
Tik daudz interesantu aktivitāšu vienuviet!  

Šie ir tikai daži piemēri, ko var apskatīt / izmēģināt Tērvetē. 

 

 

                                                    

                                                     Tērvetes Tauriņu māja 

 

 

 

Apmeklētājiem ir iespēja sajusties kā tropos un aplūkot Āzijas, Dienvidamerikas un Āfrikas kontinenta 

tauriņu spārnu krāšņumu, uzzināt par tauriņu uzbūvi un dzīvesciklu, attīstību, raksturīgākajām iezīmēm 

un barošanās paradumiem. Tērvetes tauriņu mājas apmeklējuma laikā var iepazīties ar mitro tropu augu 

daudzveidību - vairāk kā 200 dažādas augu sugas ar krāšņiem ziediem un gardiem augļiem, iepazīt 

dažādu krāsu, formu un izmēru tauriņus, apskatīt bruņurupučus, putnus, zivis un citus tropu iemītniekus. 

Ieejas biļešu cenas: 

Pieaugušajiem 4.00 eur; 

Bērniem no 4 līdz 18 gadiem 2.00 eur; 

Pensionāriem (uzrādot pensionāru apliecību) 3.00 eur; 

Ģimenes biļete (divi pieaugušie un 2-4 bērni) 11.00 eur; 

Pieaugušo grupas sākot no 15 cilvēkiem 3.50 eur; 

Studentiem (uzrādot derīgu apliecību) 3.50 eur. 

 

Vairāk informācijas zvanot: 26622444 vai 29353571 

 

 

                                                                          Pasaku bānītis 

 

 

 

Brauciens ar Pasaku bānīti 

Pasaku bānītis dodas noteiktos maršrutos uz populārākajām parka pieturām - Skatu torni, rūķu 

pilsētu "Čiekure" un Atrakciju laukumu. Bānītis darbojas kā taksometrs, izsauc to sev vēlamajā 

laikā no izvēlētās pieturas un dodies braucienā uz parka izeju vai kādu citu parka daļu. 

Brauciens ar Pasaku bānīti: 1,50 EUR/pers. 
 

Vairāk informācijas zvanot: 26622444  

 

 



                                            Rūķīšu mežs   

 

 

Var izstaigāt Rūķu ciematu ar maziem koka namiņiem un tematiskām sētām, rūķu pilsētu 

Čiekuri ar košajiem namiem un bruģētajām ielām, uzkāpt dižajā Koka skatu tornī un Rūķu sētā 

satikt pašus Tērvetes rūķus.  

 

 

                                                        Rūķu pilsēta 

 

 

 

Rūķu pilsētā skatāmi vairāk nekā 40 krāsaini, koši namiņi, pilsētā darbojās arī Rūķu 

krustmāmiņa. 

 

 

 

 

                                                  Augēnijas zirgu izjādes  

 

 

 

Izbaudiet Tērvetes dabu zirga mugurā! Šeit iespējamas gan individuālas, gan  grupu izjādes 

Maija mēnesis mūs ir pārsteidzis ar burvīgu notikumu, mūsu ponijmeitenei Betiņai piedzimis 

ponijpuika PORTOBELLO. Gaidīsim jūs ciemos iepazīties ar Portobello, ņemot līdz kādu 

gardumu ponija mammai Betiņai. Kā arī iepazīšanās prieku varat apvienot ar kādu jauku izjādi.  

Izjāde apvidū   18.00 EUR/h 

Izjāde uz vietas – viena „apļa” pastaiga ar zirgu vai poniju 5.00 EUR/ 1 aplis 
 

Vairāk informācijas zvanot: 26 824 856 

 

 

 

  



                                                AS “Tērvetes AL” alus darītava 

 

 

 

Viesošanās laikā Tērvetes alus darītavā Jums būs iespēja kļūt par labākiem Tērvetes alus 

pazinējiem, iepazīties ar alus tapšanas procesu un nobaudīt visas Tērvetes alus šķirnes vai Tērvetes 

kvasu ar uzkodām, kā arī iegādāties īpašos uzņēmuma suvenīrus un alu. Iepriekšēja pieteikšanās. 

Ekskursijas grupām 10-50 cilvēkiem, ilgums no 1 stundas. Ciemošanās ilgums: 1,5 – 2 stundas. 

Cena pieaugušajiem: 15 EUR, pensionāriem: 7,50 EUR, Cena bērniem no 6 – 18 gadiem: 7,50 

EUR, bērniem līdz 6 gadiem: bez maksas.Pieteikties: eksursijas@tervete.lv, Tālr.. 25855776 

 

 

                                                Tērvetes vīna darītava 

 

 

 

Degustācijas/ekskursijas ilgums 1.5 stunda 

Degustācijas laikā var nogaršot vīnadarītavā darinātos vīnus, no paša vīndara dzirdēt ineresantus 

stāstus par vīna tapšanas procesu, ka arī cienāties ar mājās ceptu maizi un sietu sieru. Sortimentā ir 

ērkšķogu, rabarberu, ķiršu, aveņu, upeņu, ābolu un cidoniju vīni, kā arī pēc dabīgās metodes 

raudzēti dzirkstošie vīni. Grupām piedāvā vīna darītavas apskati un vīnu degustāciju. Iepriekšēja 

pieteikšanās. Vairāk informācijas: Tālr. 29454225, www.tervetesvini.lv, Zelmeņi, GPS 56.44698, 

23.35750 

 

 

 

                                             Tērvetes maizes ceptuve 

 

 

 

Maiznieks Jānis Kurpnieks ar 20 gadu darba pieredzi maizes cepšanā tēva mājās ir izveidojis nelielu 

maizes ceptuvi,  lai apvienotu tradīcijas un jaunākās tendences, veidojot savu stāstu par maizi – 

veselīgu, spēcinošu, bagātīgu. Pieteikties ekskursijām ar degustāciju: Tālr. 29967553, Tērvete, GPS 

56.45678, 23.38199 

 

Vairāk informācijas par aktivitātēm Tērvetē meklē: 

http://www.tervetesnovads.lv/marsruti/ 

mailto:eksursijas@tervete.lv
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