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Atklāj, izpēti un iepazīsti izcilas 
personības, vietas un notikumus Latvijā, 
Lietuvā un Baltkrievijā!

Jaunajā tūrisma maršrutā iespējams 
izzināt izcilu personību dzīves gājumu, 

nozīmīgas vietas un notikumus Zemgales 
reģionā, Neretas novadā, Jēkabpils pilsētā 
(LV), Viļņas un Rokišķu rajonā (LT), Polockā 
un tās apkārtnē (BLR).
Nonākot izcilāko dižgaru piemiņas vietās,  
būs iespēja iepazīties ar izcilu personību –  
rakstnieku, dzejnieku, gleznotāju, 
komponistu, ārstu, Latvijas pirmo valstsvīru, 
kā arī latviešu teātra “tēva”, lietuviešu 
mākslas un baltkrievu valodas pamatlicēju –  
atstāto devumu. Tūrisma maršrutā 
iekļauti arī muzeji, baznīcas, parki un citas 
interesantas apskates vietas, kas ļaus 
ceļotājiem iepazīt mantojumu, ar ko lepojas 
vietējie iedzīvotāji.
Pasaulvēsturiska vērtība piemīt Strūves 
ģeodēziskajam lokam, kas šķērso 10 valstis 
un ir unikāla XIX gadsimta ģeodēzisko 
uzmērījumu sistēma Zemes izmēru un 
formas noteikšanai un uzskatāma par vienu 
no cilvēces vēsturē vērienīgākajām Zemes 
uzmērīšanas kampaņām.
2005. gadā Strūves loks iekļauts UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā, kur kopumā 
iekļauti 34 šī ģeodēziskā loka punkti. 
Tūrisma maršrutā varēs apskatīt četrus 
šādus punktus – vienu Latvijā, Jēkabpilī, 
un vēl trīs Lietuvā – Viļņas un Rokišķu 
rajonā. Turklāt tieši šajā tūrisma maršrutā 
būs iespēja apmeklēt arī divus Eiropas 
ģeogrāfiskos centrus, jo viens no tiem 
atrodas Viļņas rajonā, bet otrs – Polockā.

Iepazīsti dižās personības, vietas un 
notikumus, kas kaimiņtautu vēsturē 
atstājuši neizdzēšamas pēdas! 
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2  
Aleksandra Grīna parks

Rakstnieka, publicista un Latvijas armijas 
virsnieka Aleksandra Grīna (1895–1941), 
romānu “Nameja gredzens” un “Zemes 
atjaunotāji” autora dzimšanas un 
bērnības vieta. Episko romānu “Dvēseļu 
putenis” autors uzrakstīja pēc paša 

redzētā un piedzīvotā, un tas kļuvis par 
spilgtu Latvijas valstij izšķirošo Pirmā 
pasaules kara notikumu un pašaizliedzīgo 
strēlnieku cīņas spara atspoguļojumu. 
Turklāt 2019. gadā, atzīmējot brīvības cīņu 
simtgadi, romāns tika adaptēts mākslas 
filmai. Parkā izvietoti lielformāta vides 
objekti, kas veltīti rakstnieka darbiem –  
redzami strēlnieku silueti, trijstūri ar 
latvju zīmēm, dārza arka, lāča tēls ar 
ķepas nospiedumu u. c. “Doktorāta” ēkā 
ir apskatāma piemiņas istaba ar plašu 
informāciju par rakstnieka dzīvi.

 “Doktorāts”, Kalna pagasts,  
Jēkabpils novads, Latvija 
56.351035, 25.819854

  www.jekabpilsnovads.lv 
+371 29939759

1   
Raiņa muzejs “Tadenava”

Neskartas Latvijas dabas ieskauta, 
Tadenava ir vieta, kur viena no XX gs. 
spilgtākajām Latvijas personībām, 
nākamais latviešu dzejnieks, dramaturgs, 
politiķis, tulkotājs Rainis jeb Jānis 
Pliekšāns (1865–1929) savulaik sasmēlās 
sauli visam mūžam. Rainis ir autors 
lugām “Zelta zirgs”, “Pūt vējiņi”, dzejoļu 
krājumam “Zelta sietiņš”, “Gals un 
sākums” un daudziem citiem literāriem 
darbiem, kas zināmi katram latvietim. 
Turklāt Rainis bija kaislīgs domas par 
Latvijas brīvvalsti atbalstītājs. Rainis bija 
arī aktīvs politiķis, darbojās Satversmes 
sapulcē, Saeimā un pat kandidēja uz 
Valsts prezidenta amatu. Saule, kas rit visu 
dienu, būs muzeja apmeklētāja ceļvedis 
pa Raiņa bērnības mājām. Caur rotaļu un 
bērnišķīgu vieglumu te izzināmi pirmie 
Raiņa dzīves gadi un literārais mantojums. 
Ekspozīcija bez digitāliem elementiem 
ļauj aizmirst ikdienas steigu un ļauties 
apkārtējās dabas valdzinājumam un 
bērnības viegluma sajūtai.

 Tadenava, Dunavas pagasts,  
Jēkabpils novads, Latvija 
56.176500, 26.114000

  www.aspazijarainis.lv/tadenava
 +371 29250484

3  
Paula Stradiņa skola

Paula Stradiņa skola ir Viesītes muzeja 
“Sēlija” nodaļa, kas iepazīstina ar divām 
Latvijai nozīmīgām dzimtām – Stradiņu un 
Stenderu dzimtu. Viesītē dzimis profesors 
Pauls Stradiņš (1896–1958) – izcils latviešu 
ārsts, ķirurgs. Savu mūžu veltījis valsts 
medicīnas attīstībai, tā darīdams savu 
vārdu pazīstamu visā Latvijā un ārpus tās.
Vecais Stenders (Gothards Frīdrihs 
Stenders, 1714–1765) – vācu tautības 
latviešu rakstnieks, valodnieks, mācītājs, 
apgaismotājs, uzskatāms par latviešu 
laicīgās literatūras tradīciju iedibinātāju. 
Viņa izveidotā “Bildu ābice” kļuva par 
pirmo ilustrēto ābeci latviešu valodā. 

Lielisks veids, kā apgūt alfabētu radoši –  
pie katra burta pievienojot ilustrāciju 
un divrindi. Muzejā iekārtota Stradiņu 
ģimenes viesistaba, profesora Paula 
Stradiņa darba kabinets un medpunktā 
var aplūkot lauku medicīnas priekšmetus. 
Stendera kabinetā apskatāma unikāla 
XVIII gs. ierīces kopija – veļasmašīna, ko 
pēc Stendera rasējuma publikācijām 
izgatavojis sporta kamaniņu būves 
meistars Edvīns Guršpons.

 Peldu iela 2, Viesīte,  
Viesītes novads, Latvija 
56.348319, 25.552511

  www.muzejsselija.lv 
+ 371 29116334

ZEMGALES REĢIONS LATVIjA

4  
Jēkabpils Vēstures muzejs

Muzejs atrodas Krustpils pilī, kas ir  
viena no senākajām Latvijā.  
1237. gadā Krustpils pili licis uzbūvēt Rīgas 
arhibīskaps Nikolajs de Magdeburgs kā 
nocietinājumu ceļā no Rīgas uz Daugavpili.
Muzeja apskates laikā gida pavadībā 
iespējams iepazīties ar pils vēsturi, 
pastāvīgo ekspozīciju, aplūkot 
restaurācijas laikā atjaunotās pils interjera 
detaļas, uzzināt daudz interesanta par 
ievērojamām personībām un notikumiem 
Jēkabpilī, patstāvīgi var apskatīt arī jauno 
Jēkabpils vēstures ekspozīciju.

Muzejs piedāvā dažādas izglītojošās 
programmas, kā arī interaktīvo 
multimediālo “Runājošo stendu”, kurā 
pils spoks – Brūnā dāma – pastāstīs par 
dažādu laiku notikumiem pilī. Savukārt 
izmantojot virtuālās realitātes sniegtās 
iespējas, varēs iejusties XIX gs. beigu pils 
atmosfērā un iemūžināt sevi piemiņas 
fotouzņēmumā.

 Rīgas iela 216B,  
Jēkabpils, Latvija 
56.512001, 25.857500

  www.jekabpilsmuzejs.lv 
+371 27008136

Zemgales reģiona apskates  
objektu turpinājums 7. lpp.

LATVIjAjēKABPILS PILSēTA

 www.jekabpilsnovads.lv 
www.muzejsselija.lv
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5  
Svētā Gara pareizticīgo baznīca  
un vīriešu klosteris

Klosteris celts XIX gs. otrajā pusē, 
bizantiešu stilā. Kopš 2008. gada 
dievnamā ir atgriezusies Dievmātes 
Marijas brīnumdarītājas Jakobštates 
ikonas kopija, kas gadu simtiem sniegusi 
dziedināšanu slimniekiem un ik gadu 
pulcē lielu skaitu svētceļnieku. Baznīca 
un klosteris ir vissenākā pareizticīgo 
klostera ēka Latvijā, ko interesenti par 
ziedojumiem var apskatīt no iekšpuses. 
Klostera sētā atrodas arī Sv. Nikolaja 
Brīnumdarītāja baznīca, kas unikāla ar 
savu miniatūro izmēru 17 x 19,5 m. Svētais 
Nikolajs jeb Svētais Nikolass bija leģendārs 
kristiešu svētais, Miras bīskaps IV gs. 
sākumā. Kompleksu ietver iespaidīgs, 
Latvijas pilsētvidei neraksturīgs XVII gs. 
mūra žogs.

 Brīvības iela 200, Jēkabpils, Latvija 
56.500198, 25.860500

  www.jekabpils.lv 
+371 65231486

6  
Strūves ģeodēziskā loka  
punkts “Jēkabpils”

2005. gadā Strūves loks tika iekļauts 
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 
kā unikāla, sava laika garākā un precīzākā 
ģeodēzisko uzmērījumu sistēma, kas 
izmantota zemes izmēru un formas 
noteikšanai un ir izcila sava laika zinātnes 
vēstures un tehnikas attīstības liecība. 
Latvijas teritorijā tika uzmērīti 16 
ģeodēziskā loka punkti, no kuriem divi – 
Jēkabpils punkts un Sestukalna punkts –  
iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma 
sarakstā.

Strūves parkā apskatāms akadēmiķa, Tartu 
universitātes profesora, astronoma un 
ģeodēzista, Pulkovas observatorijas pirmā 
direktora Frīdriha Georga Vilhelma Strūves 
(1793–1864) veikto ģeodēziskā loka 
mērījumu punkts, mērīts 1826. gadā,  
kā arī piemiņas akmens.

 Strūves iela, Jēkabpils,  
Latvija 
56.501301, 25.856160

  www.jekabpils.lv 
+371 25905256

7  8  
Pētera Barisona  
piemiņas istaba un lapene

Talantīgais latviešu komponists un 
diriģents Pēteris Barisons (1904–1947) 
devis nozīmīgu ieguldījumu latviešu 
mūzikas attīstībā – diriģējis korus, bijis 
Latvijas Nacionālās operas diriģents, taču 
viens no pazīstamākajiem viņa darbiem 
ir Latvijai nozīmīgo Vispārējo latviešu 
Dziesmu svētku ievaddziesma “Dziesmai 
šodien liela diena”. Viņa dzimtajās mājās 
“Skudrās” apskatāmas komponista 
personīgās lietas, mūzikas instrumenti, 
dokumenti u. c. liecības.

Lapenē, Vīgantes muižas parkā, 
vairākos stendos apskatāma informācija 
par komponistu, viņa daiļradi un 
Dziesmu svētku tradīciju, kā arī par 
ievērojamākajiem Vīgantes parka dabas 
objektiem (Staburaga klinti, Liepavotu), 
kas pēc Pļaviņu HES uzcelšanas  

1965. gadā un ūdens līmeņa 
paaugstināšanās upē, līdz ar Dziesmu 
svētku estrādi tagad atrodas Daugavas 
dzelmē. Šajā lapenē var arī izvēlēties 
un nesteidzīgi paklausīties kādu no 
komponista radītajiem skaņdarbiem.

 “Skudras”, Staburaga pagasts,  
Jaunjelgavas novads, Latvija 
56.554573, 25.571753

  www.jaunjelgava.lv 
+371 22381401

 “Vīgante”, Staburaga pagasts,  
Jaunjelgavas novads, Latvija 
56.5741969, 25.4955651

  www.jaunjelgava.lv 
+371 29892925

7

Zemgales reģions

 www.jekabpils.lv

www.jaunjelgava.lv
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kultūrvēsturisko vidi. Muzejā ir iespēja  
pa vienam, pāros vai grupās salikt  
A. Upīša citātus vai doties koku 
atpazīšanas ekspedīcijā. Savukārt romāna 
“Zaļā zeme” vietas Skrīveros var iepazīt 
gan muzeja ekspozīcijā, gan apkaimes 
dabas takās.

 Daugavas iela 58, Skrīveri,  
Skrīveru novads, Latvija 
56.641551, 25.115776

  https://visit.skriveri.lv 
+371 29496725

11   
Ziemassvētku kauju muzejs  
“Mangaļi” 

Muzejā apskatāma ekspozīcija par latviešu 
strēlnieku leģendārajām Ziemassvētku 
kaujām Pirmā pasaules kara laikā. 
Muzeja teritorijā saglabājušies unikāli 
I pasaules kara lauka nocietinājumu 
elementi – autentiskā vietā rekonstruēts 
nocietinājumu sistēmas posms – blindāža 

9  
Tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
memoriālā māja

Vecbebru muižas vajadzībām celtais 
koka šķūnis mūsdienās kļuvis par Latvijā 
vienīgo memoriālo māju māksliniekam, 
kurš latviešu tēlniecībā gājis pats savu 
ceļu. “Mans šķūnis – mana paradīze” – tā 
par savu dzīves un darba vietu teicis 
tēlnieks Voldemārs Jākobsons (1899–1974). 
Skolotājs, boksa čempions un Eiropas 
apceļotājs, savdabīgs vientuļnieks un 
askēts. “Galdiņu” šķūnī kalti, āmuri, 
slēpes, vīzes, iespaidīgi slēpotāju zābaki, 
grāmatas, skulptūras dzīvo savu dzīvi. 
Tēlnieka darbus vieno zemnieciski 
stabila dabas un dzīves uztvere – īsteni 
latviska un ziemeļnieciski skarba. 
Bronzai, čugunam, granītam, dolomītam, 
cementam, ģipsim un mālam droši 
pieskāries tēlnieka kalts. Tikai jāatver 
šķūņa durvis kā vārti un jāsāk lasīt: 
“Kukažiņa”, “Saimniece”, “Tautumeita” un 
vēl vairāk nekā 50 atmodināti tēli līdzās 
daudzajiem zīmējumiem un grafikām.

 “Galdiņi”, Bebru pagasts,  
Kokneses novads, Latvija 
56.723549, 25.489342

  www.visitkoknese.lv 
+371 27294969

10  
Rakstnieka A. Upīša  
memoriālā māja-muzejs

Muzejs iepazīstina ar rakstnieka Andreja 
Upīša (1887–1970) personību un viņa 
radošo darbību, kā arī ar rakstnieka 
daiļrades mantojuma un iedibināto 
tradīciju turpinājumu mūsdienās.
Rakstnieks ir radījis darbus, ko lasa dažādu 
paaudžu cilvēki – “Sūnu ciema zēni”, “Zaļā 
zeme”, “Laikmetu griežos””, kas ļauj izprast 
ne tikai Latvijas ekonomisko, bet arī 

un daļa no vācu aizsardzības pirmās  
līnijas – “vācu vaļņa”, kas ir vienīgais šāda 
veida objekts Baltijā. Muzeja iekštelpās 
skatāma izstāde “Latviešu strēlnieku 
Ziemassvētku kaujas” – vairāk nekā  
200 fotogrāfijas, kauju shēmas, Tīreļpurva 
apkārtnē atrastie priekšmeti, kā arī 
lielākais kauju vietu makets Latvijā. 
Gida pavadībā varēsiet izstaigāt muzeju 
un piedalīties izglītojošās nodarbībās, 
iejūtoties kara laika notikumos un karavīru 
ikdienā.

 “Mangaļi”, Valgundes pagasts,  
Jelgavas novads, Latvija 
56.829899, 23.701973

  www.karamuzejs.lv 
+371 67228147

 www.visitkoknese.lv 
https://visit.skriveri.lv 
www.visit.jelgava.lv
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apkārtnē. Rakstnieces darbi ir zināmi 
un mīļi ikvienam latvietim, tie sniedz 
priekšstatu par latviskās dzīves ritmu, 
ir iekļauti skolu mācību grāmatās, bet 
darbu spilgtāko tēlu atveidi atrodami 
tuvējā dabas parkā Tērvetē. Īpaši 
populāras ir rakstnieces radītās pasaku 
lugas, kas daudzkārt iestudētas Latvijas 
teātros, skatītājiem sniedzot izpratni par 
dzīves galvenajām vērtībām. Muzejā var 
iepazīties ar Annas Brigaderes dzīves 
gājumu un daiļradi, aplūkot vairākas 
dzīvojamās istabas un grāmatu kolekciju.

 “Sprīdīši”, Tērvetes pagasts,  
Tērvetes novads, Latvija 
56.483378, 23.376374

  www.spridisi.lv 
+371 26532691

14  
Annas Brigaderes muzejs  
“Sprīdīši”

“Sprīdīši” ir ievērojamās latviešu 
rakstnieces Annas Brigaderes (1861–1933) 
darba un atpūtas vieta. Te tapuši daudzi 
izcili darbi, arī atmiņu triloģija “Dievs. 
Daba. Darbs”, kurā attēlotās rakstnieces 
bērnības vietas var izstaigāt tuvākajā 

12  
Kārļa Ulmaņa  
piemiņas muzejs “Pikšas”

Kārlis Ulmanis (1877–1942) ir viens no 
Latvijas Valsts dibinātājiem, pirmais 
Ministru Prezidents, vēlāk Valsts 
prezidents. Muzejs izveidots viņa dzimto 
māju vietā, padomju gados visas ēkas 
tika nojauktas un lauku sēta izpostīta. 
Atmodas gados pēc tautas iniciatīvas 

ēkas uzceltas no jauna. “Pikšās” var 
iepazīties ar ekspozīciju, kas veltīta 
pazīstamā valstsvīra dzīves gājumam, 
viņa paustajām idejām un devumam 
valstiskuma stiprināšanā. Plašajā “Pikšu” 
pagalmā var apskatīt ar XX gs. 30. gadu 
Zemgales viensētas arhitektūru, kā arī gūt 
vispusīgu informāciju par agrāko gadu 
lauksaimniecības darbarīkiem un  
sadzīves priekšmetiem.

 “Pikšas”, Bērzes pagasts,  
Dobeles novads, Latvija 
56.659542, 23.482973

  www.piksas.lv 
+371 26670812 

13  
Pētera Upīša Dārzkopības muzejs

Muzejs piedāvā iepazīt spēcīgu 
personību, vienu no Latvijas izcilākajiem 
selekcionāriem Pēteri Upīti (1896–1976), 
sniedzot priekšstatu par profesionālās 
dārzkopības aizsākumiem Dobelē un izcilā 
dārzkopja atstāto mantojumu.
Muzejs piedāvā apmeklēt plašo dārzu, 
iepazīties ar pētnieciskajiem virzieniem, 
ar Latvijas augļkoku genofondu un 
tradicionālo dārzeņu kolekciju, doties 
izglītojošās ekskursijās. Muzejs un dārzs ir 
nozīmīga Latvijas kultūrtelpa, kurā izsenis 
ir veidojusies sinerģija starp zinātni un 
mākslu, tādēļ arī mūsdienās ik gadu Eiropā 
plašākās ceriņu kolekcijas ziedēšanas 
laikā ir iespējams piedzīvot daudzveidīgu 
kultūras pasākumu klāstu dažādām 
auditorijām.

 Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, 
Dobeles novads, Latvija 
56.610852, 23.297054

  www.darzkopibasinstituts.lv 
+371 26408655

 www.dobele.lv 
www.tervetesnovads.lv
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bērnības un skolas gadi, te vācu teātrī 
mazais Ādolfs iepazinis un iemīlējis teātri. 
Muzejs ir vieta, kurā “teātra tēvs” dzīvojis 
divus pēdējos dzīves gadus, bet viņa 
ģimene – līdz 1926. gadam. Te glabājas 
viņa radošais mantojums un mēbeles, 
bibliotēka un sadzīves priekšmeti, 
atgādinot par XX gs. sākuma romantiku un 
uzturot dzīvu latviešu teātra garu.

 Filozofu iela 3, Jelgava, Latvija 
56.644300, 23.710347

  www.alunans.lv 
+371 63021180

17  
Ģederta Eliasa Jelgavas  
Vēstures un mākslas muzejs

Muzeja ēka pazīstama ar vēsturisko 
nosaukumu Academia Petrina, celta  
1775. gadā pēc pēdējā Kurzemes un 
Zemgales hercoga Pētera Bīrona ierosmes 
agrākās hercogu pilsētas pils vietā.  
Tajā atradusies pirmā augstskola Latvijas 
teritorijā, kur savulaik mācījušies  
Lietuvas un Latvijas pirmie prezidenti –  
Antans Smetona, Jānis Čakste un 
Alberts Kviesis. Mūsdienās ēkā izveidots 
muzejs, kurā pieejamas ekspozīcijas, kas 
interaktīvā veidā ar 3D briļļu palīdzību ļauj 
iepazīt vēsturi un vēsta par nozīmīgām 
vēsturiskām norisēm no vissenākajiem 
laikiem līdz mūsdienām Jelgavā un 

novadā. Vislielākā muzeja krājuma vērtība 
ir latviešu glezniecības vecmeistara, 
reālistiskās glezniecības pārstāvja, 
izcilā latviešu gleznotāja Ģederta Eliasa 
(1887–1975) darbu kolekcija.

 Akadēmijas iela 10, Jelgava, Latvija 
56.649892, 23.728888

  www.jvmm.lv 
+371 63023383

18  
Jelgavas Sv. Trīsvienības  
baznīcas tornis

Tagadējais Jelgavas Sv. Trīsvienības 
baznīcas zvanu tornis sākotnēji ir bijis 
daļa no baznīcas, ko sāka celt 1574. gadā 
pēc Kurzemes un Zemgales hercoga 
Gotharda Ketlera pavēles. Tā bija pirmā 
no jauna uzceltā luterāņu mūra baznīca 
Eiropā un lielākā baznīca Zemgalē. Pēc 
baznīcas nopostīšanas 1944. gadā tā vairs 
netika atjaunota, tomēr zvanu tornis ir 
saglabājies. 2010. gadā pēc vērienīgiem 
rekonstrukcijas darbiem tornis atdzimis 
jaunā veidolā un tam ir deviņi stāvi, kuros 
izvietotas trīs mūsdienīgas un interaktīvas 
vēstures ekspozīcijas. Viena no tām – 
“Zemgale – Latvijas prezidentu šūpulis”, 
kas stāsta par pirmajiem četriem Latvijas 
Valsts prezidentiem – Jāni Čaksti, Gustavu 
Zemgalu, Albertu Kviesi un Kārli Ulmani, 
kuru gaitas ir cieši saistītas ar Jelgavu un 
Zemgali.
Pie torņa atrodas piemineklis Latvijas 
Valsts pirmajam prezidentam Jānim 
Čakstem, kurš dzimis Jelgavas apkaimē, 
šeit mācījies un strādājis.

 Akadēmijas iela 1, Jelgava, Latvija 
56.652443, 23.728838

  www.visit.jelgava.lv 
+371 63005445

15  
Ģederta Eliasa  
dzimtas mājas “Zīlēni”

Ģederts Eliass (1887–1975) ir viens no 
izcilākajiem latviešu gleznotājiem – 
reālisma meistars, mākslas vēstures 
pētnieks, pasniedzējs. Mākslinieks dzimis 
“Zīlēnos”, kas atrodas gleznainā vietā 
Platones upes krastā. Netālu no mājām 
aug diženākais osis Baltijā. “Zīlēnu” nelielā 
ekspozīcija iepazīstina ar Eliasu dzimtu – 
brāļiem Kristapu, Ģedertu un Juri, māsu 
Maiju, kuri visi bijuši radošas un sabiedriski 
nozīmīgas personības. Apmeklētājiem ir 
iespēja aplūkot virkni mākslinieka gleznu 
reprodukciju un uzzināt vairāk par dzimtas 
vēsturi, šeit norisinās kultūras un  
mākslas aktivitātes. 

 “Zīlēni”, Poķi, Platones pagasts,  
Jelgavas novads, Latvija 
56.503083, 23.670339

  www.visit.jelgava.lv 
+371 26547117

16  
Ādolfa Alunāna 
memoriālais muzejs

Ādolfs Alunāns (1848–1912) ir latviešu 
teātra pamatlicējs, pirmais profesionālais 
aktieris, režisors, dramaturgs, teātra 
organizators, aktieru audzinātājs un 
teātra mākslas popularizētājs. Par šiem 

nopelniem latviešu tauta viņu uz visiem 
laikiem iecēlusi “teātra tēva” godā. Jelgava 
ir Alunāna dzimtā pilsēta, te pagājuši viņa  www.visit.jelgava.lv

18

17

15
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20  
Edvarta Virzas un Elzas Stērstes 
memoriālā māja “Billītes”

“Billītēs” ilgus gadus dzīvojis latviešu 
dzejnieks, rakstnieks un tulkotājs Edvarts 
Virza (1883–1940) un viņa dzīvesbiedre 
dzejniece un skolotāja Elza Stērste 
(1885–1976). “Billītēs” tapuši daudzi dzejoļi 
un 1933. gadā sarakstītā E. Virzas poēma 
“Straumēni” – varenākais no tēlojumiem, 
kāds jebkad radīts par latviešu zemnieku 
dzīvi. Mūsdienās “Billītēs” ir iekārtots 

personības iepazīšanai un literārā 
mantojuma apguvei. Muzejā ir pieejamas 
arī radošās darbnīcas – puzuru, salmu 
saulīšu un apsveikuma kartīšu ar latvju 
zīmēm gatavošana.

 “Lejenieki”, Ceraukstes pagasts,  
Bauskas novads, Latvija 
56.410972, 24.293848

  www.bauskasmuzejs.lv 
+371 26184631

22  
Aktieru Amtmaņu muzejs

Ēkā, kur iekārtots muzejs, savulaik 
dzīvojis aktieris un režisors Alfrēds 
Amtmanis-Briedītis (1885–1966) un viņa 
brālis, arī aktieris un režisors Teodors 
Amtmanis (1883–1938) – no maza 
lauku pagasta un vienkāršas ģimenes 
nākuši izcili un talantīgi latviešu teātra 
meistari. Brāļi Amtmaņi bija vieni no 
pirmajiem reālpsiholoģiskā tēlojuma 
veida izkopējiem latviešu teātrī. Pastāvīgā 
ekspozīcija muzejā iepazīstina ar abu 
dižgaru dzimtu, dzīves gājumu un 
paveikto teātra mākslas attīstībā.

 “Zvanītāju Bukas”, Valles pagasts, 
Vecumnieku novads, Latvija 
56.506689, 24.716086

  www.vecumnieki.lv 
+371 26608478

19  
Jāņa Čakstes māja

Lielupes krastā atrodas Latvijas Valsts 
pirmā prezidenta Jāņa Čakstes (1859–
1927) dzimtas mājas “Auči”. Ēka, kas celta 
XX gs. 30. gados, kopš 1995. gada atkal 
pieder Čakstes dzimtai un to apdzīvo 
viņa ģimene. Atjaunotajā kalpu mājā 
apskatāma ekspozīcija, kas mūsdienīgā 
formātā vēsta par Latvijas Valsts pirmā 
prezidenta un viņa dzimtas likteņiem 
Latvijas vēstures un demokrātijas 
attīstības kontekstā. Jāņa Čakstes mājas 
sūtība ir dot ikvienam iespēju atklāt 
Latvijas pirmā prezidenta personību, viņa 
ceļu līdz šim amatam un rosināt vēlmi 
sekot viņa idejām par brīvu, neatkarīgu un 
demokrātisku Latviju.

 “Auči”, Salgales pagasts,  
Ozolnieku novads, Latvija 
56.594676, 23.957577

  www.visit.jelgava.lv 
+371 26392154

memoriālais muzejs, kas stāsta par 
dzejnieku dzīvi un viņu pazīstamākajiem 
darbiem – “Straumēniem”, “Biķeri” un 
E. Stērstes dzejas krājumu “Mezgloti 
pavedieni”.

 “Billītes”, Salgales pagasts,  
Ozolnieku novads, Latvija 
56.575028, 24.109230

  www.visit.jelgava.lv 
+371 29299790

21   
Viļa Plūdoņa muzejs

Vilis Plūdonis (1874–1940) – izcils latviešu 
dzejnieks un skolotājs, nozīmīgs Latvijai 
ar savu literāro mantojumu. Gan liels, gan 
mazs Latvijā zina “Zaķīšu pirtiņu”, kas 
veido savdabīgu bērnības atmiņu stāstu. 
Apmeklētājiem muzeja dzīvojamajā ēkā 
un atjaunotajās klēts un saimniecības ēkās 
pieejama ekspozīcija, kas veltīta dzejnieka 
dzīvei un daiļradei, bet pie Zaķīšu pirtiņas 
ciemiņus sagaida koka skulptūru zaķu 
saime. Skolu jaunatnei tiek piedāvātas 
pedagoģiskās programmas dzejnieka 

 www.visit.jelgava.lv 
www.visit.bauska.lv
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23  
Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs  
“Riekstiņi”

Jānis Jaunsudrabiņš (1877–1962) – 
rakstnieks, dzejnieks un gleznotājs. Viņa 
“Baltā grāmata” ir viena no izcilākajām 
un populārākajām grāmatām latviešu 
literatūrā, kas iekļauta Latvijas Kultūras 
kanonā un skolu obligātās literatūras 
sarakstā. Rakstnieka muzejs iekārtots viņa 
“Baltajā grāmatā” attēlotajās bērnības 
laika “Mūsmājās”, kur saglabājusies 
autentiska vide – māja, klētis, simtgadīgi 
koki un ainava. Muzejā skatāmas 
grāmatas, fotoattēli, gleznas, personīgās 
lietas, kā arī tiek piedāvātas atraktīvas 
nodarbību programmas, piemēram,  
“Neba maize pati nāca”, kas domātas 
dažāda vecuma apmeklētāju grupām.

 “Riekstiņi”, Neretas pagasts,  
Neretas novads, Latvija 
56.196972, 25.379686

  www.neretasnovads.lv 
+371 65176467

NERETAS NOVAdS

 www.neretasnovads.lv

24  
Rokišķu reģionālais muzejs

Tas ir pirmais muzejs Lietuvā, kas ierīkots 
muižā un kura teritorijā ir saglabājušās 
16 autentiskas ēkas, 28,1 ha liels parks un 
dīķi. Muižas namā apmeklētājus gaida 
iepazīšanās ar grāfu Tīzenhauzu un 
Pšezdziecku dzimtas mantojumu,  
vērtīgiem vēstures un kultūras dārgumiem. 
Tikai šeit iespējams apskatīt unikālu  
slavenā XX gs. kokgriezēja Ļongina Šepkas  
(1907–1985) darbu ekspozīciju, kā arī 
vienīgo Ziemassvētku silīšu kolekciju 
Lietuvā. Pagātnes garu iespējams sajust, 
piedaloties dažādās izglītojošās nodarbībās 
(“Siera ceļš”, “Sveču liešana”, “Sēļu bronzas 
rotu veidošana” u. c.).

 Tyzenhauzų g. 5, Rokišķi, Lietuva 
55.965382, 25.600904

  www.muziejusrokiskyje.lt 
+370 61544586

LATVIjA

24
24

24

ROKIšķU RAjONS LIETUVA
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Šis punkts atrodas Gireišu ciemā, pie 
ceļa 122 Daugavpils–Kupišķi–Panevēža. 
Apmeklētājiem šeit ierīkots skatu laukums 
un informatīvais stends.

 Gireišu ciems, Panemunėlio seņūnija, 
Rokišķu rajons, Lietuva 
55.902493, 25.436630

  www.rokiskiotic.lt 
+370 45851044

28   
Mākslinieka Justina Vienožinska 
memoriālais muzejs 

Lietuviešu gleznotāja un mākslas klasiķa 
Justina Vienožinska (1886–1960) bērnība 
un jaunība tika aizvadīta Dačiūnu 
ciemā, līdzās Obeļu pilsētai, kur vēlāk 
tika uzgleznota lielākā mākslinieka 
daiļrades mantojuma daļa: dzimtenes 
un tās apkārtnes ainavas, vecāku un 
tuvinieku portreti. Mākslinieks licis 

25  
Rokišķu Sv. apustuļa evaņģēlista 
Mateja baznīca

Tā ir viena no izcilākajām neogotikas stila 
celtnēm Lietuvā. Būvniecības sākums 
datēts ar 1868. gadu. Tas ir teju vienīgais 
saglabātais XIX gs. baznīcas interjers 
Lietuvā, kuru projektējuši un plānojuši 

augstas kvalifikācijas ārvalstu arhitekti, 
mākslinieki un meistari. Apmeklētājiem 
ir iespēja apskatīt baznīcas kapenes, kur 
apglabāti Rokišķu grāfi, vērot baznīcas 
torni un nelielo muzeju ar grāfu īpašumā 
atrastajiem mākslas priekšmetiem.

 Nepriklausomybės a. 1, Rokišķi,  
Lietuva 
55.964477, 25.585005

  www.rokiskioparapija.lt 
+370 68758342

26  
Rokišķu pilsētas Ļongina Šepkas 
skulptūru parks

Slavenākā XX gs. Lietuvas koktēlnieka 
Ļongina Šepkas (1907–1985) piemiņai 
Rokišķu pilsētā izveidots skulptūru parks. 
Skulptūru veidošana un papildināšana 
tiek īstenota kopš 2001. gada. Ievērojami 

Lietuvas koktēlnieki parkam ir radījuši 
jau vairāk nekā 70 skulptūru, parka 
veidošanā piedalījušies arī Latvijas un 
Baltkrievijas koktēlnieki. Mākslinieki veido 
interpretācijas par Šepkas daiļradi un dzīvi, 
cenšoties pēc iespējas pilnīgāk atklāt arī 
savu radošo individualitāti.

 Taikos g., Rokišķi, Lietuva 
55.953937, 25.584035

  www.rokiskiotic.lt 
+370 68758342

27  
Strūves ģeodēziskā loka  
Gireišu punkts

UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 
iekļautā Strūves ģeodēziskā loka 
triangulācijas ķēde tika izveidota no  
1816. līdz 1852. gadam, mēģinot izpētīt 
un noteikt Zemes lielumu un formu. Tas 
ir viens no trim ģeodēziskajiem punktiem 
Lietuvas teritorijā, kuri ir iekļauti UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā kā Strūves 
ģeodēziskā loka daļa. 

 www.rokiskiotic.lt

VIļņAS RAjONS

29  34

Strūves ģeodēziskā loka punkti 
Meškoņos un Paliepjukos

2820 kilometrus garais Strūves 
ģeodēziskais loks ilustrē unikālos 
sasniegumus Zemes zinātņu un 
topogrāfiskās kartografēšanas attīstībā. 
Šis iespaidīgais projekts norisinājās XIX 
gs. sākumā – tā mērķis bija pēc iespējas 
precīzāk izpētīt un noteikt planētas Zeme 
izmēru un formu. 2005. gadā Strūves 
ģeodēziskais loks tika iekļauts UNESCO 
Pasaules kultūras un dabas mantojuma 

konvencijas Pasaules mantojuma 
sarakstā. Trīs no 34 sarakstā esošajiem 
Strūves ģeodēziskā loka punktiem 
atrodas Lietuvā. Apmeklējot šos punktus, 
apmeklētāji varēs aplūkot informāciju,  
kas ir izvietota stendos.

 Meškoņu ciems, Nemenčine seņūnija, 
Viļņas rajons, Lietuva 
54.930959, 25.316731

 Paliepjuku ciems, Nemežo seņūnija,  
Viļņas rajons, Lietuva 
54.634440, 25.429183

  www.vrtic.lt 
+370 52436402

pamatus pirmajai profesionālajai tautas 
mākslas skolai Lietuvā. Dzimtajās lauku 
mājās ir apskatāma māksliniekam veltīta 
memoriālā ekspozīcija.  
Tāpat šeit saglabāta autentiska XIX gs. 
dzīvojamās mājas arhitektūra un lauku 
videi raksturīgā apkārtne.

 Justino Vienožinskio g. 28A,  
Audronys I, Obelių seņūnija,  
Rokišķu rajons, Lietuva 
55.942075, 25.746271

  www.rokiskiotic.lt 
+370 60648033

LIETUVA

28

25

27

26



22   I   Atklāj! Izpēti! Iepazīsti!                                    23   I   Izcilas personības, vietas un notikumi

30

Eiropas ģeogrāfiskais centrs

1989. gadā Francijas Nacionālā ģeogrāfiskā 
institūta zinātnieki atklāja, ka patiesais 
Eiropas ģeogrāfiskais centrs atrodas 
Lietuvā, starp Purnušķu un Bernotu 
ciemiem. Eiropas ģeogrāfiskais centrs ir 
iezīmēts ar memoriālo akmeni, Eiropas 

Savienības dalībvalstu karogiem un baltu 
granīta kolonnu, kas rotāta ar zvaigžņu 
kroni. Netālu ir apskatāms viens no valstī 
vecākajiem pilskalniem – Bernotu  
pilskalns – un Eiropas Centra golfa klubs.

 Girijos ciems, Nemenčine seņūnija,  
Viļņas rajons, Lietuva 
54.906635, 25.319145

  www.vrtic.lt 
+370 52001646

31

Monsinjora Jozefa Obrembska  
muzejs

Monsinjoru Jozefu Obrembski (1906–2011) 
sauc par Viļņas apgabala patriarhu. Viņš 
ir viens no vecākajiem katoļu priesteriem 
Lietuvā un Eiropā, kurš nodzīvoja 105 
gadus! Savas dzīves laikā Obrembska 
kungs gādāja ne tikai par draudzes garīgo 
dzīvi, bet arī sniedza palīdzību priesteriem, 
kuri bēga no lieliniekiem vai atgriezās no 

izsūtījuma Sibīrijā. Nacistu okupācijas laikā 
viņš izglāba vairākus ciematus no pilnīgas 
iznīcināšanas.
Monsinjora Obrembska pēdējā vēlme bija 
izveidot piemiņas vietu visiem priesteriem 
un mūkiem, kuri tika vajāti un pat 
ziedoja savu dzīvību ticības dēļ. Muzeja 
apmeklētāji iepazīsies ar šā brīnišķīgā 
cilvēka dzīvi un uzzinās par katoļu 
baznīcas pastāvēšanu padomju laikos, 
savukārt bērni tiek aicināti spēlēt dažādas 
spēles un risināt uzdevumus.

 Šv. Antano g. 5, Maišagala,  
Viļņas rajons, Lietuva 
54.869240, 25.065837

  www.vrtic.lt 
+370 60184102

32

Svētā Mīkola Sopočkas baznīca 

Svētā Mīkola Sopočkas vārdā nosauktā 
baznīca ir pirmā un līdz šim vienīgā šā 
svētā vārdā nosauktā baznīca pasaulē.
Sv. Mīkols Sopočka pieder pie Viļņas  www.vrtic.lt

reģiona vēsturē nozīmīgu personību loka. 
Viņš ir arī viens no tiem, kurus baznīca 
iecēlusi svēto kārtā un kanonizējusi un 
kurš ir atstājis būtiskas pēdas katoļu 
baznīcas vēsturē. Viņš bija Viļņas 
arhidiecēzes priesteris, toreizējās Stefana 
Batorija universitātes profesors un armijas 
kapelāns, 2000. g. kanonizētās Marijas 
Faustinas Kovaļskas (pasludinātās par 
svēto) garīgais tēvs un nenogurstošs 
Dieva žēlsirdības apustulis. Apmeklētāji 
tiek laipni aicināti apmeklēt baznīcu 
un kapsētu, kur ir apglabātas Ursulīņu 
kongregācijas mūķenes.

 Šv. Uršulės g. 25, Jodšiļu ciems,  
Viļņas rajons, Lietuva 
54.582873, 25.259611

  www.vrtic.lt 
+370 52436402

33  
Vladislava Sirokomles muzejs

Nelielajā Bareikišķu ciemā ir saglabājusies 
XIX gs. koka ēka, kur no 1853. gada 
līdz 1861. gadam dzīvoja un strādāja 
slavenais dzejnieks – Vladislavs Sirokomle 
(1823–1862). Pirms dažiem gadiem koka 
ēkā tika izveidots Viļņas rajona Tūrisma 
informācijas centrs un muzejs, kurā var 
iegūt informāciju par V. Sirokomli – literātu 
un pirmā tūrisma ceļveža pa Lietuvu 
autoru. Izdevēji sacentās par viņa jauno 
darbu un par viņa dzejoļiem maksāja pat 
pusrubli – tam laikam lielu naudu.

Muzeja apmeklētāji var apskatīt mēbeles, 
portretus, grāmatas un citus dzejnieka 
personīgos priekšmetus. Muižiņā 
tiek piedāvāts piedalīties izglītojošās 
nodarbībās: klausīties dzejas lasījumus  
vai apmeklēt kaligrāfijas nodarbības.

 Sirokomlės g. 5, Bareikišķu ciems,  
Viļņas rajons, Lietuva 
54.616530, 25.463377 

  www.vrtic.lt 
+370 52436402

35

Pričūnu Sv. Ignata kapela

Kapela tika uzcelta 1837. gadā un 
popularitāti ieguva par godu šīs 
zemes aizbildņa Sv. Ignata jūlija beigās 
organizētajiem grēku atlaišanas 
pasākumiem un svētceļnieku gājieniem. 
Piemiņas plāksnes atgādina svarīgus 
vēstures faktus. Vienā no tām pieminēta 
Vanda Boniševska, Eņģeļu māsu draudzes 
mūķene, kura gandrīz 20 gadus dzīvoja 
Pričūnos un kuru draudzes locekļi 
godināja par nenogurstošo apustulisko 
darbību, kā arī atbalstu vajātajiem. 
Mūķenei atvērās stigmas, viņai piemita 
pravietošanas un dziedināšanas spējas.
Cita mūķene, māsa Helēna Majevska, 
piedzīvoja, iespējams, nozīmīgāko savas 
dzīves apgaismību – Jēzus parādīšanos. 
Drīz vien viņa vērsās pie svētā tēva Mīkola 
Sopočkas, kurš bija Dieva žēlsirdības 
apustulis. Viņi kopā izveidoja jaunu 
Žēlsirdīgā Jēzus māsu kongregāciju.

 Pričūnu ciems, Buivīdžu seņūnija,  
Viļņas rajons, Lietuva 
54.842315, 25.642564

  www.vrtic.lt 
+370 52436402
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POLOCKAS
PILSēTA UN RAjONS

36  
Megalīta kultūras piemineklis 
“Baltkrievijas Stounhendža”

Baltkrievu Stounhendža Janovo ezerā ir 
unikāls megalīta kultūras piemineklis. To 
dēvē par seno observatoriju, par ko liecina 
īpašā veidā izvietoti akmeņi, kas gada 
laikā norāda uz Saules ieiešanas vietām 

vissvarīgākajos debesu kustības punktos – 
saulgrieži un ekvinokcija. To var apmeklēt 
jebkurā gadalaikā gan patstāvīgi, gan arī 
pasūtot ekskursiju, kuras laikā uzzināsiet 
par to, kā senie baltkrievi aprēķināja laiku, 
izmēģināsiet savus spēkus senā kalendāra 
atrisināšanā. Pie pieminekļa var nokļūt, 
izmantojot gan sauszemes ceļu – visu 
gadu, gan arī ūdens ceļu – vasarā ar 
smailītēm.

 Bikuļniču ciems, Polockas rajons,  
Vitebskas apgabals,  
Baltkrievijas Republika 
55.273735, 28.782634

  www.polotsk-turizm.com 
+375 214466949

37

Piemiņas akmens  
“Eiropas ģeogrāfiskais centrs”

Polocka ir ne tikai viena no vecākajām 
austrumslāvu pilsētām, bet arī 
ģeogrāfiskais Eiropas centrs. Šeit var 
apskatīt vairākas vietas, kas apliecina 
šo statusu, bet ir grūti noteikt vienu 
konkrētu Eiropas centra punkta atrašanās 
vietu, jo praksē tiek izmantotas dažādas 
metodoloģijas. Tomēr Polocka ir viens 
no galvenajiem pieturas punktiem, 
ceļojot cauri Eiropai – gluži tāpat kā pirms 
vairākiem gadsimtiem Baltkrievija bija 
Eiropas sirds. Jebkuras šaubas izgaisinās 
šā piemiņas akmens apskate, kas apliecina 
vietas nozīmību.

 Franciska Skarinas pr., Polocka,  
Vitebskas apgabals,  
Baltkrievijas Republika 
55.484737,28.776064

  www.polotsk-turizm.com 
+375 214466949

38  
Privātais bruņniecības muzejs

Muzeja apmeklējuma laikā apmeklētājiem 
tiek dota unikāla iespēja pieskarties 
viduslaiku vēsturei – pielaikot bruņas,  
šaut no loka, apgūt viduslaiku dejas.
Programmas “Senajā pilī” laikā kņazs 
Andrejs Algerdovičs dalīsies ar slepenām 
zināšanām par IX–XIV gs. karotāju 

BALTKRIEVIjA

ekipējumu, pastāstīs par XIV gs. pēdējās 
ceturtdaļas politiskajiem notikumiem, 
kas mainīja senās Polockas – vienas no 
galvenajām Austrumeiropas pilsētām, kas 
ietilpa Lietuvas Lielkņazistē, vēsturi.

 Engelsa iela 3, Polockas pilsēta, 
Vitebskas apgabals,  
Baltkrievijas Republika 
55.484299, 28.771851

  www.polotsk-turizm.com 
+375 298345566

39  
Radošā laboratorija
“Polockas tipogrāfija” 

Franciska Skarinas (XVI gs. pirmā puse) 
personība ir unikāla visā Baltkrievijā – 
tipogrāfs, kurš pirmais izdeva grāmatu 
baltkrievu valodā. Augsto nopelnu atzīšana 
ir viņa portreta izvietošana Padujas 
universitātes “Četrdesmitu zālē”. Darbnīcas 
“Pie tipogrāfa” laikā ikviens varēs sajusties 
kā drukāšanas meistars, pieskarties 
grāmatas radīšanas noslēpumiem: ievietot 
savu tekstu veidnēs un drukāt savu pirmo 
lapu uz īstas renesanses laikmeta mašīnas, 
kā arī patstāvīgi izveidot Svētās Polockas 
Sofijas gravīru.

 Engelsa iela 3, Polockas pilsēta,  
Vitebskas apgabals,  
Baltkrievijas Republika 
55.484299, 28.771851

  www.polotsk-turizm.com 
+375 297162670
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Šī brošūra ir sagatavota Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas 
Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.–
2020. gadam atbalstītā projekta ENI-LLB-1-108 
“Nemateriālās kultūras un vietējās vēstures 
mantojuma saglabāšanas, pieejamības un 
attīstības veicināšana, uzlabojot kultūras 
tūrisma konkurētspēju Latvijā, Lietuvā un 
Baltkrievijā” (Rediscover the roots of regions) 
ietvaros, kura mērķis ir veicināt nemateriālās 
kultūras un vietējās vēstures mantojuma 
saglabāšanu, pieejamību un attīstību, uzlabojot 
ilgtspējīgu kultūras tūrisma konkurētspēju 
Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā. Projekta 
kopējais finansējums ir 1 031 590,97 eiro,  
Eiropas Savienības līdzfinansējums –  
928 431,87 eiro.
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam ar 
Eiropas Savienības finansiālo atbalstu veicina 
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas organizāciju 

sinerģisku partnerību. Programmas 
stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, 
paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē 
starp cilvēkiem un organizācijām, īstenojot 
kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt 
vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos. 
Programmai piešķirtais ES finansējums ir  
74 miljoni eiro.
Eiropas Savienības dalībvalstis ir nolēmušas 
apvienot savu kompetenci, resursus un 
likteņus. Kopā tās ir izveidojušas stabilitātes, 
demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības zonu, 
vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, 
toleranci un personisko brīvību. Eiropas 
Savienība labprāt dalās savos sasniegumos  
un vērtībās ar valstīm un cilvēkiem ārpus  
ES robežām.
Šī brošūra ir tapusi ar Eiropas Savienības 
finansiālu atbalstu. Par šīs brošūras saturu 
pilnībā ir atbildīgs Zemgales plānošanas 
reģions, un tas nevar tikt izmantots, lai 
atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Izdevējs: Zemgales plānošanas reģions, www.zemgale.lv, 2021
Dizains, makets: Jolanta Deģe
Brošūrā izmantotas fotogrāfijas no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas Tūrisma informācijas sniedzēju, 
objektu īpašnieku, muzeju, Oskara Kalniņa, Kristapa Runča, Anrija Pozarska, Zemgales plānošanas 
reģiona, Viļņas rajona pašvaldības administrācijas, Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un 
tūrisma departamenta, Neretas novada pašvaldības, Jēkabpils pilsētas pašvaldības, Rokišķu 
Reģionālā muzeja arhīviem un dizaina biroja H2E publicitātes materiāliem.

Pateicamies par sadarbību projekta partneriem: Polockas rajona izpildkomitejas Sporta un tūrisma 
departamentam, Neretas novada pašvaldībai, Jēkabpils pilsētas pašvaldībai, Rokišķu Reģionālajam 
muzejam, Viļņas rajona pašvaldības administrācijai, objektu īpašniekiem, Zemgales un Polockas 
rajona tūrisma informācijas sniedzējiem, kas piedalījušies izdevuma tapšanā.

LATVIJA 
LIETUVA 
BALTKRIEVIJA

Šo programmu finansē
Eiropas Savienība

 www.polotsk-turizm.com

40  
Izzinoša ekskursija drakarā

Īpaši spilgts posms Polockas zemes 
vēsturē ir viduslaiki – pilsēta bija slavena 
ar saviem amatniekiem, tirgotājiem 
un, protams, kareivjiem. Stundu garās 
ekskursijas laikā pa Rietumu Dvinu drakarā 
(varjagu kuģī) pilsētas viesi uzzinās, kā 
senči būvēja visātrākos kuģus – drakarus, 
iepazīsies ar slāvu un vikingu dzīvi, kā 
arī Polockas vēsturi. Viesiem būs iespēja 
sajust vēja spēku, vērot Rietumu Dvinas 
krastu skaistumu, paņemt zobenu un 
iejusties senā karotāja lomā uz senā 
drakara!

 Franciska Skarinas pr. 8,  
Polockas pilsēta, Vitebskas apgabals,  
Baltkrievijas Republika 
55.485158, 28.766435

  www.polotsk-turizm.com 
+375 214466949

41  
Pieminekļa zīme par Polockas  
vēsturisko un kultūras attīstību

Dažādu laikmetu Polockas varenība un 
skaistums ir pārsteidzošs: Palatas upes 
līkums, kas deva nosaukumu pilsētai, 
leģendārā sala, uz kuras kādreiz atradās 
klosteris, un nekļūdīgi atpazīstamais 
Sofijas katedrāles “kuģis”. Apmeklētājs 
varēs ielūkoties senās pilsētas panorāmā 
un iepazīt tās vēsturi.

 Polockas pilsētas vēsturiskā daļa, centrālā 
aleja Franciska Skarinas prospektā, 
Baltkrievijas Republika 
55.484998, 28.771420

  www.polotsk-turizm.com 
+375 214466949
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Apskati un 
meklē arī 
citus tūrisma 
maršrutus 
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