
Pārgājienu maršrutu cikls “Izkusties un iepazīsti!” 

2. posms “Lauku šarms – Mūrmuiža, Ziedkalne” 

Par teritoriju: 

Mūrmuiža ir apdzīvota vieta Jelgavas novada Vilces pagastā. Izvietojusies pagasta 

ziemeļos pie Vilces upes ietekas Svētē pie autoceļa P103. 2 km no Vilces pagasta 

centra, 38 km no Jelgavas novada domes un 81 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta 

izveidojusies uz 1590. gadā celtās Vilces Mūrmuižas zemes pie Mūrmuižas dzirnavām. 

1960. gadā Mūrmuižā izveidots Psihiski slimo invalīdu nams (tagad Valsts sociālās 

aprūpes centra «Zemgale» filiāle «Ziedkalne»). Ciema dienvidiem piekļaujas Vilces 

dabas parka teritorija.  

Ziedkalne ir apdzīvota vieta Jelgavas novada Vilces pagastā. Izvietojusies pagasta 

ziemeļrietumos Svētes upes kreisajā krastā pie autoceļa P103. 6 km no Vilces pagasta 

centra, 41 km no Jelgavas novada domes un 85 km no Rīgas. Šobrīd Berķenes muižas 

apbūve un Lielberķenes dzirnavas ir vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļi.  

Nokļūšana no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa līdz maršruta sākumpunktam 

ar auto šeit. 

Maršruta karte: 

 

Maršruts pieejams  

aplikācijā Strava - https://strava.app.link/0PeKEGAS7pb  

aplikācijā Google maps - https://goo.gl/maps/dEC8QZDAPuvCDWxM9 

Par maršrutu (kopējais distances garums 10,6 km):  

Maršruts ir vidējas grūtības pakāpes. Piemērots cilvēkiem arī ar mazu pārgājienu 

pieredzi. Iespēja variēt ar pārgājiena maršrutu, to var iet apļveidā, kā arī izvēlēties tikai 

kādu posmu. Puse no ceļa ved pa skaistiem, platiem grants ceļiem. Viens posms ved 

https://goo.gl/maps/Vy8T7ax2mtQ766BWA
https://strava.app.link/0PeKEGAS7pb
https://goo.gl/maps/dEC8QZDAPuvCDWxM9


gar lielceļu, kurš nav ļoti noslogots. Īsu posmu būs jāmēro cauri Latvijas Valsts mežiem 

pa ainavisku gājēju taciņu.  

Maršruta sākumposmā var ērti novietot auto un šeit apskatīt vēsturisko Zviedru tiltu, kā 

arī Mūrmuižas HES teritoriju.  

Tālāk jādodas pa grants ceļu, pēc pāris kilometriem labajā pusē atradīsies saimniecība 

un piparmētru produkti "Piparmētru namiņš". Iepriekš piesakot vizīti, iespēja 

noklausīties saimnieces stāstu, iepazīt ar vairāk kā 30 šķirņu mētras un nobaudīt dažādu 

mētru tēju, uzzināt par mājražošanas procesā iegūtajiem piparmētru pārstrādes 

produktiem. T. +371 26394062 

Pēc pāris kilometriem, pagriezienā pa labi, virzīsieties uz Ziedkalnes pusi. Pirmais ceļā 

sastopamais ievērojamais objekts ir atjaunotā “Brūveru klēts”. Skaista, romantiska 

vieta ar vēsturi un savu šarmu. Piemērota vieta dažādu svētku un sapņu kāzu svinēšanai.  

Turpat blakus Berķenes muiža - viena no senākajām mazajām muižām Zemgalē. Tās 

vēsture sākas 1462. gadā, kad ordeņa mestrs Johans fon Mengede iznomāja zemi 

Jelgavas apgabalā Klavam fon Medeheimam, paredzot to muižai. Turpinot pārgājienu 

pa galveno ceļu, nonāksiet Berķenes ūdensdzirnavās pie Lielberķenes ezera. Šeit ir 

vērts palūkoties uz seno ūdensdzirnavu nomierinošo ūdenskritumu. Pie ezera ir 

piemērota vieta piknikam.  

Turpinot ceļu, kreisajā pusē pēc neilga brīža būs mazs veikaliņš. Tuvojoties lielceļam 

P103, kreisajā pusē paveras skats uz Ziedkalnes draudzes māju. Turpmākais ceļš jāmēro 

uzmanīgi, gar lielceļa malu, aplūkojot Zemgales plašos laukus.  

Pārejot Svētes upes tiltu, labajā pusē būs iemīta Latvijas Valsts mežu taciņa, kas ved 

gar Svētes upi. Izejot šo posmu, nonāksiet gandrīz sākumpunktā. Pa kreisi būs iespēja 

apskatīt senu Mūrmuižas kaujas pieminekli. 1705. gadā 28. jūlijā notika Mūrmuižas 

kauja, kurā piedalījās 20 tūkstoši Krievijas un septiņi tūkstoši Zviedrijas armijas 

kareivju. Lēvenhaupta vadītie zviedru spēki, starp kuriem bija arī liela daļa 

vidzemnieku, parādot izcilu taktisko sagatavotību, uzveica skaitliski pārāko pretinieku. 

Lēvenhauptu paaugstināja ģenerālleitnanta pakāpē un iecēla par Rīgas gubernatoru. Par 

šīs kaujas sīvumu liecina abu armiju dzīvā spēka zaudējumi kopā 7,7 tūkstoši kritušo. 

Par godu un piemiņu šim notikumam 1935.gadā te atklāja pieminekli. Pēc pieminekļa 

apskates jādodas pretējā virzienā, pāri Zviedru tiltam (uz sākumpunktu).  

Lai droši dotos pārgājienā nepieciešams: 

 GPS 

 Piemērots apģērbs un apavi (ūdens izturīgi) 

 Dzeramais ūdens 

 Papildus informācija: 

Informācija par ievērojamākajiem ceļā redzamajiem objektiem: 

 Piparmētru produkti "Piparmētru namiņš" 

 Brūveru klēts 

 Berķenes muiža 

https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/saimniecibas/item/2829-lolitas-duges-piparmetru-namins
https://www.facebook.com/bruveruklets
https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/pilis-un-muizas/item/4403-berkenes-muiza


 Mūrmuižas kaujas piemineklis 

 

https://manasvietas.blogspot.com/2019/06/murmuizas-kaujas-piemineklis.html














 

 

 

 

 

 

 









 


