
 

 

1. ŽIEMGALA: Sodai ir medelynai 

Trukmė: 3 dienos, 271 km, 15 km maršrutas vykstant dviračiais 

Maršrutas: Jelgava – Iecava – Brukna – Bauskė – Mežuotnė – Rundalė – Blankenfeldė –

Tėrvetė – Žagarė (LT) – Kroniaucė – Duobelė – Jelgava 

 

 

Vykstant šiuo maršrutu, siūloma apžiūrėti gražiausius Latvijos ir Lietuvos sodus. Edvardo 

Virzos atminimui įkurto muziejaus sode galima rasti medžius, kurie apdainuoti eilėmis. E. 

Virza – latvių poetas ir rašytojas, parašęs romaną „Straumēni“ apie latvių ūkininkų gyvenimą. 

Strūbergų šeimos dekoratyviniame sode siūloma ekskursija ir konsultacijos sodininkystės 

klausimais. Bruknos dvare galima apsilankyti sode, kuris buvo įkurtas kaip renesanso parkas, 

rožyne ir vynuogyne. Puošnųjį XVIII a. Mazmežuotnės dvarą atkūrė grūdų augintojų šeima. 

Rundalės pilyje, kuri žinoma kaip Latvijos baroko ir rokoko stiliaus brangakmenis, galima 

pamatyti rožių sodą ir daugiau kaip 2200 rožių veislių. Blankenfeldės dvare galima apžiūrėti 

unikalią varpelių kolekciją ir išragauti natūralias sultis, sirupus bei marinuotus skanėstus, kurie 

ruošiami vietoje. Lankantis „Mėtų namelyje“ galima paragauti pipirmėčių arbatos, sausainių, 

medaus su mėtomis ir mėtų sirupo. Kita stotelė – ūkyje „Droši vesels“ („Drąsiai sveikas“), kur 

auginamos daržovės, taip pat iš vaistinių augalų gaminami tepalai. Lietuvoje galima aplankyti 

Žagarę, garsėjančią savo vyšnių sodu-parku ir ypatinga vyšnių rūšimi – „Žagarvyšnė“, kuri 

įtraukta į Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Siūloma apsilankyti Žagarės dvaro parke, kuriame 

yra daugiau nei 100 medžių ir krūmų rūšių. Grįžus į Latviją, galima surengti iškylą dendrariume 

„Vilki“ („Vilkai“), kuriame yra apie 1000 skirtingų augalų – tiek būdingų Latvijos 

kraštovaizdžiui, tiek ir unikalių. Zaleniekų medelyne galima pasivaikščioti po dendrariumą, 

kuriame pamatysite daugiau kaip 2000 medžių ir krūmų. Bijūnų grožį galima stebėti Andrio 

Berkino sode, o ten pat Kroniaucėje įsikūrusiame ūkyje „Viestardi“ siūloma ekskursija į 

puošnųjį tulpių sodą. Klūgų šeimos dekoratyvinis sodas garsus begonijomis, o Duobelės 

sodininkystės institute yra daugiau nei 200 alyvų veislių kolekcija. Gražių ir praktinių idėjų 

sodas didžiuojasi savo spygliuočių kolekcija, o jo šeimininkai siūlo paragauti prieskonių, 

džiovintų uogų ir vaisių. Ūkis „Rūķīšu tējas“ („Nykštukų arbatos“) yra vienas didžiausių 

Latvijos vaistinių augalų ūkių (auginamos ežiuolės, medetkos, ramunėlės ir t.t.). Galiausiai 

siūloma apsilankyti medelyne „Liepas“ („Liepos“), kur auginami vaismedžiai, uogienojai ir 

rožės.  



Pirma diena 

Jelgava – Iecava – Brukna – Bauskė – Rundalė (> 100 km) 

 

 

 Eduardo Virzos Memorialinis namas „BILLĪTES“ 

Apie 6 km į pietvakarius nuo Iecavos yra Edvardo Virzos (tikrasis vardas – Jėkabas Eduardas 

Liekna (Jēkabs Eduards Liekna)) (1883–1940) tėvo namas – „Billītes“, į kuriuos rašytojas kartu 

su žmona Elza Sterste (Elza Stērste) persikėlė 1901 m. E. Virza buvo vienas žymiausių XX a. 

latvių rašytojų, poetų, prozininkas, publicistas ir poezijos vertėjas. „Billītes“ name parašyta 

daugybė eilėraščių, o 1933 m. – legendinis kūrinys „Straumēni“, kuriame vaizduojamas latvių 

ūkininkų gyvenimas. „Billītes“ name įkurtas E. Virzos muziejus. Kaštonas auga netoli namo ir 

yra didžiausias Latvijoje (skersmuo 4,2 m, aukštis 0,4 m). Jis aprašytas romane „Straumeni“. 

STRŪBERGŲ ŠEIMOS DEKORATYVINIS SODAS  

Šiam sodui kelis kartus buvo suteiktas iškiliausio Latvijos dekoratyvinio sodo ir pavyzdinio 

sodo garbės titulas. Šeimininkai siūlo ekskursiją ir konsultacijas apie dekoratyvinio sodo 

įkūrimą. 

Bruknos dvaras 

Dvaro rūmų statybos pradėtos XVIII a. viduryje, bet sovietmečiu jis buvo sunaikintas. Šiuo 

metu restauruojamas, įskaitant sodą. Įdomiausias dalykas yra renesanso stiliaus sodas, kurį 

prižiūri dvaro gyventojai. Kasmet augalų veislės keičiasi. Tik nedidelę 20 ha ploto dalį užima 

parkas (neseniai apsodintas), tačiau verta paminėti, ypač rožyną ir vynuogyną. Taip pat yra retų 

veislių, tokių kaip valgomieji kaštonai ir sena „Grušovka Moskovskaya“ veislės obelis. Sodą 

puošia daugybė dovanotų skulptūrų. 

 

 

 

 



Galima užsakyti maistą iš anksto. 

Rekomenduojame pavalgyti Bauskoje: 

- Smuklė „Aveņi” 

- Kavinė „Taverna” 

- Kavinė „Tornis” 
 

Mazmežotnės dvaras yra ant kalvos netoli Lielupės. Jį supa nuostabi gamta. Dvaras 

skirtas svečių poilsiui – siūloma nakvynė, maitinimas, patalpos šventėms, renginiams ir 

seminarams, o aktyvaus poilsio mėgėjams ir gamtos mylėtojams – pasivažinėjimus dviračiais, 

plaukiojimas valtimis ir pasivaikščiojimus gamtos taku bei aplinkiniais keliukais. Šalia dvaro 

yra 15 ha ploto puikiai išlaikytas parkas ir sodas su šiuolaikiniais pėsčiųjų takais, informaciniais 

stendais bei nuorodomis. Dalį sodo užima 100 vaismedžių, manoma, pasodintų XX a. I-oje 

pusėje, tarp jų randama apie 15 istorinių veislių, daugiausia obelų, vaismedžių, įskaitant ir retas 

rūšis. 

 Rundalės pilis yra žinoma kaip Latvijos baroko ir rokoko stiliaus „perlas“. Ir tai tikrai 

yra svarbiausias istorinis paminklas, susijęs su šiais dviem stiliais. Pastatyta kaip Kuržemės 

hercogo Ernsto Johano Byrono (Ernsts Johans Bīrons) (1690–1772) vasaros rezidencija, kurią 

projektavo garsus italų architektas Frančeskas Bartolomeo Rastrellis. Pilyje įkurtas muziejus su 

prabangiomis salėmis, apartamentais ir turtinga meno kūrinių kolekcija. Didžiausias Baltijoje 

baroko stiliaus prancūzų sodas buvo atnaujintas ir yra ypač įspūdingas rožių žydėjimo metu. 

Apgyvendinimo paslaugos Rundalėje: 

 

- Svečių namai „Balta Maja“ 

- Svečių namai „Vinkalni“ 

- Mazmežotnės dvaras 

- Svečių namai „Straumeni“ 

 

 

 

  



Antra diena 

Rundalė – Blankenfeldė – Žagarė - Duobelė (131 km) 

 

 Blankenfeldės dvaras  

Dvaras yra nacionalinis kultūros paminklas, turintis daugybę amžių. Atkurtas gražus dvaro 

parkas su modernia vaikų žaidimų aikštele, o atnaujintame rūmų namuose yra pirmame 

varpinės muziejaus aukšte, o antrame - moderniuose viešbučio kambariuose, kur galite 

apsistoti, mėgautis atmosfera. dvaras, ramiai pailsėti ir kitą rytą - skanūs pusryčiai. 

Blankenfeldės dvaras siūlo 100% natūralių sulčių, skanių ir sveikų sirupų iš juoduogių 

šeivamedžių, obuolių, juodųjų ir raudonųjų serbentų, moliūgų ir morkų, taip pat konservuotų 

daržovių, pagamintų pagal mėgstamus receptus. 

 

„Mėtų namelyje“ yra galimybė paragauti įvairių mėtų arbatų, sausainių, zefyrų, medaus su 

mėtomis ir mėtų sirupo. Kūrybinėse dirbtuvėse gaminamas pipirmėčių muilas, dekoruotos 

lėkštės su pipirmėte, dekupažine technika dekoruotos žvakės ir daug kitų dalykų. Šeimininkė iš 

mėtų gamina miltelius ir veido toniką. 

 

Ūkis „Droši Vesels“ /„Drąsiai sveikas“ 

Ūkis yra Jelgavos apskrityje Vilcės seniūnijoje. Šiltnamiuose auginamos daržovės ir įvairūs 

augalai. Iš vaistinių augalų gaminami tepalai. Siūlomos paskaitos apie sveiką mitybą bei 

gyvenimo būdą.  

 

Latvijos – Lietuvos siena. 

 

Žagarė nuo seno garsėja ypatinga vyšnių rūšimi – žagarvyšnėmis. Jos 1962 metais įrašytos į 

Nacionalinį augalų veislių sąrašą. Jų yra kelios atmainos, kurios skiriasi vaisių prinokimo laiku, 

derlingumu, vaismedžių forma ir kitais požymiais. Iki pat šių dienų žagarvyšnės auga beveik 

kiekvienoje sodyboje ir yra tarsi išskirtinis Žagarės miesto simbolis.  

 

Aplankykite Žagarės regioninį parką, kuriame rasite naujai pasodintą vyšnių sodą su įrengta 

pavėsine, suoliukais, takeliais, stalais, amfiteatru, apžvalgos aikštele “voras”, “vabalų 



viešbučiais” (dideli vabalams skirti inkilai iš įvairių medžiagų). Užkopkite į Žvelgaičio 

piliakalnį, pasivaikščiokite Žagarės oze įrengtu Mūšos tyrelio pažintiniu taku, pontoniniu tiltu 

pasiekite Žvelgaičių ežere esančią Meilės salą.  

Rekomenduojama atvykti gegužės pirmąją ar antrąją savaitę, kai žydi vyšnios, arba liepos 

mėnesį, kai sunoksta derlius. Kiekvienais metais liepos mėnesį vyksta Žagarės vyšnių festivalis. 

http://www.vysniufestivalis.lt 

 

Užsukite į Žagarės dvaro sodybos parką, kuris jau daugelį metų – vienas puošniausių ir 

architektūriniu požiūriu įdomiausių parkų Lietuvoje. Dvaro parkas 1898-1900 m. rekonstruotas 

ir išplėstas pagal žymaus dendrologo Georgo Friedricho Ferdinando Kuphaldo projektą. Parke 

pasodinta daugiau negu 200 želdinių rūšių. Daugiau kaip 100 jų auga ir dabar. Parke iki šiol 

išlikę daug įvairių kelių, takų, kuriais keliaujant galima pajusti parko didybę ir grožį. Parke 

įrengtas dendrologinis takas, kuriame pažymėta ir pateikta informacija apie 15 retųjų medžių. 

 

Lietuvos - Latvijos siena. 

 

 Ūkis „Vilki“ – tai dendrariumas, medelynas, įsikūręs tarp Žiemgalos pasėlių Svėtės 

seniūnijoje. Čia svečiai kviečiami į pažintinę kelionę po dendrariumą ir ūkio teritoriją pažinti 

apie 1000 įvairiausių – tiek Latvijos kraštovaizdžiui būdingų, tiek išskirtinių augalų. Auginami 

dekoratyvinių medžių bei krūmų sodinukai, daugiamečiai augalai, vaistiniai ir prieskoniniai 

augalai. Ūkyje galima pamatyti ir Latvijos mėlynąsias karves. Lankytojams paruošta iškylų 

vieta.. 

 

Zaleniekų medelynas  

Medelynas arba pažintinis sodas užima 1 ha plotą, kuriame yra daugiau nei 2000 medžių. Sodas 

yra atviras lankytojams sodo darbo valandomis. Čia galite pamatyti didesnius medžius ir 

krūmus, kuriuos galima įsigyti. 

 

Bijūnų sodas „Galdnieki“/ “Staliai“ 

Bijūnų kolekcionierius Andris Berkins pavasariais ne tik atveria savo sodą lankytojams, bet ir 

populiarina bei garsina Tėrvetės vardą gražiomis gėlių istorijomis. Taip pat lankytojams 

siūloma įsigyti sodinukų savo sodui papuošti. Sodą rekomenduojama lankyti žydėjimo metu – 

birželio mėnesį. 

 

Tulpių sodas „Viestardi“ 

Pagrindinė ūkio veikla – tulpių auginimas. Produktų iš šaltalankių gamyba.  

Siūloma apsilankyti gegužės mėnesį. 

 

Apgyvendinimo paslaugos Duobelėje: 

• Svečių namai „Dobele“ 

 

Rekomenduojame pavalgyti Duobelėje: 

- Miltinkrogs 

- Restoranas „Tervetės skoniai“ 

- Restoranas „Zoltners“ Kroņauce 

 

 

 

 



Тrečia diena 
 

Duobelė - Jelgava (40 km) 

Kelionė dviračiu Duobelės mieste 15 km 

 

 
 

Štelmaherų akmenų sodas ir Klūgų šeimos dekoratyvinis sodas 

Klūgų šeimos dekoratyvinis sodas pripažintas vienu gražiausių sodų Latvijoje. Patys 

šeimininkai šio sodo kraštovaizdžiu pataria mėgautis liepos mėnesį, kai visomis spalvomis 

pražysta vasaros gėlės. Šeimininkės Ženijas mėgstamiausios gėlė yra begonijos, kurių galima 

rasti ir sode, ir specialiuose gėlių vazonuose. Norint gyvai patirti Klūgų šeimos svajonę – 

gyventi parke, reikia pamatyti Latvijos kraštovaizdžiui būdingą didelį lapuočių medžių, įvairių 

spygliuočių ir dekoratyvinių krūmų parką, kuris sukurtas per daugelį metų. Tai Ženijas ir Aivars 

pasididžiavimas. 
 

 Duobelės sodininkystės institutas, kuris susideda yra Latvijos mokslinis vaisių ir 

daržovių tyrimų centras. Kasmet instituto Alyvų parke galima apžiūrėti didžiausią Baltijos 

šalyse alyvų kolekciją, kurią sudaro 200 alyvų veislių. Apsilankę sode, galite apžiūrėti Pēteris 

Upītis muziejų, įsigyti augalų ir mėgautis vaisiais, uogomis, sultimis ir saldumynais. 

Gražių ir praktinių idėjų sodas Duobelėje 

Gražių ir praktinių idėjų sode puošnūs gėlių sodinukai ir didžiulė spygliuočių kolekcija 

džiugina akis ištisus metus. Už namo esančioje ūkinėje zonoje yra daržas ir šiltnamiai. Sode 

turistų grupėms siūlomos „Pitas“ prekės ženklo prieskonių, džiovintų uogų ir vaisių 

degustacijos. 
 

 Ūkis „Rūķīšu tējas“ („Nykštukų arbatos“) yra vienas didžiausių vaistinių augalų 

produkcijos gamintojų Latvijoje. Ūkyje auginami įvairūs augalai, iš kurių gaminamos arbatos: 

rugiagėlių, medetkų, ramunėlių ir kt. Įkurtas pavyzdinis sodas su vaistiniais augalais ir trumpa 

informacija, kaip juos vartoti. Lankytojai turi galimybę produkcijos įsigyti patraukliomis 

kainomis. Grupinės ekskursijos metu patariama, kokias arbatas pasirinkti, bei vyksta gardžių 

arbatų degustacijos. 
 

Medelynas „Liepas“ Duobelėje yra dinamiškai augantis medelynas, kuriame auginami 

vaismedžių, uogienojų ir rožių daigai. Siūlomas didžiulis pačių augintų, kokybiškų, Latvijos 

klimato sąlygoms pritaikytų vaismedžių, rožių ir uogienojų daigų asortimentas. Lankytojams 

daigai demonstruojami tiek konteineriuose, tiek pačiame sode. Sode galima pamatyti, kaip 

mažas daigelis atrodo jau užaugęs. Pavasarį sode galima mėgautis žydėjimu, vasarą ir rudenį 

skanauti vyšnias, slyvas, obuolius, kriaušes. Taip pat galima įsigyti sodinukus. 

Grįžimas į Jelgavą. 


