionārs Pēteris Upītis, 1957.gadā 
sākdams ierīkot dārzu saulainās Dobeles 
pievārtē, sapņoja visu Latviju pārvērst 
ziedošā dārzā. Viņa darbu tagad turpina 
Latvijas Valsts Augļkopības institūta 
zinātnieki. 45 ha plašajā dārzā aug ap 
5000 augļaugu kultūru šķirņu un hibrīdu.

Vairāk nekā 4 ha plašais ceriņu dārzs 
ir viens no lielākajiem pasaulē. Maija 
beigās te zied un reibinoši smaržo vairāk 
nekā 200 dažādu šķirņu un hibrīdu ceriņi.
Ekskursanti tiek gaidīti arī pārējā laikā, 
kad dārzā gatavojas saldie ķirši, briest 
sulīgie āboli un bumbieri. P.Upīša 
piemiņas muzejs iepazīstina ar viņa 
darbu un personību.



Dobeles 
skaistie dārzi
Štelmaheru akmeņu dārzs
Lilijas un Alfrēda Štelmaheru radīto dārzu dēvē 
gan par akmens pasaku, gan brīnumdārzu. 
Daudzveidīgie akmeņi ir savākti vairāk nekā 
30 gadu laikā. Akmeņu ekspozīciju papildina 
dekoratīvie stādījumi. 

Klūgu ģimenes ainavu dārzs
Klūgu ģimenes dārzā galvenais ainavas 
veidotājs ir skaistais dīķis, plašie zālāji ar 
krāšņumaugu dobēm, vecie koki. Dārzā ir 
daudz skujkoku, rožu un ziemciešu stādījumu.

Skaisto un praktisko ideju dārzs
Dārza īpašnieki Līga un Aivars Beņķi savu 
vērtīgo pieredzi un padomus praktiska un 
skaista pilsētas dārza iekārtošanā neliedz arī 
apmeklētājiem.

Dižo Sniegavīru 
laiks Dobelē

Līdz ar pilsētas Ziemassvētku egles iedegšanu 
Dobeles laukumus par ziemas mītnes vietu 
izvēlas vareni Sniegavīri, kas izgatavoti no SIA 
„Tenax” ražotā tenapora un SIA „Baltic Candles 
Ltd” sveču materiāla. Izskatā un raksturā tik 
dažādos Sniegavīru tēlus veido Latvijā pazīstami 
mākslinieki.



Svinam 
svētkus kopā!
Sekojot saules ceļam debesīs, 
Dobelē tiek skanīgi svinēti 
svētki. Saulgriežu svinības, 
Ķiršu ziedēšanas svētki, 
koncerts Dobeles ceriņu dārzā, 
Senās pils svētki, Ābolu festivāls 
un Sniegavīru saiets pulcina 
ļaudis no tuvienes un tālienes. 
Un kur tad vēl Dobeles novada 
svētki, Amatnieku diena, 
rosīgie gadatirgi un sportiskie 
pasākumi!

Ko vēl apmeklēt 
Dobeles novadā 
3	 Brīnumainais Pokaiņu mežs – mistiskākā 

vieta Latvijā
3	 Egona Tones orhideju kolekcija, eksotiskie 

dzīvnieki un poniji Apguldē
3	 Latvijā lielākā adīto dūraiņu kolekcija 

un koka skulptūras Bērzes pagasta 
„Lejniekos”

3	 Īles nacionālo partizānu bunkurs - 
lielākais Baltijas valstīs

3	 Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs Bērzes 
pagasta „Pikšās”

3	 Senlietu un lauksaimniecības mašīnu 
kolekcija Bikstu pagasta „Līčos”

3	 Senu mantu glabātuves Penkules pagasta 
„Abrakašos” un „Dzintaros”

3	 Veselīgas zāļu tējas Krimūnu pagasta z/s 
„Rūķīšu tēja”

3	 Teiksmotais Zebrus ezers un Ezerlūķu 
pilskalns

3	 Gleznainais Gaurata ezers
3	 Makšķernieku paradīze – Lielais Vipēža 

ezers



Tūrisma objekti Dobelē 
1.  Livonijas ordeņa pilsdrupas
2.  Dobeles atbrīvošanas piemineklis
3.  Piemiņas zīme zemgaļu aiziešanai no 

Dobeles
4.  Tirgus laukums – Dobeles 

vēsturiskais centrs
5.  Dobeles luterāņu baznīca
6.  Piemiņas zīme Augustam 

Bīlenšteinam
7.  Dobeles katoļu Vissvētās Trīsvienības 

baznīca
8.  Dobeles Amatu māja 
9.  Dobeles Novadpētniecības muzejs
10. Selekcionāra Pētera Upīša muzejs un 

dārzs
11. Skaisto un praktisko ideju dārzs
12. Komunistiskā genocīda upuru 

piemiņas vieta
13. Štelmaheru akmeņu dārzs
14. Klūgu ģimenes ainavu dārzs
15. Gleznotājas Aijas Princes – Galzones 

darbnīca 

Fakti par Dobeli 
3	 Saules lutinātā Dobele atrodas 70 km 

attālumā no Rīgas, Latvijas dienvidu 
pusē, tāpēc  klimats te ir siltāks un dienas 
saulainākas nekā citviet Latvijā. 

3	 Zemgales mazpilsēta Bērzes upes krastos 
ir viena no visvecākajām apdzīvotajām 
vietām Latvijā, rakstos pirmoreiz 
pieminēta 1254.gadā Zemgales dalīšanas 
līgumā.  

3	 Novada teritoriju līdz 13. gs. ir apdzīvojuši 
senie zemgaļi, un Dobele bija viens no 
lielākajiem zemgaļu administratīvajiem 
centriem. Pilsētas ģerbonī attēlotais 
zobens simbolizē Dobeles zemgaļu 
varonīgās cīņas pret vācu krustnešiem. 

3	 1917.gadā Dobelei tika piešķirtas pilsētas 
tiesības. 

3	 Pašlaik pilsētā dzīvo ap 11 000 
iedzīvotāju. 

3	 Kopš 2009. gada Dobele ir novada 
administratīvais centrs. 

3	 Latvijā un ārpus tās robežām Dobele ir 
pazīstama ar a/s „Dobeles dzirnavnieks” 
un SIA „Tenax” produkciju, ar SIA „Baltic 
Candles” ražotajām svecēm un a/s 
„Spodrība” ekoloģiskajiem mazgāšanas 
un tīrīšanas  līdzekļiem. Tālu ir aizskanējis 
Latvijas Valsts Augļkopības institūta vārds. 10
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informācija 
Dobeles novada tūrisma 
informācijas centrs 
Baznīcas iela 6, Dobele
Tālr. 63723074, 26136682
E-pasts: turisms@dobele.lv
www.zemgaletourism.lv  
www.dobele.lv

Izdevējs:  Dobeles novada pašvaldība,  
 2013
Sagatavoja: Dobeles novada Tūrisma  
 informācijas centrs
Foto:  Anita Banziņa, Agris Šiliņš,  
 Guntis Eniņš
Dizains  
un druka:  SIA „Jelgavas tipogrāfija”


