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Priekšvārds

Tūrisma kustība mūsu valstī ar katru gadu strauji iet pla-
šumā un dziļumā. Dzimtās zemes apceļošana iepriecina sirdis,
ierosina prātu un stiprina tēvzemes mīlestību un tautas vienību.

Nav vairs neviena novada mūsu valstī, kur neiegrieztos
tūristi. Arī vēsturisko un krāšņo Dobeles pilsētu un tās apkārtni
ik gadus apmeklē tūkstošiem tūristu. Lai savās ceļojumu gaitās
varētu labāki orientēties, daudzi no tiem pieprasa attiecīgu lite-

ratūru ; tomēr tāda par Dobeles novadu līdz šim ir bijusi diezgan

trūcība un nepilnīga. Bet taisni tūrisma literatūra par apceļp-

jamo novadu ir ievērojams palīglīdzeklis tūrisma kustības veici-

nāšanā un padziļināšanā. Un tas tā ir aiz sekojošiem iemesliem:

1) jau pirms došanās ceļā tūristam ir jāsastāda pēc iespējas sīkāks

ceļojuma maršruts, jābūt informētam par to, kas apceļojamā ap-
vidū svarīgs, un jāizlemj, ko tas vēlas apskatīt; 2) nav ērti un

dažreiz pat neiespējami ceļā visu ievērojamo atrast un noskaidrot

sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem, jo bieži atgadās, ka ne arvien

tie paši pazīst savu apkārtni; 3) ir ļoti daudz tādu ievērojamu
vietu, kas mazāk pievilcīgas tūrista acij, bet ap kurām saistās

svarīgi vēsturiski notikumi, vai kas tītas senatnes teiksmainā

gaismā; bez attiecīgas informācijas šādas vietas tūristam nekā

nedod; 4) kad tūrists pēc ceļojuma atgriezies mājās, tam laiku

pa laikam ir patīkami pārskatīt aprakstus un attēlus, kas paņemti
līdz no tūrista gaitām un arvien dod iespēju doties atmiņu

ekskursijās pa kādreiz redzētām un iemīļotām vietām. Šai no-

zīmē pakalpot tūristiem, kas apmeklē Dobeli un tās apkārtni,
ir šīs grāmatiņas galvenais uzdevums.

Bet lai nepaliek neminēts arī vēl kāds cits mērķis, ko šis

izdevums varētu sekmēt, un tas ir — palīdzēt Dobeles un ap-
kārtnes iedzīvotājiem arvien pilnīgāk iepazīties pašiem ar savu

novadu: ar savu vēsturisko un krāšņo pilsētu, ar savu pagastu
un ar kaimiņu pagastiem. Lai ikviens vietējais iedzīvotājs, bet

it sevišķi tie, kas še dzimuši un auguši, pēc iespējas labāk pa-
zītu savu novadu un ieslēgtu to arvien dziļāk savā sirdī!

Šo grāmatiņu sarakstot, izmantoti materiāli, kas uz vietām

vākti visos Dobeles novada pagastos. Sevišķi laipni un atsau-

cīgi ziņu sniegšanā bija pagastu valžu sekretāri, skolotāji, kā ari

daži lauksaimnieki. Sirsnīgs paldies viņiem visiem par to! Tā-

pat še izmantotas dažādas grāmatas un dienas prese, kur bija
atrodamas vajadzīgās ziņas. Kas par Dobeles novadu interesē-

jas vairāk un vispusīgāk, tiem var ieteikt iepazīties ar Dobeles

un apkārtnes vēstures pētīšanas komitejas rakstu krājumu, kas

prof. K. Strauberga redakcijā paredzams iznāks 1939. g. rudeni.
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Tos godājamos lasītājus, pēc kuru ieskatiem šai grāmatiņā
būtu vajadzīgi kādi labojumi vai papildinājumi, laipni lūdzu par
to savas domas izteikt (adr. V. Ziemelis Zaļajā ielā 36, Dobelē),
lai nākošā izdevumā varētu attiecīgos trūkumus novērst.

Ka šis izdevums var parādīties atklātībā, par to pateicība
nākas Dobeles pilsētas valdei, kas arvien visiem spēkiem un

viņas rīcībā esošiem līdzekļiem centusies atbalstīt un veicināt

tūrisma kustību.

Autors.

Dobelē

1939. g.
sulu mēnesī.

Dobeles novada karte.
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«Skaista ir mūsu tēvuzeme, visās malās

un stūros tā ir skaistuma pilna".

Dr. K. Ulmanis.

Novada vispārīgs raksturojums.

Skaista ir mūsu dzimtene, bezgala skaista ir mūsu Latvija,
un nav nekā skaistāka par to zemes virsū! Runājot par visu to

daiļumu un pievilcību, kas piemīt visai mūsu tēvzemei, jāņem
vērā, ka tas sastādās nO tā daiļuma un pievilcības, ko pauž katrs

apgabals, pagasts un pat katrs vissīkākais zemes stūrītis. Atņe-
mot mūsu zemei kaut vienu upīti, vienu pakalniņu, vienu meža

stūrīti, — tūlīt varēs just cik nepatīkams ir šis zaudējums, un

cik dziļi un sāpīgi tas mūs aizkar. Sirds un acs ilgi skums par

zaudēto, jo mūsu dzimtenes sejā nebūs vairs kāda mīļa vaibsta

un skaistas līnijas. Tāpēc tam, kas grib jo pilnīgāk un dziļāk

pazīt mūsu tēvzemi, redzēt un izjust viņas skaistumu, jāpazīst
pēc iespējas katrs novads, pat katrs pagasts.

Šoreiz iepazīsimies mazliet tuvāk ar Dobeles novadu no

tūrisma .viedokļa.

Dobeles novads ir vēsturiski noteikts apgabals. Senajā
Zemgalē tas veidojis patstāvīgu zemgaļu valsti ar virsaiša sēdekli

Dobeles pili. Šis apgabals aizņēmis apmēram tagadējos Jelgavas

apriņķa Dobeles, Naudītes, Auru, Šķibes, Bērzmuižas, Līvbērzes,
Sīpeles un Džūkstes pagastus, kurus tad ari uzskatīsim kā Dobe-

les novadā ietilpstošus ar Dobeles pilsētu kā saimniecisko un

kulturālo centru. Daži no šiem pagastiem, kā Līvbērzes un

Bērzmuižas, gan pēdējā laikā ērtākas satiksmes dēļ orientējas uz

Jelgavu, tomēr vēsturiskās gaitas viņus vairāk saista pie Dobeles.

Jelgavas apriņķa rietumu malā pamazām izbeidzas Zemgales
līdzenums, pāriedams Auces augstienē. Braucot no Jelgavas uz

Dobeli, tūrista acs šo pārmaiņu jau sāk sajust pie Šķibes un

Dobeles pagastu robežām. Sevišķi no Bērzes upes līdz Dobelei

ceļš jau jūtami iet kalnā. No Jelgavas līdz Dobelei ceļš paceļas
par 45 metriem. Braucot no Dobeles uz Auci, Dobeles pagasta
rietumu daļā un Naudītes pagasta robežās zemes virsa ir sevišķi
kalnaina un gravaina. Še vairs nav ne vēsts no vienmuļā Zem-

gales līdzenuma. Daži kalni šai apvidū jau sasniedz ap 100 m

virs jūras līmeņa, kamēr Jelgava, kā zināms, stāv tik ap 4 m

pār to. Uz austrumiem no Dobeles ir raksturīgā Zemgales līdze-

numa dabas ainava — līdzeni kā galds lauki, kuros izkaisītas

turīgas, pat lepnas saimniecības, kas vasarā slēpjas augļu dārzu

un pa retam arī bērzu birztalu tumšajā lapotnē. Mežu še tikpat
kā nemazf nav. Tāpēc,£turists staigājot vai braucot pa Zemgales
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baltajiem līdzenajiem lielceļiem, labi ja atrod saulainā vasaras

dienā spirdzinošu ēnu kādas saimniecības dārza vai birztalas

malā, ēku tuvumā. Viss te liekas pārāk atklāts. Nav gandrīz

vietas, kur tūrists varētu mierīgi paslēpties no ļaužu acīm un

baudīt vientulību dabas pirmatnējā skaistumā. Toties lieliskas,

bagātas druvas še viļņojas vējā, un augļu koku zarus liec bagā-
tīgas ražas smagums. Majestātisks miers un plašums še rāmi

izpletis savus spārnus.

Skats no Dobeles dzirnavu dambja uz pilsdrupām.

Daudz citāda dabas ainava ir uz rietumiem no Dobeles.

Še ir kalni un lejas, no kurām dažreiz mazi ezeriņi kā acis rau-

gās saulē. Nelīdzeni tīrumi mainas ar lapu un skuju mežiem

un purviem, zālē un ogulājos var sastapt arī pa čūskai. Nonācis

lejā vai mežu ierobežotā klajumā, tūrists var pārredzēt tikai kādu

pus kilometru sev visapkārt, bet, uzkāpis kalnā, vietām var redzēt

vairākus desmit kilometrus tālu. Vietām tik jāpaiet daži metri

no ceļa mežā, un tur tad tūrists var neviena netraucēts nogulēt
sūnās kaut veselu dienu un mierīgi klausīties koku šalkšanā un

zemes sirds pukstēšanā. Pa retam vēl dažās saimniecībās še

redz ēkas zaļiem salmu jumtiem — lieciniekiem no senākas pa-

gātnes. Mežu visvairāk ir Līvbērzes, Bērzmuižas, Naudītes pa-

gastos, lielākie purvi — Tīreļa purvs (Džūkstes pag.) — 8160 ha,

Drabiņu purvs (Bērzmuižas pag.) — 1270 ha un Ūziņa purvs

(Naudītes pag.).

Klimats Dobeles novadā apmēram tāds pat kā ap Jelgavu,
kur vidējā temperatūra ir +17° (Rīgā +18°), janvāra 4° (Rīgā
—5,2°), gada +6° (+6°), vidējais nokrišņu daudzums 570 mm

(Rīgā 591). Temperatūras svārstības še nav tik krasas, gaiss
samērā sausāks kā ap Jelgavu un tāpēc veselīgāks.
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Dobeles novada lielākā upe, kas piešķir ari tam daudz

dabas krāšņumu un teiksmainības, ir Bērze. No šīs upes vārda

atvasināti daudzu citu vietu nosaukumi, piem. Lielbērze, Maz-

bērze, Bērzmuiža, Līvbērze, Bērzbeķe v. c. Bērze sākas Blīdenes

pagastā (Tukuma apriņķī) un, lielus līkumus mesdama, tek cauri

vai pieskaras kādiem 5 Dobeles novada pagastiem. Bērze ir ap

100 km gara, vietām diezgan strauja un krāčaina, bet citur atkal

rāmi plūst cauri sulīgām līču pļavām. Bērze visumā nav dziļa,

tāpēc kokus pludināt pa viņu iespējams tikai pavasaros. Tomēr

ir vietas, kur Bērzes dziļums ir diezgan ievērojams. Agrāk*
Bērzes ūdeņi ietecējuši tieši Lielupē, bet tagad lejgalā izrakaj
kanalis (Melnupe), kas tās ūdeņus novada Svētē. Uz BērzJß
ir daudz ūdens dzirnavu un Parūķa elektriskā spēkstacija (Šķitres
pag.). Bērzei ir daudz lielāku un mazāku pieteku, kā Auce,
Apgulde, Ālave, Gauratiņa v. c. Bērzes agrākais lejas gals kļuva
par patstāvīgu upi — Bērzupi, kur ietek arī Slampes, Džūkstes

un Pienavas upju ūdeņi.

Skats uz Dobelespilsdrupām no rietumiem.

Lielākie ezeri Dobeles novadā ir 100 ha lielais Apguldes
ezers (Auru pag.) un ap 75 ha lielais Gaurats (Sīpeles un Do-

beles pag. robežās). Sīkāki ezeriņi vēl ir Naudītes, Dobeles un

Džūkstes pagastos.

Augstākās vietas novadā ir Naudītes un Dobeles pagastos,
kur ikalni gandrīz 6asniedz 100 metru virs jūras līmeņa. Ari

citur vietām ir skaisti kalni, no kurienes var labi pārredzēt ap-
kārtni. levērojamākie kalni ir Puču un Zilais kalns Dobeles pa-

gastā, Grābēnu un Pilskalns Naudītes pagastā un Griežu kalns

Sīpeles pagastā.
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Pēc iedzīvotāju sastāva Dobeles novads ir īsti latvisks.

Latviešu skaits še pārsniedz 90%. Valodas dialekts še gandrīz
neko neatšķiras no grāmatu valodas.

ledzīvotāju lielākais vairums nodarbināts lauksaimniecībā;
novada rietumu malā, kas pieslienas Zemgales līdzenumam, ir

pirmās šķiras kviešu zemes (Šķibes, Sīpeles, arī Džūkstes, Līv-

bērzes pagastos). Vairs ne tik laba zemes augsne ir Bērzmuižas,
Dobeles un Auru pagastos. Grantainās un smilšainās zemes

visvairāk ir novada austrumu daļā — Naudītes pagastā, bet art

te sēj labu tiesu kviešu un cukurbiešu.

Reliģiskā zinā Dobeles novada iedzīvotāju lielākā daļa ap-

vienota Dobeles, Bērzes un Džūkstes cv. lut. draudzēs. Baznīcas

ir Dobelē, Jaunsesavā, Bērzmuižā un Džūkstē. Līvbērzes ap-

kārtnē ir arī Romas-katoļu draudze un baznīca, Dobelē žīdiem

ir sinagoga un adventistiem un baptistiem lūgšanas telpas. Tu-

vākā nākotnē paredzēta celt katoļu baznīca arī Dobelē.

Kā novada rūpniecības un tirdzniecības centrs jāatzīmē
Dobeles pilsēta, kur ir vairāki koku apstrādāšanas uzņēmumi,
vilnas kārstuves, dzirnavas, pienotava v. c. Līdzīgi uzņēmumi
ir ari pagastos. Dobeles pagastā ir arī podnieclbas un A/S.

Gardenes ķieģejnīca. Biežāk apdzīvotās vietās ir pa-

tērētāju biedrības vai arī privāti veikali. Dobelē ir arī viena

"grāmatspiestuve.
Dobeles un Dobeles novada pagastu iedzīvotāju skaitu un

zemes izmantošanu 1935. gadā raksturo sekojoša tabula:

pavisam Dobeles novaāa 825 krn' 16626 cilvēki,

jeb 21,5 ieāiīvotaji u? 1 km<

mācības iegtâäe novsāā ir Dobeles pilsētas Kim-
n»?jja, kur mācas ap 150 audzēkņu. pamatskolu
skaits novsāS ir 6 un pirmās pakāpes 7, be? tam Dobele ir

bērnu 6sr?s un 1 privāta vācu pamatskola, àru pagastā ir

6ivAgâlKä lauksaimniecības skola. Dobele un visos

E5* ■ katriem 100 ha zemes

3

> vi
N

cu

I E

§f E
o

>

1.3

V

E
u

E
to

3
T3

3 INosaukums «3

tn cc

II

c
3cc

a.

"JS. 3'

£ o.

>

CL-

■re

14?

Dobele
Auru pagasts . .
Bērzmuižas pagasts
Dobeles pagasts
Džūkstes pagasts .
Līvbērzes pagasts .
Naudītes pagasts .
Slpeles pagasts. .
Šķibes pagasts . .

2470

1452

2009

2660

3086

1237

1550
1017

1145

5

56

133

125

184

87

120

55

60

25

15

.21
16

15

13

19

19

l 77

.38

60

41

27

48

73

74

2

1,5

2
2

10

16

13

24

24

13
ltļ

17

6

33

19

20

34

32

2

2

3'-
10

4 •

11

n
3

2

2 •

2,5
3

3 .

3

3- ■

4,50,5



9

pagastos ir pa vienai vai vairāk bibliotēku. Kādu laiku Dobelē

iznāca vairāki nedēļas laikraksti, tagad vietējās ziņas iespiež
dienas laikraksts ..Zemgales Balss", kas iznāk Jelgavā. Lasīt-

pratēju skaits Dobeles novadā ap 95%.
Par veselības kopšanu un ārstniecību gādā Dobeles un ap-

kārtnes slimnīca Dobelē, mātes un bērna veselības kopšanas

punkti Dobelē un Līvbērzē, rajona ārsti Dobelē, Džūkstē un

Bērzmuižā, 4 zobārsti un 5 aptiekas.
Administratīvā ziņā novads saistīts ar Jelgavu kā apr. pilsētu.
Satiksme Dobeles novadā ērta: to šķērso Jelgavas-Reņģes,

Liepājas-Glūdas un Jelgavas-Tukuma dzelzceļi, Jelgavas-Auces
un Jelgavas-Tukuma šosejas un daudz labu lielceļu.

Dobeles dzelzceļa stacija.

Vēsturiskā ziņā Dobeles novads ir sevišķi interesants, jo tas,
vācu krustnešiem iebrūkot Latvijā, kopā ar Tērvetes novadu vis-

ilgāk saglabājis savu brīvību. Ap Dobeli norisinājušās varonīgo
zemgaliešu cīņas. Nemitīgas cīņu vētras Dobelei brāzās pāri
ari ordeņa un hercogu laikos, kad reizēm pilsētu un apkārtni tā

izpostīja, ka reti kur še vairs varēja sastapt mājas un cilvēkus.

Laikmetiem atkal novads ievērojami uzplauka. Hercogs Jēkabs

še dibināja ievērojamus rūpniecības uzņēmumus. Kādu laiku

Dobele bija apriņķa pilsēta. Daudz nelaimju un posta novadam

sagādāja pasaules karš, okupācijas un Bermonta laiki. 1919. g.
sākumā še gāja cauri mūsu nacionālās armijas pirmais virs-

pavēlnieks leģendārais plkv. Oskars Kalpaks ar saviem kara

vīriem, un dažus mēnešus vēlāk mūsu karaspēks atgriezdamies še

vajāja ienaidniekus, izcīnot ar tiem vietām sīvas kaujas varonīgā
atbrīvošanas cīņu vadoņa ģen. J. Baloža vadībā. Galvenos

ceļus, pa kuriem mūsu karaspēks gājis, apstāda ozoliem un liepām.
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Turisms.

Tūristi Dobeles novadu stipri iemīļojuši un to apmeklē
kuplā skaitā. Pagaidām visvairāk tūristu apmeklējuši novada

centru — Dobeli un lielā Tautas vadoņa Dr. K. Ulmaņa dzim-

teni — Bērzmuižu. Vasarā, sevišķi svētdienās, še pastāvīgi plūst
cauri ekskursantu straume. Novada pašvaldības un iedzīvotāji
tūrismam piegriež arvien lielāku vērību, izkopjot un izdaiļojot
savu apkārtni, pētot savu senatni un gādājot par tūristu ērtībām.

Tūristam, kas apmeklē Dobeles novadu, derīgi ievērot

sekojošas ziņas (1939. g. dati):

Dobele. Tūristu mītne Dobeles pamatskolā, tālr. Dobele

18. Mītnē tūristus uzņem no 1. VI. — 1. IX. Tūristu aģents.
3 viesnīcas. Paredzams, ka Dobelē būs arī tūristu pavadoņi.

Dobeles pagasts. Tūristu mītne Fiņķos pie Parūķa spēk-
stacijas un ūdens dzirnavām. Tālr. Dobele 61. Dobele 3 km.

Tuvumā Bērzes upe un mežs.

Džūkstes pagasts. Tūristu mītne 6 kl. pamatskolā —

Džūkstes centrā. Tālr.

Džūkste 2. Stac. Džūkste

6 km. Darbojas no 1. VI.

- 1. IX.

Sipeles pagasts. Tū-

ristu mītne un tūristu

aģents Rodzēs. Tālr.

Sīpele 5. Dobele 13 km,
Līvbērze 10 km. Darbo-

jas no 15. V. — 1. IX.

Tūristu mītne Meijās, tālr.

Sīpele 65. Dobele 6 km,
Līvbērze 11 km, Gaurata

ezers 2 km, Vadoņa skola

Bērzmuižas p. 7km,Rlvija
pils 3 km. Darbojas no

15. V. —15. IX. Tūristu

mītne Griezēs (pie Gau-

rata ezera) tālr. Dobele

87, darb. no 1. V. — 1. IX.

Tūristu mītne Līkajos (10
km no Dobeles) tālr.

Sīpele 26, darb. no 15. V.

- 15. IX.

Bērzmuižas pagasts.
Vadoņa dzimtene. Tū-

ristu aģents pagasta na-

mā. Tūristu mītne Līčos

3 km no pagastnama.Skats uz pilsdrupām.
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Dobele un apkārtne tūristus spēj saistīt visos gada laikos.

Ziemu Dobelei tuvējos pakalnos un piesnigušajos silos jauka

slēpošana. Rudeni apkārtnes mežos liela riekstu bagātība, un

lapu dzeltēšanas laikā apbrīnojama ir mežu krāsainība; bagātā

augļu un sakņu raža lieliski spēj stiprināt tūristu spēkus. Vasarā

še košais zaļums, spēcīgā zemes auglība un augstās debesis atstāj
neatvairāmu, dziļu iespaidu. Bet visskaistāki še ir pavasara otrā

pusē, kad visa Dobeles pilsēta un apkārtne slīkst ķiršu un ceriņu
ziedu kupenās.

Maršruti.

Tā kā Dobeles novadā var nokļūt pa trijām (Liepājas-
Glūdas, Jelgavas-Reņģes un Jelgavas-Tukuma) dzelzceļu linijām,

un visu novadu klāj biezs labu lielceļu tikls* tad tūristam viegli
iespējams ar to iepazīties. Tomēr, ievērojot novada diezgan
lielo plašumu, tas nav iespējams pāris izbraucienos, kaut ari

tūrists lietotu visātrāko satiksmes līdzekli. Diemžēl daudzi tūristi

vēl iedomājas, ja viņi automašinā vai motocikletā izbraukuši

kādam novadam cauri, ka viņi to jau pazīst. Runājot par mar-

šrutiem Dobeles novadā, vairāk ņemsim vērā tūristu, kas ceļo
kājām vai ar velosipēdu.

Labu maršrutu pa Dobeles novadu ir ļoti daudz. Tāpēc
visus iespējamos maršrutus še grūti uzskaitīt.

Tūristiem, kuru rīcībā ir tikai sestdienas vakars un svēt-

diena, ieteicams pa dzelzceļu atbraukt līdz kādai Dobeles novada

vai tam tuvu esošai dzelzceļa stacijai un tad atkarībā no vietas

un laika izvēlēties piemērotāko virzienu, paturot prātā novada

galveno centru — Dobeli, kā ari tik nozīmīgas vietas kā Bērz-

muižu un Džūksti. Tūristam arvien patiks iepazīties arī ar

visām tuvumā esošām ievērojamām vietām, kaut ari tās neat-

rastos Dobeles novadā tāpēc arī šeit no tādām vietām nebūt

nevairīsimies. Protams, ka zemāk minētos maršrutus var ceļot
ari no otra gala.

1. Dobele-Bērzmuiža-Llvbērzes stac. (16,5 km).

2. Dobele-Bērzmuiža-Līvbērze-Llvbērzes stac. (22 km).

3. Dobele-Gaurata ezers-Luste-Bērzmuiža-Līvbērzes stac.

(22 km).
4. Dobele-Džūkste-Džūkstes stac. (26 km).
5. Dobele-Annasmuiža-Jaunpils (skaista vieta, vēl apdzīvota

ordeņa pils, lopkopības skola v. t. t.) Bikstu stac. (27 km).

6. Dobele-Lestene (21 km). Lestenē sevišķu ievērību pelna
baznīca ar brīnišķīgiem kokgriezumiem un oriģinālām ērģelēm;
Lestenes Vanagos — menonitu kolonija (16 km no Dobeles);

menoniti, sekodami savas mācības ideāliem, izveidojuši ļoti priekš-
zīmīgu saimniecību, ar ko tūristus iepazīstina ar lielu laipnību.
No Lestenes līdz Bērzupes stac. 8 km, nav tālu ari Džūkste un

Jaunpils.
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7. Dobele-Naudīte-Slagūnes skola-Zebras ezers (18 km).
Zebras ezers — skaistākais Zemgalē, tuvumā vairāki pilskalni.
Ezera krāšņumu skaisti aprakstijis rakstnieks K. leviņš romānā

„Pie teiksmotā ezera". No ezera līdz Bērzupes stac. ap 10 km.

8. Dobele-Naudlte-īle (18 km). Īles pilī sanatorija, no tās

netālu Spārnu ezers un pilskalns. No Īles līdz Bēnes stac.

10,5 km, Aucei 17 km.

9. Dobele-Naudīte-Jaunsesavas baznīca-Bēne (24 km).

10. Dobele-Apguldes ezers (turpat Apguldes lauksaimnie-

cības skola)-Apguldes stac. (ap 13 km).

11. Dobele-Auri-Auru stac. (10 km).

Dobele-Auri-Kroņauce-Tērvete (20 km). Tērvetē vēsturisks

pilskalns, kur stāvējusi Viestura pils, Latv. Sark. Krusta staltā un

modernā sanatorija, rakstnieces Annas Brigaderes Sprīdīši v. t. t.

13. Dobele-Krimūnu stac. (9 km). Šo ceļu 1938. g. se-

višķi ieteicis Valsts prezidents Dr. X Ulmanis tūristiem, kas

pavasaros brauc apbrīnot Dobeles ziedošos ķiršu dārzus, vai va-

sarā vēlas ieslavētos Dobeles ķiršus nogaršot. Tūristam jāizkāpj

Krimūnās, tad kājām jānāk uz Dobeli. 6. kilometri no Krimū-

nām ir krāšņā Parūka leja, dzirnavas un Bērzes upe, no kurienes

līdz Dobelei ceļa malā daudz ķiršu dārzu. Kas grib nokļūt sla-

venajā Sprikstēju ķiršu dārzā, tam, nesniedzot Parūķi, jāno-

griežas gar Strāļām un Vīgantiem un jāiziet uz Kalnamuižas

lielceļa; pārejot pāri Apguldes upītei, drīz kalnā jau saredzamas

Sprikstēju mājas. Mazliet taisnāks iznāk ceļš uz Sprikstelēm,
ja vilcienā brauc līdz Auru stacijai.

14. Dobele-Šķibe-Lāči (11 km) vai Glūda (15 km).

Saprotams, ne jau visas vietas, kas tūristam būtu jāapskata,
atrodas norādīto maršrutu ceļmalas. Tāpēc tūristam ir jāiepa-
zīstas, kas katrā apvidū resp. pagastā ir viņa ievērības cienīgs

un, skatoties pec tā, būs vietām jānovirzās sāņus un maršruts

jāpagarina.

Dobele.

Dobele ir novada sirds un tipiski raksturīga Zemgales pil-
sēta. Tūristiem Dobele ir tikai pa daļai atrasta pērle, jo viņas

burvīgums vēl ļoti daudziem nav pazīstams. Ir vietas, par kurām

var priecāties un jūsmot, bet kuras ātri atkal aizmirstas, jo nav

viņām nekā raksturīga. Bet kas tuvāk iepazinies ar Dobeli, tas

viņu nekad neaizmirsīs. Zemgales īpatnējās elpas, seno zemga-

liešu tēvzemes mīlestības un varoņgara apdvests, it kā tieši ar

sirdi pieskāries mūsu vēstures gadu simteņiem, tūrists atstās

Dobeli un to arvien atcerēsies.
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Bet Dobele saista nevien ar savu slaveno vēsturi. Viņa ir

arī bagātīgi apveltīta dabas krāšņumiem. Dobele var apmierināt

katru, kas mīl ievērojamas vēsturiskas vietas, gravas, kalnus,
ēnainus dārzus un mežus, upes un ezerus, kur var peldēties,

makšķerēt un vizināties laiviņās; Dobele var apmierināt katru,
kas vasarā pie dabas krflts grib uzkrāt spēkus un veselību. Bet

arī ziemā Dobeles apkārtne ir kā radīta slēpotājiem.

Skats no Dobeles pilsdrupām uz pilsētu.

Vēsturiskais Dobeles pilskalns ar masīviem, augstiem, ap

drupušiem mūriem ir atliekas no kādreizējās vācu ordeņa pils.

Dobeles pilskalns ir arī viena no tām vietām, kur visilgāk
ir latvjiem plīvojis brīvības karogs. 1335. g. ordenis še uzceļ
savu mūra pili, kas apdzīvota līdz 1736. g.

Dobelei pa šiem gadsimtiem iet pāri vairākkārt zviedru,

poļu un krievu karapulki, postīdami un dedzinādami pilsētu un

apkārtni.

Dobeles pilī kādu laiku bērnībā dzīvojis hercogs Jēkabs,
kas vēlāk Dobelē ierīkoja dzirnavas un koku zāģētavu.

Ejot kara gājienā, Dobeles pilī dažas dienas uzturējies
Zviedrijas karalis Kārlis 12.

Vācu okupācijas laikā Dobeles pilskalnā sava karaspēka
paradi pieņēmis bij. Vācijas ķeizers Vilhelms 2., klātesot feld-

maršalam un vēlākam Vācijas valsts prezidentam Hindenburgam.

Pec Latvijas nodibināšanas Dobeles pilskalnā ir bijuši (daž-
reiz arī runājuši uz tautu) visi Latvijas valsts prezidenti.
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Pilskalns atrodas uz Bērzes upes labā krasta un paceļas
līdz 15 m virs upes līmeņa. Pēc pilskalnu pētnieka E. Brastiņa
domām senais zemgaļu pilskalns bijis šaurāks un aizņēmis taga-

dējā pilskalna ziemeļu daļu, kas atrakta nost no pārējā kalna ar

platu grāvi. Tā vieta vēl tagad saredzama mūra ārpusē, bet

pats grāvis aizbērts. Arī citādi kalns mazliet pārveidots.

Dobeles pils 17. gadu simtenī.

Reti kur Latvijā ordeņa pilsdrupas tik labi uzglabājušās,
kā Dobelē. Biezie, maslvie mūri, kas vietām neko nav zaudē-

juši no sava agrākā augstuma, liecina par to grūto darbu, ko svešu

kungu kalpināti veikuši mūsu senči, akmeni uz akmens celdami.

Stāsta, ka tur, kur no mūra izmūrēts kāds akmens (un tādu ir

daudz), pili būvējot, nosities kāds cilvēks.

Pils stūri kāds tornis vēl uzglabājies ar visām kāpnēm, pa

kurām iespējams uzkāpt torņa augšā, no kurienes jaukā laikā

var saskatīt Jelgavas torņus. Stāsta, ka no pils ir bijušas 2

apakšzemes ejas: viena vedusi uz 3 km attālo Lielbērzi, otra pa

upes apakšu izgājusi pilsētā. Ir arī teikas par pilskalnā apslēp-
tām bagātībām, sienās iemūrētiem cilvēkiem v. c.

Pilskalns, redzams, ir bijis labi aizsargāts no uzbrukumiem:

vienā pusē tam atrodas upe, pārējās dīķis un ūdens kanalis,

kura vietu vēl tagad var labi saskatīt. Pilskalns atrodas Piemi-

nekļa valdes aizgādībā. Izrakumi, atskaitot dažus niecīgus mē-

ģinājumus, še nav izdarīti.

Tagad pilskalns dobelniekiem ir iemīļota brīvdabas izrīko-

jumu vieta. Tur ierīkota dejas grīda un paviljons-restorāns.

No pilsdrupām gar upes krastu līdz pat pamatskolai un

ūdens dzirnavām stiepjas labi kopts un krāšņs parks. Ēnainie

koki, puķu laukumi, grantētie celiņi, kas vijas dažādos virzienos,
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vietām novezdami gājēju pa ērti ierīkotām kāpnēm dziļās gravās,
kur burbuļo strautiņi un neskaitāmi avotiņi, spēj iepriecināt pat
diezgan izlutinātu sijdi. Pavasaros še apbur un reibina smaržo-

jošo ceriņziedu alejas un lakstīgalu dziesmas. Uz ērti ierīkota-

jiem soliem še var stundām sēdēt un baudīt dabas burvīgumu.

Dobeles pilsdrupu paviljons.

Patīkami ir ari pakavēties kādu brīdi pie strautiņā ierīkotā ūdens-

krituma un strūklakas. Jauks ir skats pie dzirnavu slūžām, kur

pavasaros putodamas veļas pāri ūdens masas. Rūpēdamies par
mūsu zemes labklājību, dzirnavas še licis ierīkot hercogs Jēkabs.

Pretim pils parkam, spoguļodamies Bērzes rāmajos ūdeņos,
majestātiski peld pāris baltu gulbju. Turpat dabūjamas arī laiviņas.

Norādijumus tūristiem, kas grib apskatīt pilskalnu un parku,
še dod pilskalna sargs. Viņš pārdod ari skatu kartes un atslēdz

durvtiņas torni kāpējiem.

Dobeles baznīca atrodas pilsētas centrā pie Tirgus laukuma.

Baznīcu licis celt Valters fon Pletenbergs 1495. g. Viņa vairāk-

kārt pārbūvēta, līdz guvusi tagadējo izskatu. Baznīcas iekštelpas
diezgan izdaiļotas. lespaidīgi ir lielie kroņlukturi ar elektriskām

svecēm. Altāra gleznu gleznojis jelgavnieks Kīperts pēc Berlīnes

profesora Arnolda oriģināla. Zem altāra iemūrēta kapliča, kur

apbedīti 24 Dobeles mācītāji. Baznīcā atrodas piemiņas plāksne
ar Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo kara vīru vārdiem. Bez

tam vēl baznīcā novietotas dažas muižnieku epitāfijas, no kurām

mākslinieciskā ziņā vērtīga ir Filipa fon Drachenfelsa (f 1600. g.)

epitāfija, kur saskatāms renesanses laikmeta niderlandiešu Florisa

dekorativais stils. Zvans, viens no lielākiem Zemgalē, uzstādīts

1927. g. Zvana svars ap 2470 kg, viņā uzraksts: Modini, mu-

dini, mierini. Ērģeles būvējis Jānis Bētiņš. Baznīcas tornis 45 m
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augsts; viņā uzkāpjot,

pavēlas plaši un jauki
skati uz Dobeles apkārtni.
Pie baznīcas ir veca kap-
sēta, tur ari apbedīti da-

ži desmiti pasaules karā

kritušo vācu kara viru.

Visiem, kas grib apska-
tīt baznīcu, iepriekš jā-

griežas pie baznīcas ap-

kalpotāja.
Dobeles kapsēta ir

glīti uzposta, še paceļas
dažs labs zīmīgs piemi-
neklis. Kapsētā atdusas

vairāki 1905. g. soda

ekspedicijas nošautie, kā

ari Latvijas atbrīvošanas

kara dalībnieki, kas cietuši

un clnijušies par tautas

brīvību. Kritušajiem kara

vīriem uzcelts glīts piemi-
neklis. Še atrodas latvie-

šu senatnes pētnieka Dr.

A. Bilenšteina un daudzDobeles ev. lut. baznīca

pazīstamu bij. vietējo kultūras darbinieku kapi.

Ķestermežs un Bērzes upes krāšņie krasti patiks ikvie-

nam dabas jaukuma cienītājam. Ejot pa Bērzes kreiso krastu

uz leju, ir patīkami vērot skaistos upes līčus un diezgan augsto,
vietām nogruvušo, vietām zāli apaugušo krastu, no kura iztek

daudz avotiņu. Nepilnu kilometru gājuši šādā virzienā, nonā-

kam Ķestermežā, kam cauri diezgan straujā kritumā, veidojot
stāvus krastus, pāri krācēm laužas Bērzes upe. Priežu skuju un

sveķu smarža, meža šalkšana un upes burbuļošana, skuju un

lapu koku zaļums še cilvēku tā reibina un apbur, ka stundas

paiet nemanot. Bet kad pavasaros upes līči stāv ievziedu kupe-

nās, un lakstīgalas ber savus trillerus gandrīz no katra krūma,
tad jaukākas vietas grūti iedomāties.

Ja tūrists ir nonācis Ķestermežā, tad katrā ziņā tam jāap-
skata arī Rūķīšu kalns, kur Dobeles un apkārtnes veselības aiz-

sardzības biedrība izveidojusi bērnu rotaļu un izrīkojumu laukumu.

Tur uzbūvēta mājiņa, kuras ģēveles galu rotā pēc mākslinieka

G. Šķiltera parauga veidots zīmējums ar uzrakstu ,Pie Meža

mātes". Kalna nogāzē izveidots smilšu laukums, no kurienes

skaists skats uz zemāk stāvošo pļavu un upi.
Atkal citādu ainavu vērojam, ja ejam, sākot no tilta, gar

Bērzes upi uz augšu līdz Latviešu mācītāja mājām. Pie līčotiem
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krastiem še pieglaužas zaļas pļavas un mācītāja māju parks ar

ēnainiem simtgadīgiem kokiem. Šo ceļu (ap 2 km) ieteicams

nobraukt laiviņās. Ūdens še rāms un. vietām dzelmains. Dažos

upes līkumos alkšņi, ievas un kārkli ir pavisam apslēpuši krastus

un zariem liecas ūdenī. Laivas braucēji redz tikai ūdeni ar gai-
šiem un ēnainiem atspīdumiem, zaļos krūmus, kas apvij krastus,

un debesis. Pārējā pasaule liekas it kā pazudusi.

Raksturīga vieta ir arī Rekes vasarnīca, kas atrodas pie tilta

pretim pilsdrupām. Šī celtne agrāk dēvēta par w
Villa Todleben".

Tā celta 18. g. simtenī un kādreiz piederējusi Sevastopoles aiz-

stāvja ģen. F, E. Todlebena brāļa atraitnei. Šī celtne gan neiz-

skatās vairs tik stalta, kādu to rāda vecie uzglabājušies zīmējumi,
tomēr daudz kas še vēl liecina par senu godību.

Dobeles un apkārtnes slimnīca.

Kas interesējas par tautas veselību un ārstniecību, tiem

ieteicams apmeklēt priekšzīmīgi iekārtoto Dobeles un ap-
kārtnes slimnīcu, ko uztur Dobeles un apkārtnes veselī-

bas aizsardzības biedrība. Slimnīcas telpas ekonomiski un ērti

iekārtotas, un slimnīca apgādāta dažādiem moderniem ārstniecī-

bas aparātiem. Slimnīcas pagalms jauki izkopts, un tur ierīkota

strūklaka. Pie slimnīcas atsevišķā ēkā darbojas labi nostādīts

Latv. Sark. Krusta veselības kopšanas punkts. Kā

slimnīcu tā veselības kopšanas punktu apmeklējuši ari tūristi*

ārzemnieki. Netālu no slimnīcas atrodas priekšzīmīgi iekārtots

bērnu dārzs, ko uztur Tautas labklājības ministrija un Do-

beles un apkārtnes veselības aizsardzības biedrība.

Kas vēlas, var apskatīt arī lielākos Dobeles rūpniecības uz-

ņēmumus, kā būvju un mēbeļu rūpniecības A/S. „Spars" (Aiz-
sargu ielā), Dobeles piensaimnieku sabiedrības pienotavu (Lielajā
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ielā), Dobeles pilsētas un pagasta ūdens dzirnavas un vilnas

kārstuvi v. c. No tirdzniecības uzņēmumiem sevišķu ievērību

pelna Dobeles patērētāju biedrība, kurai Dobelē ir vairāki veikali.

Dobeles pilsētas ģimnazija

Dobeles pilsētas ģimnāzija atrodas glītās jaunceltās telpās,
kuras izbūvei un izdaiļošanai līdzekļus ari devis Valsts Prezidents

Dr. K. Ulmanis, kas dāvinājis arī skolas aktu zālei sevišķi daiļu
no Latvijas māla mākslinieciski veidotu griestu lukturi. Skolā

mācas ap 150 audzēkņu, daļa no tiem dzīvo skolēnu kopmītnē.
Dobeles pilsētas un pagasta apvienotā pamatskola ir lielākā skola

Jelgavas apriņķi. Viņā mācas ap 450 skolēnu un strādā 16 sko-

lotāji. Skola atrodas skaistā vietā, Bērzes upes labajā krastā,
blakus dzirnavām un gravai, aiz kuras ir skaists rotaļu laukums.

To ierobežo pils parks. 1938. g. vasarā uzsāka būvēt jaunu
skolas namu, kas būs staltākā un lielākā celtne Dobelē. Pagai-
dām skola ievietota pārbūvētās bij. Dobeles muižas ēkās. Bez

minētām skolām Dobelē vēl darbojas 1 vācu privāta pamatskola
un bērnu dārzs.

No sabiedriskām celtnēm jāatzīmē Dobeles Latviešu biedrī-

bas nams, kas celts pēc prot. P. Kundziņā projekta. Bez plašas
izrīkojumu zāles, tur ir telpas vietējai aizsargu nodaļai un citām

organizācijām. Dobeles Latviešu biedrībai ir bibliotēka ar 2200

sējumiem.
Bez jau minētām Dobelē darbojas vēl sekojošas iestādes:

Dobeles pilsētas valde, Dobeles pagasta valde, miertiesa, Jelgavas

apriņķa policijas 3. iecirknis, mežziņa kanceleja, pasts, dzelzceļa
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stacija v. c. No organizācijām vēl jāatzīmē Dobeles pagasta un

dzelzceļu aizsargu nodaļas, 2 (pie ģimnāzijas un pamatskolas)

mazpulki, Dobeles vanagu novads, skautu vienība, ugunsdzēsēji,

krājaizdevu sabiedrība, Latvijas Sarkanā Krusta Dobeles nodaļa,

Latvijas aerokluba nodaļa, amatnieku biedrība v. c.

Dobeles Latviešu biedrības nams.

1939. g. Dobelē, stacijas tuvuma, kur izveidots un apstādīts

glīts laukums, uzstādīs Dobeles atbrīvošanas pieminekli, ko veido

pazīstamais tēlnieks A. Zemdegs. Pie-

minekļa laukuma tuvumā iestādīti pie-
miņas ozoli, pargodu plkv. O. Kalpakam
un viņa kara spēka vienībām, kas

gājuši cauri Dobelei.

Dobele jau no seniem laikiem

arvien bijusi ievērojams saimnieciskās

dzīves un kultūras centrs. 1870. g.
Dobelē uz Jāņa Bētiņa ierosinājumu

sarīkoja 1. Kurzemes dziesmu un mū-

zikas svētkus, kam tanī laikā liela no-

zīme tautas vienošanā. Dobeles no-

vada 2. dziesmu svētki notika 1926. g.,

bet trešie 1935. g. Dobelē karājies
mūsu literatūras šūpulis, jo Dobeles

mācītājs J. Rīvijs sastādijis pirmo lute-

rāņu katķismu, ko iespieda 1586. g.
Dobelē ilgāku laiku dzīvojis mūsu

pirmais ievērojamākais garīgo dziesmu

dzejnieks un tulkotājs Kr. Flrekers.

Ar Dobeli saistās mūsu daiņu krīva
Dobeles atbrīvošanas

pieminekļa mets.
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Kr. Barona, rakstnieka A. Deglava, mūzikas profesora L. Bētiņa

un citu ievērojamu viru dzīves gaitas.

Satiksme ar Dobeli ērta, jo diennaktī Rīgas virzienā še pie-
nāk un atiet 4 vilcieni un Liepājas 3 vilcieni. Stacija atrodas

tuvu pilsētas centram. Dobelē sanāk 7 lielceļi: 1) no Irlavas-

Tukuma, 2) Bērzmuižas ar atzarojumu uz Slpeli, 3) Jelgavas,

4) Krimūnām-Zaļās muižas, 5) Kalnamuižas ar atzarojumu uz

Penkuli, 6) Naudltes-Auces, 7) Saldus-Liepājas.

Lielās un Uzvaras ielas stūrī, kur krustojas Rlgas-Liepājas
un Tukuma ceļi, pie Dobeles Latviešu biedrības nama un pie

stacijas ir izliktas vitrines ar Dobeles skatiem un plānu, kur

atzīmētas Dobelē ievērojamākās vietas, lai tūristi varētu labāk

orientēties.

Diezgan bieži Dobeli ir apmeklējis arī Tautas Vadonis

Valsts Prezidents Dr. K. Ulmanis, kas 1936. g. lielās Zemgales

mazpulka nometnes laikā še teica savu ievērojamo runu par

garīgo stāju.

Pie Dobeles pilsētas ģimnāzijas iesākts organizēt Dobeles

novada muzejs, jau tagad savākts daudz vērtīgu senlietu.

lelu saraksts.

1. Zaļā iela. 16. Jāna Čakstes iela.
2. Bīlasta iela. 17. Avotu iela.

3. Aizsargu iela. 18.Upes iela.
4. Uzvaras iela. 19.Atmatas iela.

5. Pasta iela.20. Deglava iela.

6. Skolas iela.2.1. Ausmas iela.

7. Lielā iela. 21a. Krasta iela.

8. Miera iela.22. Meža prospekts.
9. Smilšu iela.23. Liepu iela.

10. Stacijas iela.23a. Atpūtas iela.
11. Lejas iela. 24. Sanatorijas iela.
12. Robežu iela.25. Graudu iela.

12a. Jaunā iela.26. (nav nosaukuma).

13. Kooperācijas iela.27.Dārzaiela.
13a. Bērzes iela. 28. Tērvetes iela.

14. Kalna iela. 29. Dzirnavu iela.

15. Virkus iela.

16. Čakstes iela.

17. iela.

18. iela.

19. Atmatas iela.

20. iela.

21. iels.

21s. Krasts iela.

22. prospekts.

2Z. iela.

23a. Atpūtas iela.

24. Lsnstorijas iela.

25. (Zrauclu iela.

26. (nav nosaukuma).

27. var-s iela.

28. lervetes iela.

29. Dzirnavu iela.

Piezīme. lelām klatpieliktie skaitļi (skat. apzīmējumus pil
sētai plānā) norāda to atrašanās vietas.
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Jelgavasapr.
DOBELESPILSĒTAS

plāns
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Dobeles pagasts.

Dobeles pilsēta visapkārt robežojas ar Dobeles pagastu.
Tā tad tam, kas grib iebraukt Dobelē, vismaz kāds ceļa gabals

jābrauc pa Dobeles pagastu, kas pēc iedzīvotāju skaita ieņem

otro vietu starp Jelgavas apriņķa pagastiem un robežo .ar Tukuma

apriņķi. Pagasta garums ziemeļu-dienvidu virzienā sniedzas tuvu

pie 20 km Pagasta austrumu daļa, kā to var vērot, braucot no

Dobeles Jelgavas virzienā, zemāka un līdzenāka, bet rietumu

daļa Naudītes-Auces virzienā jau stipri augstāka un kalnaināka,

tāpat šai daļā arī vairāk mežu.

Dobeles pilsētas un pagasta pamatskola.

Dobeles pagastā ir daudz vietu, ar ko tūristam vērts iepa-
zīties. 4 kilometri no Dobeles Irlavas -Tukuma virzienā

lielceļa malā ir Zilais kalns, kur ierīkota kapsēta. Par šo kalnu

ir sekojoša teika: Kad krustneši bija ieņēmuši Dobeles novadu,
viņi nolēmuši Zilajā kalnā celt pili. Sākuši vest akmeņus, bet

— tavu brīnumu! Dienu pievestie akmeņi nakti no kalna pa-
zuduši un gadijušies Dobeles pilskalnā. Izrādās, ka Zilajā kalnā

dzīvojuši 2 milži, kas še negribējuši ļaut vāciešiem pili būvēt.

Viņi arī pa naktīm atvestos akmeņus aiznesuši uz Dobeles pils-
kalnu. Tā vāciešiem arī cits nekas neatlicis, kā pili celt Dobeles

pilskalnā. Bet* milži dzīvojuši, kamēr paši sanākuši strīdū. Strī-

dējušies un naidojušies, kamēr sākuši kauties. Cīņa bijusi ļoti
:iiķna. Beidzot abi milži viens otru tā ievainojuši, ka abi pus-
dzīvi pakrituši pie zemes. Sajuzdami, ka tā kā tā jāmirst, viņi
sākuši raust virsū sev zemes un tā sevi paglabājuši. Ceļa malā

kalna nogāzē starp priedēm patiešām vērojami divi prāvi uzkal-

niņi. Tie esot Zilā kalna milžu kapi. 1927. g., būvējot Liepājas-
Glūdas dzelzceļu, nelielu daļu no kalna noraka.
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Netālu no Zilā kalna, Ošu, Bālu un Šķērstaiņu māju robežās

uzieti senkapi, kur Pieminekļu valdes uzdevumā izdarīti izrakumi,

un atrastas daudzas vērtīgas senlietas.

Pie Tukuma ceļa 2 km no Dobeles atrodas Latviešu mācī-

tāja mājas ar skaistu parku, kas pieiet Bērzes upei. Jauks ir

gājiens vai brauciens pa ceļu, kas aiz Latviešu mācītāja mā-

jas nogriežas pa kreisi un iet līdztekus upei cauri mežam uz

Gardenes staciju un tālāk uz Annasmuižas ceļu. Ceļmalā še ir

tornis, no kura var pārredzēt pāri mežu galotnēm plašu apkārtni.

7 km no Dobeles Tukuma ceļa malā atrodas Dobeles-

Bērzbeķes 1. pak. pamatskola. Šai skolā mācijies Valsts Prezi-

denta sekretārs J. Grandaus, kas ar lielu dedzību arvien pieda-
lās vietējās sabiedriskās dzīves celšanā.

Pie Saldus-Jaunpils ceļa, 3,5 km no Dobeles

jaukā vietā atrodas Lielbērze, kur Rīgas pilsētas valde iekārtojusi

sanatoriju. Še ir skaists parks, dīķis un upe. Tālāk pa kreisi

ceļš nogriežas uz Mazbērzi, kur atrodas A/S. «Ķieģelis* Gardenes

ķieģeļnīca.

Naudītes-Auces virzienā ceļš ir stipri kalnains. Netālu no

šī ceļa 4 km no Dobeles atrodas augstākā vieta apkārtnē —

Puču kalns (ap 93 m virs jūras līmeņa). Šai kalnā ir uzcelts

tornis, kurā uzkāpjot, paveras skaisti skati tālā apkārtnē.

4. kilometri Dobeles-Kaina muižas ceļš pieiet tu-

vu klāt Bērzes upei. Šai vietā ir tā saucamais Velna kalns un

upē Velna dzelme. Teika stāsta, ka še mitis velns, kas rāvis

dzelmē cilvēkus. Tālāk ir leja, pa kuru līču loču tek Apguldes

upite, kas netālu no ceļa ietek Bērzē. Agrāk šai upītē, tāpat ari

Bērzē, bijis daudz vēžu. Netālu no tilta, kas iet pāri Apguldes

upitei, atradies Lejas krogs, ko A. Deglavs piemin savā stāstā

«Vecais pilskungs*.

Dobeles-Krimūnu virzienā līdz Parūķim ir bruģēta

šoseja. Ķad nebij vēl Liepājas-Glūdas dzelzceļa, pa šo ceļu do-

belnieki brauca uz Krimūnu staciju. Ceļa malā šē ir nelielas

mājiņas ar skaistiem ķiršu dārziem. No Dobeles līdz Parūķim

var nokļūt arī pa ceļu cauri Ķestermežam, apskatot Bērzes upes

gleznainos krastus un līčus, kas visā upes tecējumā nekur nesa-

sniedz tādu krāšņumu kā še.

Pavisam tuvu Dobelei, pie Jelgavas ceļa, kuplos

kokos slēpušās ir Vācu mācītāja mājas, kur kādreiz dzīvojis ari

mūsu tautas etnogrāfijas pētnieks Dr. A. Bīlenšteins. Pāris kilo-

metru tālāk, kur ceļš nogriežas uz bij. Virkus muižu, atrodas

Dobeles-Virkus 1. pakāpes pamatskola, kas darbību izbeigs līdz

ko būs gatavs jaunais skolas nams Dobelē.

Dobeles pagastā ir vairākas labi nostādītas saimniecības,

no kurām atzīmēsim sekojošas:
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Sp'riksteles. 4 km no Dobeles pie Kalnamuižas ceļa,

saimnieks K. Leilands. Saimniecībai ir plašs saldo ķiršu dārzs

ar sevišķi vērtīgām un izsmalcinātām ķiršu šķirnēm. Šie ķirši

Rīgā un visā Latvijā pazīstami ar nosaukumu Dobeles jeb Sprik-

stēju ķirši. Ķiršu koki ir apbrīnojami lieli un ražīgi un dod

katru gadu tūkstošiem latu ienākumu. Saimniecībā ir ari ķiršu

koku skola, kur audzina dažādas ķiršu šķirnes. Arī zemkopība

un lopkopība Sprikstēju saimniecībā labi nostādīta. 1938. g. vasarā

Sprikstēju saimniecību apmeklēja Valsts Prezidents Dr. K. Ulmanis.

Dobeles pilsētas un pagasta ūdensdzirnavas.

L aļu c i'ņ i. īpašnieki brāļi Vārnas. Robežo ar Dobeles

pilsētu. Labi nostādīta dārzkopība un koku skola, kur dabūjamas
labākās ābeļu, bumbieru, ķiršu, plūmju un ogulāju šķirnes.

Aug v J i 3 km no Dobeles pie Jelgavas ceļa, īpašnieks
K. Augulis. Vispusīgi labi nostādīta saimniecība. Siltumnīcās

ražo ari vīnogas.

Dobeles pagasta valde atrodas Dobelē, tāpat pagasta sabie-

driskā dzīve galvenām kārtām norit pilsētā, jo še ir sanāksmju

telpas visām pagasta organizācijām, kā lauksaimniecības biedrī-

bai, aizsargu nodaļai, piensaimnieku sabiedrībai (sav9 nams),

ugunsapdrošināšanas biedrībai v. c. Dobelē dzīvo arī rajona

ārsts, veterinārārsts, agronoms un lopkopības instruktors.

Dobeles pagastam tek cauri Bērzes upe, vietām veidodama

skaistus līčus un gleznainus krastus. Dobeles pagasta robežās

atrodas daļa no krāšņā Gaurata ezera. (Skat. Sīpeles pag.).

Dobeles pagasta Bāliņu mājās dzimis bij. finanču ministrs,
diplomāts Ludvigs Ēķis.
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Vācu okupācijas laikā Baldēļu, Ādamu, Magoņu, Tlsmeru

rajonā vācu karaspēks bij ierīkojis artilērijas poligonu, tāpēc

no turienes bija izraidīti visi iedzīvotāji. 1905. g. soda ekspedī-

cija nodedzinājusi vairākas mājas un nošāvusi un izsūtijusi vai-

rākas personas.

Dobeles pagasts, kāds viņš tagad ir, radies apvienojot apm.

10 mazākus pagastiņus, kuru īpatnības vēl tagad sajūtamas.

Dobeles pagastā agrāk skaitijās kādas 18 muižas.

Cauri pagastam iet Liepājas-Glūdas dzelzceļš un tie paši

lielceļi, kas ienāk Dobelē.

Auru pagasts.

Auru pagastu šķērso Jelgavas-Reņģes dzelzceļš, kura 3

stacijas — Krimūnu, Auru un Apguldes atrodas Auru pagasta

robežās. Visvairāk apbūvēta Krimūnu stacijas apkārtne. ŠI vieta

sevišķi uzplauka tad, kad arī Dobeles iedzīvotāji bija spiesti še

meklēt dzelzceļa satiksmi.

Abguldes lauksaimniecības skola.

No Krimūnām uz Dobeli (attālums 9 km) ar ne-

lielu pārtraukumu izbūvētu šoseja. Ševišķi tūristu iemīļots šis

ceļu ir ķiršu ziedēšanas laikā vai ari tad, kad ķirši nogatavoju-

šies. Pirmos 6 km no Krimūnu puses ir patīkami vērot samērā

līdzenos laukus, bet tad ceļa malās, sākot no Parūķa, gandrīz

bez pārtraukuma stiepjas ķiršu dārzi līdz pašam Dobeles centram.

Visskaistākā vieta še ir Bērzes upes grava pie Parūķa (skat.

Šķibes pagastu).
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Pagastam pa pašu vidu cauri iet Dobeles-Kalna-

muižas lielceļš. Šī ceļa malā 8 km no Dobeles atrodas Auru

pamatskola, ko savā laikā apmeklējis rakstnieks A. Deglavs. Tā-

pēc ir ierosināts šai skolā iekārtot rakstn. A. Deglava stūrīti.

Dzimis un uzaudzis A. Deglavs ir Auru Vīgantos (5 km no Do-

beles), kas kādreiz piederējuši rakstnieka vecākiem. Vīganti ir

viena no lielākām saimniecībām pagastā, tagadējās māju ēkas

ap 1904. g. uzceltas jaunā vietā, bet Deglava laikā ēkas bija tikai tur,
kur tagad atrodas Vecie Vīganti — tagadējās kalpu mājas. 1935. g.

Vīgantu māju robežās Auru mazpulks iedēstijis A. Deglava pie-

miņas birzi. Vīgantu lauki pieiet Apguldes un Bērzes upēm, kas

še ietek viena otrā un rada skaistus līčus. Ķādā vietā Bērzes

krasts sevišķi augsts un stāvs — šo vietu sauc par Grīvu kalnu.

Tur kādreiz bijušas plašas grantsbedres. Tūristam ir tiešām vērts

izstaigāt Bērzes krastu, sākot no Kalnamuižas ceļa līdz Parūķim,

pie Krimūnu ceļa (attālums 2—3 km). Daži zin stāstīt, ka Vī-

gantu kaimiņi Strāļas stāstā „Vecais pilskungs" tēloti kā Sproģi.
Agrākā Tīļu muiža, kas ari še tuvumā atrodas, hercoga laikos

bija Dobeles hauptmaņa (virspilskunga) muiža, bet Vecais pils-
kungs, par kuru vēl tagad tautā uzglabājušies dažādi nostāsti,
dzīvojis Piepju muižā (Šķibes pag.).

Netālu no Auru pamatskolas uz Dobeles pusi atrodas Auru

pagasta un aizsargu nams. Šo vietu agrāk sauca par Pēterteldi,
un še vācieši pasaules kara laikā bija ierīkojuši aviācijas bāzi ar

plašu kara aerodromu. Še bija pievadīts dzelzceļa atzarojums,
ko vēlāk, tāpat ari angārus, nojauca.

Vairs ne tik līdzena ir pagasta rietumu daļa, ko šķērso
Dobeles-Penkules lielceļš. Še ir vairākas ļoti krāšņas
vietas, par kurām tūrists var tiešām papriecāties. Skaista ir Ap-
guldes dzirnavu leja, kur uzplūdināta Jaunsesavas upīte. Uztupju
kalnā (pagasta augstākā vieta) tālu var pārredzēt gleznaino ap-
kārtni. Vēl tuvāk uz Dobeles pusi atrodas Auru-Apguldes pamat-
skola. Katrā ziņā vērts palūkoties ari uz apm. 1,5 garo Apguldes
ezeru, kas atrodas netālu no Apguldes stacijas. Ezera krastā ir

Vecapguldes un Lielapguldes muižas. Pēdējā tagad ir iekārtota

divgadīga lauksaimniecības skola ar priekšzīmīgi
nostādītu saimniecību. Kas kaut cik interesējas par dārzkopību,
lopkopību, laukkoplbu, biškopību un mājturību, tie tiešām daudz

ko še var dabūt redzēt un mācīties. Ezera malā skolai ir ari

bebru audzētava.

No labi nostādītām saimniecībām, kur ekskursantiem ietei-

cams iegriezties, vēl jāpiemin:

B 1 a i z a s. (2 km no Krimūnu ttac, īpašnieks J. Zichmanis.)

Priekšzīmīga lopkopība.

Ziņģi, (pie Kalnamuižas ceļa, īpašnieks pulkv. P. Silenieks.)

Sevišķi izceļas ar laukkoplbu.
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Strautiņi. (īpašnieks J. Jēkabsons). Izcila dārzkopība.
No rūpniecības uzņēmumiem vēl jāatzīmē Krimūnu pien-

saimnieku sabiedrība ar pienotavu Krimūnās un vairākiem krejo-
šanas punktiem. Tā ir viena no lielākām piensaimnieku sabie-

drībām plašā apkārtnē. Pagastā arī darbojas 2 vējdzirnavas —

Grāveros un Teņos.

Lāmu mājas piederējušas pazīstamajam tautas darbiniekam

Stērstu Andrejam. Ārgaļi ir populārā puMfcista, direktora Jāņa

Lapiņa īpašums un Kalna-Ziemeļu īpašnieks ir bij. izglītības mi-

nistrs un tagadējais Profesiju kameras priekšsēdētājs prof. E. Ziemelis.

Dažādas senlietas atrastas Siļķu māju robežās un sērūdens —

Mazčankās. Pie Brākšķu mājām ir prāvs purvs, ko izmanto kū-

dras rakšanai.

1919. g. vajājot bermontiešus, mūsu karavīriem Auru muižas

laukos iznākusi sadursme ar ienaidnieku, pie kam še krituši 2

tēvzemes atbrīvotāji.

Sabiedriskas dzīves galvenie centri — pagasta valdes nams

un Krimūnas.

Bērzmuižas pagasts.

Ikvienam, kas dodas tūrista gaitās, būtu reiz jānonāk Bērz-

muižas pagastā, jo te ir mūsu lielā Tautas Vadoņa, Valsts Prezi-

denta Dr. Kārļa Ulmaņa dzimtene, te ir viņa tēva mājas, kur

viņš dzimis un pavadijis savu bērnību, te ir viņa pirmā skola, kur

viņš mācijies, te ir baznīca un draudze, pie kuras viņš piederīgs
un te ir kapsēta, kur atdusas viņa vecāki.

Bērzmuižas pagasta centrs atrodas 14 km no Dobeles, 21

km no Jelgavas un 2,5 km no Līvbērzes stacijas. Satiksme ar

Bērzmuižu ļoti ērta. Še var atbraukt pa Jelgavas-Tukuma dzelz-

ceļu vai Jelgavas-Tukuma šoseju, no kuras iet atzarojums uz

Bērzmuižu un tālāk uz Dobeli.

Bērzmuižas centrā atrodas piemineklis cīņās kritušiem kara-

vīriem, pagastnams, baznīca, biedrības nams, pienotava un kapsēta.

Piemineklis atrodas laukumā, kur no dažādām pusēm sanāk

vairāki ceļi. Viņā iekalti 28 pasaules karā un 10 Latvijas atbrī-

vošanas cīņās kritušo karavīru vārdi; starp citiem tur atzīmēti

arī 2 brāļi, Latvijas nacionālās armijas virsnieki, Grundmaņi, no

kuriem viens krita pie Airītēm reizē ar pulkv. O. Kalpaku. Paši

varoņi atdusas Brāļu kapos Rīgā. Uz pieminekļa veltījums: .Dus

viņi zemē, par kuru tie dzīvību atdeva savu, Dzlvajie garām še

iet un tālāk nes varoņu slavu. Nenobeidz sēroties mātes par

kautiņā kritušiem dēliem; Norimstiet! Vairāk kā jums Latvijai
kritušo žēl!" Līdzekļus pieminekļa ceļšanai 6000 ls savākusi Bēr-
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Bērzmuižas atbrīvošanas piemineklis

zes draudzes padome un sieviešu komiteja. Pieminekli atklāja

pirmais valsts prezidents J. Čakste 1926. g., un pie viņa valsts

svētku dienās pulcējas skolu jaunatne, pašvaldības un sabiedrisko

organizāciju;, darbinieki.

Kā pati Bērzes baznīca, tā viņas tuvākā apkārtne ir izdai-

ļota un uzposta, tāpēc tuvumā un ari no tālienes viņa atstāj ļoti

patīkamu iespaidu. Bērzes ev.-lut. draudzes pirmā baznīca ir bi-

jusi tagadējā katoļu baznīca, ko Līvbērzes īpašnieks V. N. fon

Llvens, kad bijis apprecējis katoļu grāfieni un pats pieņēmis ka-

toļu ticību, atdevis katoļiem. Šī iemesla dēļ landhofmeistars

Osten - Sakens 1743. g. licis celt jaunu (tagadējo) luterāņu baz-

nīcu, kas sākumā bijusi koka, bet vēlāk pakāpeniski pārbūvēta.
Nepatīkams starpgadījums noticis būvējot augstāku baznīcas torni,
kas architekta nolaidības dēļ apgāzies. Latviešu amatnieki jau

iepriekš aizrādījuši, ka tornis var gāzties, bet architekts viņu pa-
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domus neesot uzklausijis. Vēlāk architekts saukts pie tiesas, bet

baznīcai uzcelts zemāks tornis, tāds, kāds tas tagad redzams.

Torņa apgāšanās ļaudis stipri iebaidijusi. Kādreiz, kad baznīca

bijusi pilna dievlūdzēju, ar lielu troksni apgāzies kāds sols.

Ļaudis, domādami, ka gāžas atkal baznīcas tornis, metušies no

baznīcas ārā, un daudzi burzmā dabūjuši ievainojumus. Agrāk

Bērzes baznīca bija piederīga pie Dobeles draudzes, bet no

1923. g. tā skaitās par patstāvīgu draudzi.
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Valsts Prezidenta Dr. K. Ulmaņa vecāku kaps.

Divēji balti vārti ved kapsētā. Uzreiz klusāki kļūst soļi,
dzīves trokšņi un steiga paliek aiz kapsētas žoga, un mūžības

elpa un majestātisks miers še apņem gājēju. Cauri ēnainiem

kokiem un krūmiem vietām uz celiņa krīt saules staru zeltoti

plankumiņi. Acis neviļus lasa krustos un pieminekļos iekaltos

vārdus par mūžīgu mieru un mūžīgu dzīvību, par nesatricināmu

ticību un mīlestību. Mieru un klusumu še netraucē ne liegā vē-

ja elpa koku zaros, ne kapu kopēja, kas klusi noliekusies kaut

ko dara. Un labi patālu uz kapsētas viņu galu gājējs apstājas

pie zaļu zāli apsētas un ziedošām puķēm izdāiļotas kapu kopi-

ņas, kur atdusas Dr. X- Ulmaņa vecāki. Bieži še ierodas gan

valsts un organizāciju pārstāvji, gan ekskursantu grupas, gan at-

sevišķi tūristi no dažādām Latvijas malām, noliek ziedus uz kapa
un noliektām galvām, godbijībā un pateicībā piemin vecākus, kas

devuši mums lielo Tautas Vadoni. Pie kapa plāksne ar uzrakstu :

«Latvju tautas ilgu piepildītāja, Tautas Vadoņa Kārļa Ulmaņa
vecākiem Indriķim Ulmanim * 1836. g. 21. aprīlī, {1901. g.
23. februāri; Lizetei Ulmanis, dzim. Linberģis, * 1837. g. 8. martā,

t 1925. g. 9. augustā. Lauku sētu kopdami, tautas garu iz-

juzdami, esiet audzinājuši dēlu, kas zemes spēka apgarots, ved

tautu uz pilnību. Dziļā cienībā Jums izjusti pateicīgās latvju
zemnieces. 1934."

Reti kur laukos ir tik glīti kopta kapsēta kā Bērzmuižā. Še

ir daudz zīmīgu pieminekļu ar interesantiem uzrakstiem un da-

žas kapličas. Kapsētā apbedīti vairāki ievērojami bijušie vietējie
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sabiedriskie darbinieki. Zīmīgs piemineklis ir bij. Bērzmuižas

skolotājam un nopelniem bagātajam vietējās sabiedriskās dzīves

vadītājam K. Pēterstoķim; uz pieminekļa uzraksts: .Tā tie aiziet.. .
Zūd kā ēna.

. . Gaist kā zvana skaņa lēna. . . Uzsmaidija, vārdus

mija.
..

Te tik piemin vairs, ka bija. .. • Kapsētā apglabāts
ari bij. .Latviešu avīžu" redaktors un literāts mācīt. J. V. Zakra-

novičs. Kāds vācu dzirnavnieks, kas miris 1835. g. un kura kapa
akmens nolidzinājies līdz ar zemi, licis uz sava kapa sekojošu
zīmīgu uzrakstu: .Sachsen war mein Vaterland, Kurland Haus

und Speisekamer. Wo ich Glūck und Ruhe tand, Doch dabei

auch Noth und Jammer" v. t. t.

Glīts, labi uzkopts ir pagasta nams, kur dzīvo pagasta sekre-

tārs, kas ir arī vietējais tūristu aģents. Pagasta valde iekārtojusi
ērtas uzgaidāmās telpas publikai, tur atrodas lasāmgalds ar jau-
nākiem laikrakstiem un žurnāliem.

Sabiedriskā dzīvē Bērzmuižā arvien pastāvējusi liela rosība.

Jau 1878. g. Bērzmuižas un Udzes saimnieki nodibināja mašīnu

koplietošanas apvienību, kas iegādājās un izmantoja tvaika kulam-

mašīnu, kad vēl kujammašīnas mūsu zemē bija liels retums. Plaši

pazīstama un nopelniem bagāta ir Bērzmuižas lauksaimniecības

biedrība .Druva." Veselus 20 gadus bērzmuižniekiem bija jā-
cīnās, kamēr panāca savas lauksaimniecības b-bas statūtu apstipri-
nāšanu (1892. g.). Pēc 3 gadiem „Druvai" jau ir stalts biedrības

nams, kur sarīko teātra izrādes un priekšlasījumus par visādiem

lauksaimniekus interesējošiem jautājumiem. Starp citu tur jau
1892. g. lasīti priekšlasījumi par cukurbieūu audzēšanu Baltijā,

pēc kam lauksaimnieki uzsāka praktiskus mēģinājumus šis kultū-

ras audzēšanā. Ari Tautas Vadonis Dr. K. Ulmanis savā laikā

.Druvā" ir lasijis priekšlasījumus un noturējis lauksaimniekiem

kursus. .Druva" ar labiem panākumiem rīkojusi lauksaimniecī-

bas izstādes. .Druvas" darbībai paplašinoties, biedrības nama tel-

pas vairs nespēj apmierināt visas vajadzības, tāpēc tur atstāj vei-

kalu un pienotavu, un «Druva" būvē jaunu staltu biedrības namu,

kam liek pamatus 1913. g., bet iekštelpas beidz izbūvēt 1920. g.

.Druvas" darbībā sevišķi nopelni ir lauksaimniekam J. Birzniekam.

Bērzmuižā vēl darbojas krāj-aizdevu sabiedrība, uguns apdrošinā-
šanas biedrība, aizsargu nodala, mazpulks v. c. Sevišķus panā-
kumus ir guvis Latvijas aerokluba Bērzmuižas nodajas pionieru

pulciņš ar saviem lidmodeļiem.

Bērzmuižas 6 kl. pamatskola atrodas 1 km no pagastnama.
Skolas nams (beigts būvēt 1862. g.) tagad stipri novecojis un,

lai gan ticis pārbūvēts un uzturēts kārtībā, vairs maz atbilst ta-

gadējām skolas prasībām. Bet šī skola var būt lepna, lepnāka
kā neviena skola Latvijā, jo še mācijies un pirmo skolas audzi-

nāšanu guvis mūsu Tautas Vadonis Valsts Prezidenti Dr.

K. Ulmanis. Tāpēc tautā to tagad parasti dēvē ari par Vadoņa
skolu. Tai laikā, kad Dr. K. Ulmanis šo skolu apmeklēja, še
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Logs Bērzmuižas pamatskolā.
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par skolotāju bija krietns pedagogs, īsts skolas tēvs Kristaps
Cīrulis, kas bija ari ievērojams sabiedrisks darbinieks. Kr. Cīrulis

Bērzmuižas skolā nostrādājis 47 gadus un ar savu kori piedalijies
četros dziesmu svētkos. Tikpat darbīgs un enerģisks bija nākošais

skolas pārzinis K. Cīruļa skolnieks un Dr. K. Ulmaņa skolas

biedrs K. Pēterstoķis, kas miris 1927. g. un apbedīts vietējā kap-
sētā. Tagad skolā strādā 4 skolotāji un mācas vairāk kā 100

skolēnu. Atceroties savu pirmo skolu, Valsts Prezidents 1935. g.

28. janvāri skolu bagātigi apdāvināja un izteica savu Draudzīgo

aicinājumu, kas tik daudz mācības līdzekļu, grāmatu un citu mantu

devis visām Latvijas skblām. Līdz šim Bērzmuižas 6 kl. pamat-

skola, pateicoties Valsts Prezidenta Dr. K. Ulmaņa draudzīgajam

aicinājumam, saņēmusi vairāk kā 500 grāmatu, ap Ls 1300,—

naudā un ap 50 dažādu vērtīgu priekšmetu. Starp citu klasei,
kur Valsts Prezidents kādreiz mācijies, A. Kēlerta firma (Rīgā)
ielikusi mozaikas logu ar Dr. K. Ulmaņa attēlu, ko labi var sa-

skatīt arī no lielceļa. Skolas iekštelpas bagātīgi izdaiļotas foto

uzņēmumiem un vērtīgām gleznām tā, ka gandrīz atgādina mu-

zeju. Jauna skolas nama būve Bērzmuižā pašvaldībai līdzekļu

trūkuma dēļ bija grūti atrisināms jautājums, bet tas atrisinājās it

viegli, kad Valsts Prezidents savā 60. dzimšanas dienā, nevēlē-

damies pirsonigi pieņemt kaut kādas balvas, lūdza ziedot līdzekļus

jauna pamatskolas nama celšanai Bērzmuižā. Drīz vien sanāca

vajadzīgie līdzekļi, ir izstrādāts ari plāns, un tuvākā nākotnē otrā

pusē ceļam, pretim tagadējai skolas ēkai, pacelsies moderns, stalts

skolas nams. Par skolas apkārtnes izdaiļošanu rūpējusies mež-

kopju biedrība
B
Šalkone", kuras dalībnieki, sākot ar 1935. g.,

še pavasaros izbraukuši un ierīkojuši ap skolu skaistus apstādi-

jumus, kur piemērotā vietā stalti kuplo Vadoņa ozols.

7 km no pagastnama pie Jelgavas-Tukuma ceļa

Bērzmuižas pagastā ir vēl otra skola —
Bērzmuižas-Meženieku

1. pakāpes pamatskola. Arī šī skola attīsta rosīgu darbību, jo

ir ierīkojuši rotaļlaukumu ar skatuvi, kas kalpo pat ārpusskolas

vajadzībām; skolai ir savs stīgu kvartets un koku skoliņa. Pē-

dējā laikā skolas nams pārbūvēts un telpas paplašinātas.

Bērzmuižas-Udzes Pik š v mājas, kur dzimis un bērni-

bu pavadijis Valsts Prezidents Dr. K. Ulmanis, atrodas 5 km no

pagastnama uz Dobeles pusi. Tagadējā Bērzmuižas pagastā ir

apvienoti vairāki agrāk gluži patstāvīgi pagasti, kā Bērzmuižas,

Mežmuižas jeb Meženieku, Udzes un citi. Meženieki ir samērā

brīvi ļaudis līdz 18. g. s. un hercogu laikā tie izpilda mednieku

un mežsargu dienestu, un ari zeme te samērā laba.

Lai uzlabotu laukus.Meženiekos pastāvējusi dīķu saimniecība,

t. i. uz zināmu laiku appludināts kāds zemes gabals, pēc tamatkal

nosusināts un tā padarīts sevišķi auglīgs. Tāpēc arī meženieki

dzīvojuši turīgi un varējuši sev atļauties pat dažādus greznumus.

Šīs godības paliekas vēl tagad saskatāmas celtnēs (piem. klēts
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Bālās), greznās senlaiku mēbelēs (Brīvdabas muzejā), izrotātos

šķirstos v. t. t. Udzeniekus,-turpretim, tai laikā nospieda smagas

vii nežēlīgas klaušu nastas. Arī zeme še ir daudz neražīgāka

un vieglāka nekā citur apkārtnē. Mājās neviens negribējis saim-

niekot, un tās bieži gājušas no vienām rokām otrās, grūti bijis

iedomāties lielāku postu, kāds še valdijis. Tāpat saimnieki mai-

nas arī Pikšās. Kad 1834. g. ziemā sagāžas Pikšu dzīvojamā

Bērzmuižas .Pikšas" Valsts Prezidenta dzimtās mājas

Bērzmuižas «Pikšu" māju jaunā kūts.
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ēka un rija, saimnieks tās atstāj un aiziet uz Pēterpili. Tad Pikšās

par saimnieku nāk Kaspars Ulmanis (Valsts Prezidenta tēva tēvs),

Bērzmuižas pagasta lauksaimniecības biedrības jaunais nams

Bērzmuižas pagasta lauksaimniecības biedrības pirmais nams

tag. pienotava un veikals.
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kas, būdams ļoti enerģisks un uzņēmīgs cilvēks, ēkas atjauno un

saimniecību krietni uzlabo. Kaspara Ulmaņa dzīvojamā ēka Pikšās

vēl lietojamā stāvokli uzglabājusies līdz mūsu dienām. Lai gan

zeme še ne visai ražīga, Pikšu saimniecības uzplaukums nu ar

katru gadu iet uz augšu. Nākošais saimnieks, Kaspara Ulmaņa
dēls Indriķis (Valsts Prezidenta tēvs), saimniecību nostāda sevišķi
labā stāvokli, un tā kļūst par paraugu jau apkārtējiem saimnie-

kiem. Indriķis Ulmanis ir tik uzņēmīgs, ka blakus lauksaimnie-

cībai nodarbojas arī ar tirdzniecību un vēlāk saviem trim dēliem

nopērk lauku mājas. Pikšas vēlāk manto Indriķa vecākais dēls

Šķibes Ezerkleišu saimnieks Jānis Ulmanis, kas savukārt mājas

atstājis savam dēlam, tagadējam Pikšu saimniekam Vilim Ulmanim.

Izņemot kādu saimniecības ēku un dzīvojamo ēku, no kurienes

1877. g. 4. septembri pirmo reizi Tautas Vadonis Dr. K. Ulmanis

skatījis savu karsti mīļoto dzimteni — Latviju, visas pārējās ēkas

Pikšās ir jaunas un labi iekārtotas. Sevišķi priekšzīmīga ir jaunā

lopu kūts. Oanampulkā daudz sugas lopu. Saimniecība labi ap-

gādāta visādām lauksaimniecības mašīnām; augļu un ogu dārzs

labi kopts, ēku apkārtne patīkami izdaiļota.

Zemes virsa Bērzmuižas pagastā līdzena. Ziemeļu galā ir

plaši meži un prāvais Drabiņu purvs, kas sniedzas gandrīz līdz

Lielupei. Skaistākās vietas pagastā ir gar Bērzes upes krastiem,
kas vietām ir ļoti gleznaini. 1,5 km no pagastnama ir Bērzmui-

žas ūdens dzirnavas ar slūžām. Bērzmuižas pagastā ienāk arī

Slampes upe, kas ietek Bērzupē.

1,5 km no pagastnama atrodas Bērzmuižas rajona ārsta māja
un aptieka. 1905. g. soda ekpedicija nošāvusi pagasta darbvedi

un viņa sievu.

Bij. Bērzmuižas centrs (tagad Sauliešu mājas) pieder ģene-
rālim B o 1 š te i n a m.

Bērzmuižas pagastā vēl dzimuši sekojoši ievērojami darbi-

nieki : dziesmu svētku virsdiriģents Jānis Bētiņš (Bētiņos), ievē-

rojamais pianists un ērģelnieks Ādolfs Bētiņš (Bētiņos), gleznotājs
AI. Cīrulis (skolā), rakstnieks un sabiedr. darbinieks Kārlis Zariņš
(Mazzariņos).

Bērzmuižas pagastā vēl ir šādas labi nostādītas saimniecības:

Grundmaņi. īpašnieks Kr. Grundmanis, pazīstamo
varoņu nāvē par Latviju kritušo virsnieku Grundmaņu tēvs, kas

ir ari ievērojams sabiedrisks darbinieks. Grundmaņi ir vispusīga
labi nostādīta saimniecība, kur daudz kā derīga var mācīties gan

lopkopības, gan laukkoplbas un dārzkopības nozarēs. Še uzska-

tami redzams, ka rūpīgs un neatlaidīgs darbs, aiz kura stāv pla-
šas lauksaimniecības zināšanas, spēj dot augstas un vērtīgas ra-

žas. Par izcilajiem panākumiem saimniecība vairākkārt godalgota.
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Bētiņi. (īpašnieks Kalūgins) Labi nostādīta dārzkopība.

Rozenbites. (īpašn. K. Rozenbite) Spēcīga saimnie-

cība kā lopkopības, laukkopības un dārzkopības ziņā, labas ēkas.

Liel-Z ar i ņ i. (īpašn. J. Josts) Audzē melnraibas sugas

govis, labas ēkas.

Griezes. (īpašn. A. Goldbergs) Godalgota kā priekš-
zīmīga saimniecība, labas ēkas, kas uzceltas bez parādiem.

1937. g. Bērzmuižas pag. valde izdevusi J. un K. Strauberga
sarakstītu 342 l. p. plašu grāmatu „Bērzmuiža un viņas vēsture",
kas veltīta Valsts Prezidentam Dr. K. Ulmanim viņa 60. dzim-

šanas dienā. Visiem, kas plašāki interesējas par Vadoņa dzim-

teni Bērzmuižu, silti ieteicams minēto grāmatu izlasīt.

Džūkstes pagasts.

Džūkstes pagasts, kā pēc platības, tā pēc iedzīvotāju
skaita, ir lielākais pagasts Jelgavas apriņķī. Pagastam cauri iet

Jelgavas - Tukuma dzelzceļš, kura Apšupes un Džūkstes stacijas
atrodas viņa robežās. Tāpat pagastu šķērso Jelgavas-Tukuma
I. šķ. lielceļš un vairāki citi labi uzturēti lielceļi, kas pagastu sa-

vieno ar Irlavu, Dobeli, Annasmuižu, Kandavu. Uz austrumiem

no Jelgavas-Tukuma lielceļa drīz vien sākas lieli meži un aiz

tiem sākas plašais Tīrelpurvs. Šī pagasta dala tikpat kā neap-

dzīvota, jo reti kur mežā var uziet kādas mājas. Turpretim pa-

gasta rietumu daļā ir auglīga zeme, un tur prieks noraudzīties

kuplās druvās un lielās, turīgās, labi uzkoptās saimniecībās.

Pagasta centrā — Džūkstes ciems, kas atrodas 20 km no

Dobeles un 36 km no Jelgavas, atgādina mazu pilsētiņu. Te ir

baznīca, skola, pagasta nams, biedrības nams, daudz veikalu, darb-

nīcu, amatnieku mājiņu v. t. t. Džūksti tūristam tiešām ir vērts

apmeklēt, jo te daudz kas ievērības cienīgs un interesants.

Kad apskatīta baznīca, kas celta 1567. g. un vēlāk 1689. un

1899. g. pārbūvēta un pārveidota, vajaga iegriezties turpat pie baz-

nīcas esošā kapsētā un uzmeklēt tautas pasaku un teiku krājēja
A. Lercha-Puškaiša kapu. Šis kaps viegli atrodams, jo atrodas

tuvu pie baznīcas, pie viņa melns piemineklis ar uzrakstu : «Ansis

Lerchis-Puškaitis, Talsinieku Cīruļu saimnieka Reiņa un Ģertrūdes

dēls, dzimis 21. augustā 1859. g., miris 17. martā 1903. g. Džūk-

stes Lancinieku skolotājs no 1883. g., to pašu laiku tautas pa-
saku darbinieks". Otrā pusē piemineklim uzraksts: «Jēzus Kristus

tas pats vakar un šodien un mūžīgi. Ebr. 13, 8." Piemineklis

celts ar paša A. Lercha-Puškaiša līdzekļiem un pēc viņa norādiju-
miem. Džūkstes-Laneinieku skola, kur A. Lerchs-Puškaitis strā-
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dājis, atrodas 7 km no Džūkstes centra stacijas virzienā. Džūkstes

plašajā, labi koptajā un ēnainajā kapsētā ir vēl viens otrs zīmīgs
piemineklis, ko vērts apskatīt.

lepretim baznīcai atrodas staltais Džūkstes 6 kl. pamatskolas

nams, kas celts 1934. g. Skolas telpas ērti iekārtotas un patīka-
mi izdaiļotas.

Turpat pie skolas izkoptā laukumā uzstādīts skaists piemi-
neklis pasaules karā un Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušiem Džūk-

stes draudzes dēliem. Piemineklis atklāts 1935. g. un izmaksājis
vairāk kā Ls 10000,—,
ko sagādājušas Džūk-

stes un Slampes drau-

dzessieviešu komitejas.
Piemineklis celts pēc
skulptora Baumaņa-

Zemdega meta, un ar

viņu džūkstenieki tie-

šām var lepoties, jo
dažai labai pilsētai nav

tāda pieminekļa. Aiz

pieminekļa laukuma

atrodas Džūkstes pa-

gasta nams un iepretim
tam stalts biedrību

nams ar skaistu parku,
ko dēstijis A. Lerchs-

Puškaitis. Biedrību

nams celts laikā no

1890. — 1895. g., un

tur ierīkota plaša zāle

ar skatuvi un telpas

Džūkstes atbrīvošanas piemineklis

vietējām sabiedr. organizācijām. Džūkstes centra vien ir ap 700

iedzīvotāju.

Dabas krāšņumu mīļotājiem der iepazīties ar Džūkstes upī-

tes apkārtni, sevišķi dziļa grava ar skaistiem līčiem un kupliem
kokiem ir starp Unguru un Bulduru mājām.

Plaši pazīstama cīņu vieta ir pie Bataru mājām (pie ceļa,
kas ved uz Kalnciemu), kur mūsu nac. karaspēks pēc niknas cī-

ņas 1919. g. 22. martā sakāva lieliniekus. Mūsu kritušie brīvības

cīnītāji še arī apbedīti, viņu kapi pienācīgi kopti, un 1936. gada
17. maijā uzstādīta piemiņas plāksne. Kaujas ar bermontiešiem

notikušas pie Džūkstes un Ērzeļu kroga. Unguru lejā lielinieki

atkāpjoties nošāvuši vairākus cilvēkus, kas turpat apglabāti.

Pagastā ir vairāki veci kapi, piem. pie Spuļļu mājām tā

saucamie Franču kapi, Sarmu māju laukos zviedru kapi, Raganu

kalniņā uzrakti cilvēku galvas kausi un citi kauli. Pie Slkmaņiem

kapu kalnā atrastas senlietas, kas nodotas muzejā Rīgā. Mācītāja
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muižā ir zīmīgs no akmeņiem sakrauts uzkalniņš, apstādīts 6 lie-

pām. Šai vietā kāds mācītājs gatavojis sprediķi.

Džūkstes pagastā dzimuši: 1) bij. valsts prezidents Gustavs

Zemgals (Džūkstē), 2) dzejnieks un profesors Ludvigs Bērziņš
(Rīpelēs), 3) dzejnieks Roberts Bērziņš (Rīpelēs), 4) Rakstu un

mākslas kameras priekšsēdētājs Jūlijs Druva (Apšupēs), 5) rakst-

nieks Kārlis leviņš (leviņās), 6) muziķis Jānis Kade (Pienavā),
7) dzejn. prof. Kārlis Straubergs (Liel-Straģos), 8) vēsturnieks

Jānis Straubergs (Liel-Straģos), 9) diplomāts Vilis Šūmanis (Nukās).
Neviens pagasts Zemgalē laikam nav devis tik daudz ievērojamu
darbinieku kā Džūkstes pagasts, kas šai ziņā gandrīz var mēro-

ties ar Vidzemes Piebalgu. Visi minētie darbinieki, izņemot brā-

ļus Straubergus, mācijušies Džūkstes-Pienavas skolā, kas pastā-
vēja 78 gadus. Šai skolā (pareizāki — skolas namā) darbību izbei-

dza 1934 g., kad uzcēla centrā jauno skolas namu, kur atvēra

Džūkstes baznīca un 6 kl. pamatskola.

pilnu 6 kl. pamatskolu. Brāļi Straubergi mācijušies Džūkstes-

Lancinieku skolā. Kā ievērojams darbinieks Džūkstē jāpiemin
vēl skolotājs un ērģelnieks Teodors Veidemanis, kas nodibinājis

kori, kurš l.latv. dziesmu svētkos izpelnijies godalgu. T. Veide-

manis apbedīts Džūkstes baznīcas kapos, un viņam 1937. g. pēc

Zemdega meta uzcelts piemineklis.
Sabiedriskā dzīve Džūkstes pagastā ir sevišķi rosīga. No

saimniec. organizac. ievērību pelna piensaimnieku sabiedrība, pa-

tērētāju biedriba, krāj-aizdevu sabiedrība v. c.

Labi nostādītas saimniecības Džūkstes pagastā ir šādas:

Stūriši. (Ipašn. M. Zariņš). Priekšzīmīgas lauksaimnie-

cības mašīnas, labi nostādīta laukkopība un sēklkopība. Zviedru aitas.
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Brāt i p i. (īpašn. J. Renga). Priekšzīmīga lopkopība.

Gaiļu-Birznieki. (īpašn. K. Birznieks). Audzē daudz

sēklu. Laba lopkopība.

Ramb a s. (īpašn. A. Naudnieks). Audzē sēklas un ārst-

niecības stādus. Laba lopkopība.

Peļ i. (īpašn. O. Mauzīte) Šī saimniecība liecina, ka arī

sieviete spēj iekārtot labu saimniecību; uzceltas labas ēkas, kul-

tivēti purvi v. t. t.

Līvbērzes pagasts.

Līvbērzes pagasta robežas pienāk tuvu klāt Jelgavas robe-

žām, un pagasta nams no Jelgavas ir tikai 16 km, bet no Do-

beles 17—18 km. Pagastam cauri iet Jelgavas-Tukuma dzelzceļš,
Līvbērzes stacija no pagasta centra ir 2,5 km. Tāpat pagastu
šķērso Jelgavas Tukuma šoseja, no kuras iet atzarojums uz Bērz-

muižu un Dobeli. Tā tad maršruti Jelgava-Tukums, vai Jelgava-
Bērzmuiža-Dobele vai otrādi ieslēdz arī Līvbērzi.

Līvbērzes pagasts atrodas Zemgales līdzenumā» bet tā kā

še diezgan daudz mežu, tad dabas ainava še ir citāda nekā ap

Šķibi vai Glūdu. Krāšņākās vietas ir pie Bērzes upes,, kas vei-

do gleznainus krastus un skaistus līčus. Stāvākā, vieta ir tā sau-

camais Jāņa rags. Aiz Jāņa raga pag. gadu simteni Bērze vēl

tecējusi pa Vecupi, bet tad, lai nosusinātu vietējās pļavas un lau-

kus, Līvbērzes muižas īpašnieks ataicinājis no Holandes inženie-

rus, kas Bērzes ūdeņus ievadijuši Svētē. Izrakto kanāli tagad
sauc par Melnupi. Patīkams ir ari ēnainais priedulājs pie Līv-

bērzes* stacijas.

Netālu no pagasta valdes nama atrodas Līvbērzes 6 kl. pa-
matskola. Skolas nams celts 1932. g., un viņam pamatu licis

Latvijas atbrīvošanas cīņu virspavēlnieks kara ministrs ģenerālis
J. Balodis. Agrākajā skolas ēkā, kas atrodas turpat pie jaunās,
Livbērzes pag. valde iekārtojusi veselības kopšanas punktu, kas

apkārtnē guvis lielu piekrišanu.
Netālu no pagastnama ir veca muižnieku Livenu kapliča,

kas interesanta ar savu celtniecības stilu. Kapličā redzami zārki

ar bij. muižnieku ģindeņiem.
Līvbērzes agrākie muižnieki bijuši katoļticīgi un iespaido-

juši ari apkārtējos zemniekus pāriet šai ticībā. Tāpēc vēl tagad
še ir katoļu draudze un baznīca, kas atrodas 3 km no pagastnama.

Pagastā diezgan daudz dažādu biedrību, bet viņu darbību

mazliet traucē biedrības nama trūkums, ko drīzumā cer novērst.

Līvbērzes muižā ir uzglabājies vecs baznīcas tornis ar vār-

tiem. 1905. g. revolucionāri iebrukuši Līvbērzes pilī un to izde-

molējuši; soda ekspedicija vēlāk nošāvusi 1 cilvēku. Pasaules

kara laikā pagastā izraktas tranšejas un nodedzinātas 33 mājas.
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Bermonta laikā pagasta robežās kaujas ilgušas veselu nedēļu.
Lielākas kaujas notikušas pie Līvbērzes muižas un Rapu mājām.
No Baložiem uz Jelgavas pusi nolaists no sliedēm bermontiešu

bruņotais vilciens. 13 km no Jelgavas šosejas malā ir piemine-
klis bij. Līvbērzes pamatskolas pārzinim Klāviņam, kas še mira

traģiskā nāvē no laupītāja rokas.

Baložu mājas (agrāk Upes muižas centrs), kas izveidotas

par priekšzīmīgu saimniecību, ir kara ministra ģen. J. Baloža

īpašums. Staltās ēkas un labi koptais augļu dārzs jau no šose-

jas labi pārredzams.
Līvbērzē dzimis viens no pirmajiem latviešu valodniekiem

Dr. Juris Bārs. Līvbērzes Birzniekos dzimis pazīstamais pedagogs
un mācību grāmatu autors Kaspars Kopmanis.

Pagastā ir šādas labi nostādītas saimniecības:

Ģipt c r i. (īpašn. R. Blūms). Priekšzīmīgas ēkas, sugas

lopi, dažādas izmēģinājama kultūras.

Rožla v k i. (īpašn. P. Ruiga). Izcila dārzkopība, audzē

ari rozes un citas puķes.

Saulaines. (īpašn. D. Pandars). levērojama dārzkopī-
ba, koku skola; audzē ari vīnogas.

Mežgalnieki. (īpašn. P. Mežgalis). Labi nostādīta

lopkopība, skaistas ēkas, kultivētas pļavas.
Tirzlši. (īpašn. A. Tirzltis). Izcila lopkopība, cukur-

biešu audzētava ar šīs kultūras izmēģinājuma lauciņiem; kultivē-

tas pļavas.

K1 iģ i. (īpašn. T. Ēdelmanis) Labi nostādīta mājturība,
priekšzīmīga virtuve.

Naudītes pagasts.

Nekur visā Dobeles novadā nav tik lielas dabas dažādības kā

Naudītes pagastā. Ja Zemgales līdzenums, ilgāku laiku pa viņu ce-

ļojot, savas vienmuļības dēļ dažreiz var apnikt, tad Naudītes pa-

gasts gandrīz katru pus kilometru acij dod kādu pārsteigumu —

jaunu ainavu. Te tūrists var nokļūt klusā, krēslas pilnā un sveķu

un skuju smaržas piesātinātā priežu vai egļu silā, te atkal uz-

durties klajumiem ar pāris vientuļām saimniecībām; te var iz-

staigāties pa viegli šalcošiem apšu, ozolu, ošu un lazdu mežiem

un izriekstoties, izsēņoties un izogoties pēc sirds patikas; te var

uzkāpt augstā kalnā un viegli pārskatīt desmitiem kilometru tālu

krāšņu dabas ainavu, te noiet dziļā lejā un pilnīgi nošķirties no

visas pasaules; te jāsargājas iekļūt staignos purvos, kur vilina

dzērvenes, brūklenes un mellenes un jāuzmanās no akačiem un

čūskām; te var vērot interesantas veclaicīgas dzīvojamās ēkas,
klētis un rijas ar zemiem salmu jumtiem un atkal citur priecāties

par staltām ēkām ar gaišām stikla verandām. Katrā ziņā Naudītes
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pagasts savos mežos, kalnos, saimniecībās un vecākās paaudzes
cilvēkos slēpj daudz vēl senatnes teiksmainu noslēpumu un īpat-
nību. To atzinuši ari vēsturnieki, un mūsu archeologi ar labām

sekmēm vairākkārt izdarijuši Naudītes pag. izrakumus. Jāndganu
un Vecpokaiņu robežās atrāsi agrā dzelzs laikmeta kapi ar vērtī-

gām senlietām; Līķu māju robežās uzieti akmens laikmeta priekš-
meti ; Sinkās atrakti 5 uzkalniņi un atrasti agrā dzelzs laikmeta

ieroči.

Svarīga vēsturiska vieta Naudītes pag. ir Spārņu pilskalns

pie Spārņu ezera, kas atrodas kādu kilometru no Īles pils (sana-

torijas). Še ir dabas krāšņumiem bagātigi apveltīta vieta. Spārņu
ezers visapkārt norobežots mežu apaugušiem kalniem un kā zila

acs raugās debesīs. Pilskalns atrodas ezera austrumu krastā, Gun-

tiņu māju robežās. Viņš ir iegareni apāļš un atšķiras no citiem

pilskalniem ar to, ka viņa nogāzes ir neparasti stāvas (gandrīz 45°)

Šāds stāvums kalnam visapkārt vērojams 10 m augstumā. Kalns

nekad nav ticis arts, bet gan viens otrs .mantu" vai senlietu

meklētājs to vietām izrakņājis. Kalna apkārtnē atrasti vairāki

akmens cirvji un saktas, kas glabājas muzejos Rīgā un Jelgavā.
Par šo pilskalnu rakstijuši Dr. A. Bīlenšteins un E. Brastiņš. Ir

zināms pamats domāt, ka Spārnes pilskalns ir kronikās minētās

Raktes jeb Raģes pils vieta.

Kā augstas un krāšņas vietas Naudītes pag. vēl jāatzīmē
Grābēnu kalns, Vīļu kalns un Poču kalns (pie Dzilnu mājām
smails kalns pļavu vidū). Pagastā vairāki nelieli ezeri, kā Spār-

nis, Melnezers v. c.

Naudites pagastnams atrodas bij. Pētervaldes muižas centrā.

Šeit arī galvenām kārtām norit vietējo organizāciju darbība, kā

krāj-aizdevu sabiedrības, aizsargu nodaļas, ugunsapdrošināšanas
b-bas, lauksaimniecības b-bas v. c. Tā kā tagadējais pagastnams

nav savam uzdevumam piemērots, pagasta pašvaldība 1938. g.

likusi pamatu jaunam pagastnamam. īpaša biedrības nama Nau-

dītes pagastā nav, tāpēc sabiedriskām sanāksmēm un izrīkoju-

miem izmanto dažreiz skolu telpas.

Naudītes 6 kl. pamatskola atrodas 3 km no paļgastnama pie
Dobeles-Auces ceļa 9 km no Dobeles. Sarkanais ķieģeļu skolas

nams atrodas uzkalnā, no kura tālu var pārredzēt apkārtni. Skolā

strādā 3 skolotāji un mācas ap 90 skolēnu. Otra skola — Nau-

dītes-Jaunsesavas 1. pak. pamatskola ir pagasta otrā galā 8 km

no pagastnama.
Uz Bēnes ceļa 4 km no pagastnama atrodas Jaun-Sesavas

baznīca, kas ir Dobeles ev.-lut. draudzes filiālbaznlca. Tā uzcelta

1906. g. Agrāk šai vietā bija koka baznīca.

Naudītes pagastam cauri iet Dobeles-Auces lielceļš, no ku-

rienes atzarojas ceļi uz Slagūni (Zebras ezeru) un Bēni. Dien-

vidos tuvu pagasta robežām garām iet J c Īga vas-Reņģes
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dzelzceļš, bet pagasta ziemeļgals tuvu pienāk Liepājas-Glūdas
dzelzceļam. Tūristiem pagasts ērti sasniedzams.

1905. g. Naudītes pag. soda ekspēdicija nošāvusi vairākus

cilvēkus. Pasaules kara laikā vācieši pagastā bija ierīkojuši arti-

lērijas un lidotāju apmācības poligonu. Par šaušanas mērķiem
ņemtas dažu saimniecību ēkas, kas sapostītas.

Naudītes pagasta Maz-Braņķos dzimis rakstnieks Alksnis-

Zundulis.

Sīpeles pagasts

Lai gan Sīpeles pagastam cauri neiet ne dzelzceļš, ne arī

kāds no tiem lielceļiem, kas savieno pilsētas un pa kuriem tū-

risti parasti mēdz braukt, tomēr tas kā no Dobeles, tā arī no Bērz-

muižas puses viegli sasniedzams. Šo pagastu ir arī tiešām vērts ap-

meklēt, jo te ir daudz interesantu vietu, ko tūristi citur neredzēs.

5 km no Dobeles starp gleznainiem pakalniem guļ skaistais

Gaurata ezers. No Dobeles pie tā var nokļūt, braucot pa Bērz-

muižas ceļu un pie Beķeru mājām nogriežoties pa kreisi uz Sī-

peli. Pretim Dreimaņu mājām der drusku apstāties un ceļa ma-

lā augošā birzītē apskatīt savādu bērzu, kura viens zars veido

apaļu gredzenu un, spēcīgi augdams, pārsniedz pašu koku. Tad

ceļš pamazām kāpj Griežu kalnā, no kura paveras sevišķi krāš-

ņa ainava Bērzmuižas virzienā. Še tālu pārskatāms Zemgales līdze-

nums ar Bērzmuižas baznīcu, un aiz Bērzmuižas un Līvbērzes

mežu masīva saredzami pat Jelgavas torņi. Tālāk ceļš noved

pie paša Gaurata ezera, kas gan pēc sava apmēra nav liels, bet

kopā ar kalnā kāpjošiem laukiem un līdz krastam vietām pienā-
košo mežu veido ļoti skaistu dabas ainavu. No ceļa pa labi pļav-
malā aug vecs vītols, virs tā savukārt zaļo pīlādzis, kura saknes

cauri tukšajam vītola vidum stiepjas zemē. Kalnā ir Griežu mā-

jas ar vecu noslēgtā riņķī būvētu kūti. Pāris kilometru tālāk

ceļa malā atrodas Sīpeles 1. pamatskola.

Pagasta nams atrodas uz cita ceļa, kas ved uz Bērzmuižu,
Tam pretim otrā pusē ceļam ir Sīpeles-Lustes pamatskola. Šo

vietu tad var uzskatīt par pagasta centru, jo pagasta namā ir arī

telpas sabiedriskām organizācijām un izrīkojumu zāle.

Kādu kilometru no pagasta nama un 6 km no Bērzmuižas

atrodas ievērojamā Lustes jeb Rīvija pils. Lustes muiža agrāk
saukusies par Vecpienavas muižu vai ari par Rīvija muižu, jotā
kādu laiku piederējusi Dobeles mācītājam J. Rlvijam, kas sastā-

dijis 1586. g. izrdoto pirmo katķismu. 1936. g. Sīpeles pagasta
valde un vietējās sabiedriskās organizācijas, atzīmējot minētā kat-

ķisma 350 gadu piēmiņu, pie Lustes pils piestiprināja piemiņas

plāksni, sarīkoja J. Rīvija izstādi un izdeva J. Strauberga sarakstītu

grāmatu .Sīpeles pagasts senās dienās", ar ko ieteicam arī

tūristiem iepazīties. Kad pie hercoga Pētera 1870. gadā
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viesojies Prūsijas princis Fridrichs Vilhelms, pēdējam par go-

du muiža dabūjusi nosaukumu .Friedrichlust". Šinī laikā Lustes

pils tikko bijusi pabeigta, un tā ir viena no pēdējām hercoga
Birona celtām pilīm. Par šo pili P. Ārends apcerējumā .Hercoga
Blrona pilis" 1937. g. rakstu krājumā .Senatne un Māksla" starp
citu raksta:

.Šī pils savā plānā un izbūvē pilnīgi atšķiras no galvena-

jām hercogu Jelgavas un Rundāles rezidencēm. Tā ir konsek-

venta uz divām asīm simetriska centrālbūve, kas sacerēta pēc 18.

g. s. franču ietekmē izveidoto muižnieku izpriecas piļu paraugiem.
Lai centrālbūves- ideju vēl vairāk akcentētu, visai ēkai izbūvēts

tikai viens liels skurstenis ēkas piramidalā jumta čukurā.

Celtnes bēniņos šim vienīgajam dūmvadam ar saprātīgu arku

konstrukcijas palīdzību pievienoti dažādās pils telpās esošo apku-
res ķermeņu dūmvadi. . .

Lustes pils ārējā architektura it zīmīgs
baroka un klasicisma stilu maiņas laika paraugs. Še abu stilu

principi un elementi, un formas nedroši strīdas savā starpā. lek-

šējai architekturai, kaB izpaužas apmetuma darbos, drošas para-

lēles atrodam Rundālē un Jelgavā. Sevišķi izteiksmīgs galvenās
zāles griestu apmetums. Turpat galvenā zālē atrodas vērtīga

kolonniņām izgreznota zili balta podiņu krāsns. Ap Lustes pili
tika izveidots ļoti krāšņs parks, no kura līdz mūsu dienām gan-
drīz nekas nav uzglabājies". Tagad Lustes pils pieder Džūkstes-

Slpeles piensaimnieku sabiedrībai, un tur ierīkota pienotava.
Sīpeles Kundziņos dzimuši profesors Dr. vet. mcd. et. rer. nat.

Ludvigs Ķundziņš un Dr. theol. h. c. Kārlis Kundziņš; Sīpeles
Kundziņu dzimta ari 3. paaudzē devusi ievērojamus zinātniekus,
kā prof. Dr. K. Kundziņu, prof. P. Kundziņu v. c. Lejas-Strazdos
dzimis ievērojamais pianists un komponists prof. Ludvigs Bētiņš.

Sellltes upes krastos un Meiju māju robežās atrastas dažā-

das senlietas, kas ievietotas muzejos Jelgavā un Rīgā.
1905. g. revolucionāri nošāva pagasta darbvedi un soda

ekspedicija studentu Lieknflju.

Pie Lustes pils atrodas kāds akmens, ko dēvē par velna

akmeni, jo velns to gribējis nest uz Gauratu. Akmeni vēl tagad
redzami velna pirkstu iespiedumi. Tagad puiši izlieto akmeni

spēku mērīšanai.

Sīpeles pagastā atrodas slavenā Lejas-Strazdu saimniecība,
kas pazīstama pat ārpus mūsu valsts robežām.

Sīpeles pagasta Lejas-Strazdi ir viena no modernā-

kām un vislabāk iekārtotām saimniecībām Latvijā, tāpēc pie vi-

ņas pakavēsimies mazliet ilgāk. Šīs saimniecības iekārtotājs ir

bijis pazīstamais lauksaimnieks Ed. Pei z c, bet pēc viņa nā-

ves tā atrodas Peizes ģimenes īpašumā. Saimniecības galvenā
vadītāja tagad ir enerģiskā Peizes kundze, kas ar sava darba pa-
nākumiem rāda, ka ari sieviete var būt laba un lietpratīga priekš-
zīmīgas lauku saimniecības vadītāja.
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Lejas-Strazdi atrodas 5 km no Dobeles, tuvu pie Bērzmuižas

ceļa. Šo saimniecību katru gadu apmeklē simtiem ekskursantu,
to starpā ari daudz ārzemnieku. Viesu grāmata liecina, ka še

bijuši gandrīz visi mūsu valsts ievērojamākie darbinieki Valsts

Prezidentu Dr. K. Ulmani ieskaitot. Še bijuši ari tādi ievērojami
ārzemnieki kā Somijas prezidents L. K. Relanders, Ziemeļ-Ame-
rikas sūtnis J. V. Colemans, Somijas ārlietu ministrs E. Setala,
Romas starptautiskās lauksaimniec. institūta sekretārs E. Taussings,
dažādi diplomāti, profesori, ģenerāļi un citi no Anglijas, Zviedri-

jas, Vācijas v. t. t.

Pēc saimniekošanas veida Lejas-Strazdi ir tipiska lopkopī-
bas un dārzkopības saimniecība. Zemes koplatība L.-Strazdos ir

109,62 ha, no tiem 20 ha meža un 3 ha nederīgas zemes. Zemes

virskārta — melnzemes maisijums ar smilti un sarkanais māls.

Lauki drenēti. Saimniecībai pavisam 13 staltas, labi uzturētas

ēkas, kas atgādina mazu miestiņu. Bez galvenās dzīvojamās ēkas,
kur glīti iekārtotās istabās netrūkst ne klavieru, ne vērtīgu gleznu,
no kurām daudzas K. leviņa gleznotas, ir vēl divas, ko apdzīvo

kalpotāji un strādnieki. Saimniecibā netrūkst ari ūdensvada un

elektrības. Kā ievērojamākas no saimniecības mašīnām jāatzīmē

traktors, smagais automobilis, elektrības un petrolejas motori,

riņķa zāģis, govju slaukšanas mašīna, gaisa truļi mēsliem v. c.

Saimniecības lepnums ir kūts ar apm. 60 labi koptām, brū-

nām govīm, starp kurām laba daļa ir tīrasiņu lopi. Kūts cemen-

tētais klons ir mazliet slīps. Govis stāv pie amerikāņu sistēmas

barības galdiem, piesietas četrstūrainos koka rāmjos, kas ļoti prak-
tiski un ērti ierīkoti. Stāvvietas pārklātas ar dēļu segu, lai govis
nesaaukstētos. Lopu dzirdināšana automātiska. Daļai dzirdinā-

tāju ir ķepiņveidīgi ūdens regulatori. Vienā kūts stūrī liels skāb-

barības tornis. Praktiski ierīkotas mēslu un vircas krātuves. Kūtī

darīts viss iespējamais, lai gādātu par tīrību. Liekas, še ra-

žo vistīrāko pienu Latvijā.

Otrs galvenais ienākumu avots Lejas-Strazdos ir dārzkopība.
Reti kur būs tik plašs (5,2 ha) un labi kopts augļu dārzs kā še.

Audzē ari rozes un siltumnīcās vīnogas, melones v. t. t. Dārz-

niecības darbus vada specialists-dārznieks. Gada strādnieku un

strādnieču L.-Strazdos ir ap 12 Vasarās še parasti praktizē lauk-

saimniecības praktikanti, starp kuriem ir bijuši ari ārzemnieki.

Lejas Strazdos uzglabājies kāds ievērojams diriģenta J. Bētiņa iz-

gudrojums — sviedrēšanās kamera-pirts, kas gan tagad izpilda

skapja uzdevumus.

Saimniecība ieguvusi ļoti daudz godalgu dažādās izstādēs.

Arī valsts 10 g. pastāvēšanas svētkos saimniecība godalgota ar

1. godalgu. 1938. g. Peizes kundzei kā priekšzīmīgai lauksaim-

niecei piešķirts Triju zvaigžņu ordenis.

Kā priekšzīmīga saimniecība vēl jāpiemin R o d z c s, netālu
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no pagastnama. Enerģiskais saimnieks V. Kugrens ierīkojis skaistu

augļu dārzu un visu saimniecību iekārtojis tā, ka še ir ko redzēt

un mācīties.

Šķibes pagasts.

Šķibes pagastā vēl ir tipiskā Zemgales līdzenuma ainava:
līdzeni lauki, retas bērzu birzis un turīgas saimniecības. Pagastam
cauri lokās 3 upes — Bērze un 2 viņas pietekas Alave un Auce.

Upju krasti ir zemi un straumes plūdums gauss un mierīgs. Lai

neapplūdinātu laukus, Ālaves un Auces upes gultnes ir padziļinātas.

Upju krastos vietām skaistas līdzenas pļavas ar treknu zāli, un,

izņemot Bērzi, vietām upes atgādina mākslīgus kanālus, kas rakti

cauri laukiem. Bērzei tomēr visur ir savs īpašs skaistums. Tās

kritums ir lielāks nekā minētām pietekām. Vietām tā plūst pa

diezgan dziļu gravu, kur bagātigi kuplo ievas, alkšņi un kārkli,
kas viņu uzticīgi pavada visā tās tecējumā.

Pie Krimūnu ceļa, 3 km no Dobeles atrodas skaistā

Parūķa grava, kur upē izbūvētas slūžas un ierīkotas ūdens dzir-

navas un elektriskā spēkstacija. Ja tūristam gadās nākt pa mi-

nēto ceļu, tad vismaz kaut uz tilta mazliet jāapstājas un jāpa-
skatās ūdens kritumā no slūžām un upes straumē, ko divās da-

ļās sadala kokiem apaugušā, iegarenā saliņa, kas beidzas pie pa-

ša tilta. Kam laiks atļauj, var pastaigāt uz vienu vai otru pusi

gar upes malu, vai arī apskatīt (ar laipnu atļauju) dzirnavas un

elektrisko spēkstaciju, kas pieder Dobeles-Bērzes savienībai. Dzir-

navas jau še bija no agrākiem laikiem, bet spēkstaciju ierīkoja

pasaules kara laikā, un tā bijusi par lielu svētību Dobelei un

apkārtnei. Pēdējā laikā Parūķa spēkstacija vairs nespēja piepra-
sītā vairumā elektrisko strāvu ražot, tāpēc novada elektriskais tīkls

pievienots arī Jelgavas spēkstacijai. Drīzumā gaidāma elektrība

no Ķeguma.

Pāris kilometru no Parūķa uz Krimūnu pusi, tuvu pie ceļa,
ir Vērpju kapsēta, kur 1905. g. apbedīta rakstnieka A. Deglava
māte. Uz pieminekļa lasāmi A. Deglava vārdi: „Viss ir viens,
bet plūst un pārgrozās." Par šī kapa kopšanu rūpējas Šķibes

aizsargu nodaļas aizsardzes.

Dobeles-Jelgavas lielceļš iet pagastam pa vidu cauri.

9 km no Dobeles, pašā ceļa malā stāv Šķibes staltais pagasta
nams, kas celts jau 1910. g. Pagasta nama otrajā stāvā diezgan
ērta izrīkojumu zāle, tāpēc arī galvenām kārtām še'norit pagasta
sabiedriskā dzīve. 2 km no pagastnama uz Jelgavas pusi atro-

das Šķibes 6 kl. pamatskola. Skolas nams 1935. g. pārbūvēts,
un tagad viņā diezgan plašas un gaišas telpas.

No Benzola kroga ceļš nogriežas uz Ezerkleišiem (1,5 km

no lielceļa). Ezerkleišu bijušais saimnieks (tagad miris) Valsts

Prezidenta brālis J. Ulmanis ar īsta zemes rūķa centību un

darba mīlestību, visu mūžu še nodzīvodams, labi iekopis un ie-



47

kārtojis saimniecību, kas kļuvusi par paraugu citiem. Ne tikai

kā priekšzīmīgs zemkopis, bet arī kā sapratīgs un centīgs sabie-

drisks darbinieks J. Ulmanis bija labi pazīstams visā apkārtnē.
Ezerkleišus bieži apciemojis arī Valsts Prezidents Dr. X- Ulmanis

un šeit, dažreiz pat ilgāku laiku uzturēdamies vērojis mūsu lauku

dzīves priekus un bēdas. Tā še radusies daža laba liela un ģeniāla

doma, kas vēlāk izpaudusies mūsu valsts likumos. No Ezerkleišiem
līdz lielceļam apkārtnes mazpulki un aizsargi ceļa malās iedēstijuši
liepiņas nn ozolus, kas tagad jau krietni paaugušies. Tur, kur

ceļš no Ezerkleišiem iznāk uz lielceļa, stāvēja vecas vējdzirnavas,
kas tagad aizvestas un uzstādītas Latvijas brīvdabas muzejā.

Plepji (bij. Piepju muiža) ievērojami ar to, ka te dzīvojis
A. Deglava tēlotais Vecais pilskungs. Pils vēl tagad uzglabāju-
sies. No bij. Šķibes muižas atdalītā jaunsaimniecība Neimaņi ir

slavena ar to, ka ir pirmā jaunsaimniecība Latvijā: līdz ko sāka

izvest dzīvē lielo zemes reformu, pirmais lēmums par zemes pie-
šķiršanu padarijis zemes pieprasītāju Neimani par šīs jaunsaim-
niecības īpašnieku. Jaunais saimnieks tad arī drīz vien uzcēla glī-
tas ēkas netaisot nekādus parādus, un ar savu darba centību pie-

rādija, cik dzīvē ļoti pamatota bijusi zemes reformas lielā ideja.

levērojamas, priekšzīmīgas saimniecības:

Upes-Peizes. (īpašn. K. Peize). Vispusīgi labi nostā-

dīta godalgota saimniecība. Jau agrāk deputāta strādniekiem iz-

būvēti labi dzīvokļi.

Maz- S i 11 ač i. (lielceļa mala, īpašn. V. Zariņš). Ari god-

algota saimniecība, izcila lopkopība, sarkanbrūnās govis.

Jaunzemji. (Pie Glūdas stac. īpašn. Ž. Eglltis). Vispu-
sīgi labi nostādīta saimniecība, bet sevišķa vērība piegriezta lop-

kopībai, sava sierotava. Staltas ēkas.

D ir b a s. (īpašn. Lauksaimniecības kameras loc. AI. Kristap-
sons). Priekšzīmīga lopkopība un laukkoplba. Ražo daudz cukur-

biešu.

Dzintari. (īpašn. Fr. Jirgensons). Labi nostādīta jaun-
saimniecība. Uziets labs minerālūdens, kas kādreiz laists tirgū
ar nosaukumu .Dabiskais Zemgales minerālūdens.'

Lācgalvas. (īpašn. Buķis). Labi nostādīta saimniecība.

Šķibes pag. Lipstos dzimis ievērojamais skatuves darbinieks

K. Brīvnieks, Jēģeros dzim. zinātniece doc. M. Tilmane un Biš-

tēviņos — diriģents O. Bištēviņš. Kalna-Pluņķu robežās atrastas

vērtīgas senlietas.

Pagastu skar Liepajas-Glūdas dzelzceļš.
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