
Lieldienu mācību pārgājiens
 06.04 - 08.04.2012.

Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads, Kaupēna grava.

Maršruts: Kaupēna grava - Tērvetes apkārtne - Kaupēna grava
Kājnieku maršruta garums ≈ 40 km.

Maršruts - Zemgales līdzenumam neparasti krāšņais dabas stūrītis, kas ietver 25-30 m 
dziļās Tērvetes, Svēpaines un Skujaines upju senlejas. Lielāko daļu teritorijas aizņem 
meži,  kuros  atrodas  priežu  dižsils  –  izcila,  ģenētiski  nozīmīga  audze,  kas  pārstāv 
Latvijā retu meža tipu un kurā atsevišķas priedes sasniedz 300 gadu vecumu. Ieleju 
terasēs un terašu nogāzēs izvietojušās daudzveidīgas dabiskās pļavas. Atsevišķi posmi 
ejami  pa  mainīgu  reljefu  (ielejas,  kraujas,  pauguri)  pēc  azimuta.  Mežu  masīvā 
pārvietošanās  pa  meža  takām un klajumos  pa  grants  ceļiem,  dažviet  arī  šķērsojot 
šoseju. 
Dalības maksa 5 Ls (izņemot 2012.g Kalnu skolas dalībniekus).

Pārgājiena apraksts
1.diena-iesildīšanās..
Tikšanās vieta un laiks - 06.04.2012. plkst.12.00 atpūtas komplekss „Kaupēna 
dzirnavas”
http://www.balticmaps.eu/?
lang=lv&draw_hash=pzcwzn&centerx=470366&centery=6270763  &zoom=7&la  

Nakšņošana teltīs. Ēdiena pagatavošana uz ugunskura.
Ievērojamākie apskates objekti dienas maršrutā:

• Rehabilitācijas centrs Tērvetes
Maršruta garums ≈ 9 km.
2.diena-nedaudz vairāk par iesildīšanos.
Iziešana maršrutā plkst. 9.00.
Nakšņošana atpūtas kompleksā „Kaupēna dzirnavas” uz saviem paklājiņiem, 
guļammaisos. Ēdiena pagatavošana virtuvē vai uz ugunskura. Ūdens ņemšanas vieta - 
no centralizētā ūdensvada .
Ievērojamākie apskates objekti dienas maršrutā:

• Pilsdrupas
• Māla krauja
• Dabas izziņas taka
• PSRS ballistisko raķešu bāze
• Skuju dzirnavas
• Gulbju ezers

Maršruta garums ≈23 km.
3.diena-nedaudz augstāk par iesildīšanos. 
Iziešana maršrutā plkst. 9.00.
Ievērojamākie apskates objekti dienas maršrutā:

• Saules pulkstenis
• Pilskalns
• Zviedru kalns
• Lutausis & co

Maršruta garums ≈ 8 km.

http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=pzcwzn&centerx=470366&centery=6270763&zoom=7&la
http://www.balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=pzcwzn&centerx=470366&centery=6270763&zoom=7&la


Iespējami papildus pakalpojumi (neietilpst dalības maksā, maksājami uz vietas)
Iespēja nakšņot istabiņās, gultās atpūtas kompleksā „Kaupēna dzirnavas” - papildus 
5,-Ls no cilvēka.
Ieeja Tērvetes dabas parkā: pieaugušajiem 2,-Ls; skolēniem 1,20

Pārgājiena vadītājs: Normunds Hofmanis, tel.mob. 29539836, 
e-pasts – normunds.remoss@inbox.lv
Kalnu skolas grupām vadītāji - grupu instruktori.
Maksājumus veikt:
Latvijas Augstkalnu klubs
Reģ. Nr. 50008002321
A/S "PrivatBank"
Konta Nr:
LV68PRTT0256115474000

vai uz vietas pārgājiena vadītājam.


