Akcijas noteikumi

Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada
pašvaldības Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas,
Jonišķu rajona pašvaldības Lietuvā no 2019. gada
1. maija līdz 30. septembrim latviešu un lietuviešu
ceļotājus aicina piedalīties apceļošanas akcijā
„Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”, viesojoties un
nofotografējoties 24 akcijas objektos.
Akcijas brošūras var saņemt tūrisma informācijas
centros (Bauskā, Biržos, Pasvalē, Pakrojā un Jonišķos)
vai elektroniski lejuplādēt https://www.facebook.com/
kaiminizemgale
Akcijas zīmogus, uzrādot fotogrāfijas (telefonā vai
fotoaparātā), kurās jābūt redzamam Tev un akcijas
objektam, iespējams saņemt jebkurā no zemāk
norādītajiem Tūrisma informācijas centriem! Nolikums
akcijas mājas lapā!
Aizpildītās anketas aicinām nodot līdz 2019. gada
1. oktobrim kādā no tūrisma informācijas centriem:
• Bauskas TIC, Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901,
Latvija, T.: +37163923797
• Biržu TIC, J. Janonio g. 2, Birži, LT-41148, Lietuva,
T.: +370 68673742
• Pasvales TIC, P. Avižonio g. 6, Pasvale, LT-39149,
Lietuva, T.: +370 45134096
• Pakrojas VIC, Pergalės g. 1, LT-83159 Pakroja,
Lietuva, T.: +370 61610765
• Jonišķu TVIC, Žemaičių g. 9, Jonišķi LT-84147,
Lietuva, T.: +370 42652388

Akcijas balvas

Akcijas noslēgumā no visiem dalībniekiem, kas
iesnieguši derīgas akcijas kartes, tiks izlozēti
18 (astoņpadsmit) balvu ieguvēji!
• 4 (četri) Latvijas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas pasākumus vai objektus
(katrā pašvaldībā pa diviem), varēs iegūt velosipēdu
no Biržu, Pasvales, Pakrojas un Jonišķu pašvaldībām.
• 4 (četri) Lietuvas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši
vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas pasākumus vai
objektus (katrā pašvaldībā pa diviem), varēs iegūt
velosipēdu no Bauskas, Iecavas, Rundāles un
Vecumnieku novada pašvaldībām.
• 10 (desmit) dalībnieki, kuri būs
apmeklējuši vismaz 8 (astoņus) akcijas
pasākumus vai objektus (katrā
pašvaldībā pa vienam), varēs iegūt
atbalstītāju veicināšanas balvas.
Ar balvu ieguvējiem sazināsimies
personīgi pa norādīto kontakttālruni!
Apceļošanas akcijas noslēgums ar dāvanu
pasniegšanu to ieguvējiem tiks organizēts
12. oktobrī Iecavā.

Akcijos taisyklės

Bauskės, Iecavos, Rundalės ir Vecumniekų
savivaldybės Latvijoje bei Biržų, Pasvalio, Joniškio
ir Pakruojo rajonų savivaldybės Lietuvoje nuo
2019 metų gegužės 1 dienos iki rugsėjo 30 dienos
latvių ir lietuvių keliautojus kviečia dalyvauti akcijoje
„Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!“, apsilankant ir
nusifotografuojant 24 akcijos objektuose.
Akcijos lankstinukus galima pasiimti turizmo informacijos
centruose (Bauskėje, Biržuose, Pasvalyje, Pakruojyje
ir Joniškyje) arba parsisiųsti elektroniniu būdu https://
www.facebook.com/kaiminizemgale.
Akcijos antspaudus, parodant nuotraukas (telefone
arba fotoaparate), kuriose turi būti matomas Tu ir
akcijos objektas, galima gauti bet kuriame iš žemiau
nurodytų turizmo informacijos centrų! Nuostatai
akcijos internetiniame puslapyje.
Užpildytas anketas prašome pateikti viename iš
turizmo informacijos centrų iki 2019 metų spalio 1 d.
(imtinai):
• Bauskės TIC, Rātslaukums 1, Bauskė, LV-3901,
Latvija, T. +371 63923797
• Biržų TIC, J. Janonio g. 2, Biržai, LT-41148, Lietuva,
T. +370 68673742
• Pasvalio TIC, P. Avižonio g. 6, Pasvalys, LT-39149,
Lietuva, T. +370 45134096
• Pakruojo VIC, Pergalės g. 1, LT-83159 Pakruojis,
Lietuva, T.+370 61610765
• Joniškio TVIC, Žemaičių g. 9, Joniškis LT-84147,
Lietuva, T. +370 42652388

Akcijos prizai

Iš visų akcijos dalyvių, pateikusių galiojančias
akcijos korteles, bus išrinkta 18 (aštuoniolika) prizų
laimėtojų!
• 4 (keturi) keliautojai iš Latvijos, kurie bus aplankę
bent 16 (šešiolika) akcijos renginių ar objektų
(kiekvienoje savivaldybėje po 2), galės laimėti dviratį
iš Biržų, Pasvalio Pakruojo ir Joniškio savivaldybių.
• 4 (keturi) keliautojai iš Lietuvos, kurie bus
aplankę mažiausiai 16 (šešiolika) akcijos renginių
ar objektų (kiekvienoje savivaldybėje po 2), galės
laimėti dviratį iš Bauskės, Iecavos, Rundalės ir
Vecumniekų savivaldybių.
• 10 (dešimt) dalyvių, kurie bus aplankę
bent 8 (aštuonis) akcijos renginius ar
objektus (kiekvienoje savivaldybėje
po 1) galės laimėti kitus akcijos rėmėjų
prizus.
Su nugalėtojais susisieksime asmeniškai.
Turizmo akcijos uždarymas ir nugalėtojų
apdovanojimai bus rengiami spalio 12 d.,
Iecavoje (Latvija).

AKCIJAS „IEPAZĪSTI KAIMIŅUS ZEMGALĒ!” ATBALSTĪTĀJU BALVAS
AKCIJOS „PAŽINKIME KAIMYNUS ŽIEMGALOJE!“ RĖMĖJŲ PRIZAI
 tpūtas komplekss „Rožmalas” ***
41 A
Bauskas novads, T. +371 26564580,
www.rozmalas.lv
Dāvanu karte nakšņošanai viesnīcā divvietīgā numuriņā
40,00 EUR vērtībā. /
Dovanų kortelė nakvynei viešbutyje dviviečiame
numeryje 40,00 EUR vertės.
42 Atpūtas komplekss „Villa Audruvis”
Ziniūnų k., Joniškio sen., Joniškio r. sav.,
T. +370 61834763, www.audruvis.lt
Divas dāvanu kartes 30,00 EUR vērtībā. / Dvi dovanų
kortelės 30,00 EUR vertės.
43 Sporta klubs „Drostalas”
Iecavas novads, T. +371 26657942,
www.drostalas.com
Dāvanu karte 50,00 EUR vērtībā (4 personām). / Dovanų
kortelė 50,00 EUR vertės (4 asmenims)
44 „Pie Mēmeles”
Rīgas iela 1, Skaistkalne, T. +371 28632375
Dāvanu karte ēdienu baudīšanai 15,00 EUR vērtībā. /
Dovanų kortelė 15,00 EUR vertės (pietūs, vakarienė).
45 Rundāles atpūtas centrs
Rundāles novads, T. +371 29252144,
www.krastinupirts.lv
Dāvanu karte – laivošana 4 personām (40,00 EUR
vērtībā). / Dovanų kortelė – pasiirstymas valtimi
4 asmenims (40,00 EUR vertės).

 Wrana Cafe”
46 „
T. +370 615 54477, Raubonių k., Pasvalio r.
Dāvanu karte 50,00 EUR vērtībā. /
Dovanų kortelė 50,00 EUR vertės.
47 Viesu nams „Kruoja”
Vytauto Didžiojo g.32, Pakruojis, T.+370 42151294,
buhalterija@pakruojoparketas.lt
Dāvanu karte diviem nakšņošanai un vakariņām viesu
namā „Kruoja” 50,00 EUR vērtībā. /
Dovana dviem asmenims, pietūs ir nakvynė svečių
namuose ‚‘Kruoja‘‘ 50,00 EUR vertės.
48 Sodelišķu muiža/ Sodeliškių dvaro sodyba.
Sodeliškių g. 1A, Sodeliškiai, Biržų r.
www.sodeliskiudvaras.lt
Dāvanu karte 30,00 EUR vērtībā. /
Dovanų kortelė 30,00 EUR vertės.
49 Biržų turizmo informacijos centras. /
Biržu tūrisma informācijas centrs
J. Janonio g. 2, Biržai, T. +370 68673742,
www.visitbirzai.lt
Dāvanu karte 30,00 EUR vērtībā. / Dovanų kortelė
30,00 EUR vertės.
50 A kcijas velsoipēdi no /
Akcijos dviračiai iš „Baltik Vairas“
Pramonės g. 3, Šiauliai,
T. +370 41599104,
www.baltikvairas.lt

Izdevējs: Bauskas novada Dome • Dizains un druka: SIA „Talsu tipogrāfija” • Kartes: „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

25

BIRŽU RAJONS
BIRŽŲ RAJONAS

23 Govs ala ir pati pazīstamākā un

22 Šaursliežu dzelzceļa komplekss

„Siaurukas” – visgarākais 750 mm
platu sliežu dzelzceļš Eiropā un viens no
unikālākajiem 20. gs. mantojuma
objektiem Lietuvā, tāpēc saglabājušies
šaursliežu dzelzceļa posmi ir
aizsargājami kultūrvēstures objekti.
Siaurojo XX a. geležinkelio
kompleksas. „Siaurukas” – tai 750 mm
pločio vėžės geležinkelis, ilgiausias
Europoje ir vienas unikaliausių mūsų
šalies paveldo objektų, todėl išlikę
siaurojo geležinkelio ruožai yra įtraukti
į saugomų kultūrinių vertybių sąrašą.
Stoties g. 9, Biržai,
www.visitbirzai.lt
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(3. augusts, 2019). Apmeklējot
Biržu pilsētu svētku laikā būs iespēja
baudīt koncertus, gadatirgu,
atrakcijas un izstādes.
Biržų miesto šventė (2019 m.
rugpjūčio 3 d.). Kviečiame atvykti
į mūsų kraštą Biržų miesto šventės
metu: koncertai, mugė, atrakcionai,
parodos dar labiau pagyvins Jūsų
kelionę.
Biržai,
T. +370 61298151,
www.birzai.lt
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26

lielākā karsta kritene Lietuvā.
Domājams, tai ir apmēram 200 gadi un
tā vēl arvien veidojas. Biržu novads
unikāls ar to, ka šeit ir vislielākais
karsta kriteņu skaits.
Karvės ola. Biržai unikalus ir garsus
smegduobių kraštas. Pati didžiausia
ir žinomiausia smegduobė Lietuvoje
vadinasi „Karvės ola”. Manoma, kad
ji atsivėrė prieš 200 metų ir vis dar
tebesiformuoja.
Karajimiškio kaimas, Biržų
rajonas,
www.visitbirzai.lt

rekomenduojame apsilankyti, nors čia negausi antspaudo!)

VECUMNIEKU NOVADS
VECUMNIEKU
SAVIVALDYBĖ

IECAVAS NOVADS
IECAVOS SAVIVALDYBĖ

BAUSKAS NOVADS
BAUSKĖS SAVIVALDYBĖ

25 Brīvdabas muzejs „Ausekļu

27 Mini zoo „Dobuļi” piedāvā

apskatīt un iepazīt daudzveidīgu
un interesantu savvaļas dzīvnieku,
mājdzīvnieku un putnu kolekciju no
dažādām valstīm. Ir bērnu rotaļu
laukums, batuts, piknika vietas.
Mažasis zoologijos sodas „Dobuļi“
siūlo apžiūrėti ir susipažinti su
daugybe įdomių laukinių žvėrelių,
naminių gyvūnų ir paukščių iš įvairių
šalių. Čia yra vaikų žaidimų aikštelė,
batutas, vietos iškyloms.
Dzimtmisa,
T. +371 29177846,
www.minizoo.lv

29 Trušu pilsētiņa. Pirmā šāda

veida pilsētiņa Latvijā, kur
speciālos namiņos dzīvo vairāk kā
25 škirņu truši, aplokos apskatāmi
mājdzīvnieki – zosis, pīles, kazas,
cūkas un govis.
Triušių miestelis. Pirmas tokio
pobūdžio miestelis Latvijoje, kur
specialiuose nameliuose gyvena virš
25 veislių triušių, aptvaruose galima
apžiūrėti naminius gyvūnus – žąsis,
antis, ožkas, kiaules, karves.
Code,
T. +371 29548071,
www.trusupilsetina.lv

28 Atrakciju parks „Labirinti”

30 Bauskas pils muzejs piedāvā

26 Skaistkalnes katoļu baznīca
piedāvā apskatīt otru populārāko
katoļu svētceļojumu vietu Latvijā,
altārgleznu – brīnumdarītāju „Marijas
pasludināšana”. Dievkalpojumi,
Kanapenes svētki.
Skaistkalnės katalikų bažnyčia.
Antroji populiariausia katalikų
piligrimystės vieta Latvijoje,
stebuklingas altoriaus paveikslas –
„Apreiškimas Marijai“, bei vyksta šv.
Mišios, Kanapenės šventė.
Slimnīcas iela 2, Skaistkalne,
T. +371 63933154, +371 26346250,
www.skaistkalne.lv

piedāvā veiklības un erudīcijas
spēles lieliem un maziem, braucienus
ar velokartiem, labiekārtotas vietas
piknikam un atpūtai, apskatāma senu
darbarīku kolekcija. Klusa un skaista
kempinga vieta.
Atrakcionų parke „Labirintai“
siūloma: aktyvus poilsis, edukaciniai
žaidimai dideliems ir mažiems,
pasivažinėjimai velokartais, iškyloms
ir poilsiui pritaikytos vietos, galima
apžiūrėti ir senovinių darbo įrankių
kolekciją.
Zorģi,
T. +371 26320336, +371 26425247,
www.labirinti.lv

apskatīt Livonijas laika cietokšņa
drupas, pils vēstures ekspozīciju,
atjaunotos Kurzemes hercogistes
rezidences interjerus, mākslas
izstādes, koncertus.
Bauskės pilies muziejus. Livonijos
ordino tvirtovės griuvėsiai, pilies
istorijos ekspozicija, atnaujinti
Kuržemės hercogystės rezidencijos
interjerai, meno parodos, koncertai.
Pilskalns, Bauska,
T. +371 63923797,
www.bauskaspils.lv

RUNDĀLES NOVADS
RUNDALĖS SAVIVALDYBĖ
31 Cukurbiešu vēstures

ekspozīcija. Mazmežotnes
muižas jaunā ekspozīcija tika atklāta
2018. gadā 15. novembrī kā dāvana
Valsts svētkos Latvijai. Šobrīd tā ir
Latvijā pirmā apjomīgākā vēsturisko
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24 Biržu pilsētas svētki

Papildu apskates objekti, kurus apmeklēt
Kiti lankytini objektai
(iesakām apmeklēt, bet zīmogu nesaņemsi!

dzirnavas” piedāvā senu
darbarīku un tehnikas kolekciju, vēja
un ūdens dzirnavas, Sējas un Pļaujas
svētkus ar seno lauku darbu un amatu
demonstrējumiem.
Muziejus po atviru dangumi
„Auseklio malūnas“ siūlo apžiūrėti
senųjų darbo įrankių ir technikos
kolekciją, vėjo ir vandens malūnus,
dalyvauti Sėjos ir Pjūties šventėse,
kurių metu galima susipažinti su
senaisiais lauko darbais ir amatais.
Bārbeles pagasts,
T. +371 29197412, +371 26396878,
www.ausekludzirnavas.lv
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TŪRISMA MARŠRUTS
TURIZMO MARŠRUTAS

30

liecību ekspozīcija par cukurbiešu
audzēšanu un cukurrūpniecību
Latvijā. Ekskursiju pieteikt iepriekš!
Cukrinių runkelių istorijos
ekspozicija. Mazmežuotnes dvaro
naujoji ekspozicija buvo atidaryta
2018 metų lapkričio 15 d., kaip dovana
Latvijai Valstybinės šventės proga.
Šiuo metu tai yra pirmoji didžiulio
masto istorinių liudijimų apie cukrinių
runkelių auginimą ir cukraus pramonę
Latvijoje ekspozicija. Ekskursijas
reikia užsisakyti anksto!
Mazmežotne,
T. +371 25772269,
www.mazmezotne.lv

32 Svitenes muiža piedāvā apskatīt

vienu no 19. gs. skaistākajām
klasicisma muižām Zemgalē. Tās
parādes telpās daļēji saglabājusies
greznā interjera dekoratīvā apdare.
Līdzās muižai abās pusēs Svitenes
upītei plešas muižas parks.
Svitenės dvaras kviečia aplankyti
vieną gražiausių XIX a. klasicizmo
dvarų Žiemgaloje, kurio paradinėse
patalpose iš dalies išlikusi
prabangaus interjero dekoratyvinė
apdaila. Šalia dvaro iš abiejų Svitenės
upelio pusių plyti dvaro parkas.
Svitene, pieteikties iepriekš, zvanot /
registruotis iš anksto, skambinant
T. +371 26516711, +371 63962298
(domes kancelejas tālrunis) /
(tarybos kanceliarijos telefonas),
www.rundale.lv

JONIŠĶU RAJONS
JONIŠKIO RAJONAS
33 Jaķišķu Sv. Ignācija kapliča.

Viena no nedaudzām orģinālajām
koka kapličām Lietuvā, kas
saglabājusi lauku arhitektūras
iezīmes. Domājams, ka Jaķišķu ciema
Sv. Ignācija kapliču vietējie iedzīvotāji
cēluši 19. gs. beigās.
Jakiškių Šv. Ignaco koplyčia.
Originali ir viena iš nedaugelio
Lietuvoje išlikusių medinių koplyčių,
atspindinčių kaimo architektūros
bruožus. Spėjama, kad Jakiškių
kaimo Šv. Ignaco kapinių koplyčia
vietos kaimo gyventojų statyta XIX a.
pabaigoje.
Ežero g. 23,
Maironių k., Joniškio r.
www.visitjoniskis.lt
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34
34 Jonišķu vēstures un kultūras

muzejs piedāvā apskatīt
ekspozīciju, kas vēsta par lietuviešu
Zemgales novada vēstures,
arheoloģijas, etnogrāfijas mantojumu.
Šeit iepazīsiet sadzīves darba rīkus un
karadarbības reliktus, zemgaļu
apģērbu rekonstrukcijas, uzzināsiet
interesantas vēstures liecības no
seniem laikiem līdz pat mūsdienām.
Joniškio istorijos ir kultūros
muziejus. Šiame muziejuje lankytojų
laukia ekspozicijos, pasakojančios
apie lietuviškos Žiemgalos krašto
istorijos, archeologijos, etninės
kultūros ir tautodailės paveldą.
Čia išvysite Joniškio krašto buities
ir karybos reliktus, žiemgališkos
aprangos rekonstrukcijas, sužinosite
įdomiausius istorijos faktus nuo
seniausių laikų iki šiandienos.
Vilniaus g. 6, Joniškis. (ieeja no
Žemaišu ielas/ įėjimas iš Žemaičių g.),
www.joniskiomuziejus.lt

PAKROJAS RAJONS
PAKRUOJO RAJONAS
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PASVALES RAJONS
PASVALIO RAJONAS
37 Pasvales novada muzejs aicina

apmeklēt atjaunotu, modernu
ekspozīciju, iegādāties suvenīrus.
Pasvalio krašto muziejus. Kviečiame
aplankyti atsinaujinusią, modernią
muziejaus ekspoziciją. Čia galima
įsigyti suvenyrų.
P. Avižonio g. 6, Pasvalys,
T. +370 451 34096,
www.pasvaliomuziejus.lt

38 Piemineklis Sigismundam II

Augustam – Lietuvas lielkņazam
un Polijas karalim, pateicoties kuram
Pasvales vārds tika ierakstīts Eiropas
vēsturē.
Paminklas Žygimantui Augustui –
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir
Lenkijos karaliui, įrašiusiam Pasvalį į
Europos istoriją.
Viļņas ielas skvērs, Pasvale /
Vilniaus gatvės skveras, Pasvalys

BIRŽU RAJONS
BIRŽŲ RAJONAS

35 Pakrojas novada muzejs

„Žiemgala”, kurā eksponēti darba
un sadzīves priekšmeti, lauksaimniecības tehnika, mājsaimniecības
piederumi, tāpat tiek organizētas
izglītojošās programmas, izstādes.
Pakruojo krašto muziejus
„Žiemgala“, kuriame eksponuojami
darbo ir buities reikmenys,
žemdirbystės technika, namų
apyvokos daiktai, taip pat
organizuojamos edukacijos,
rengiamos parodos.
Vienybės a. 15, Žeimelis,
T. +370 61477687

36 Jaņeļūnu ģimenes ekspozīcija

„Mīlu zirgu”. Apskatāmi vairāk
kā 3000 dažādi ar zirgiem saistīti
eksponāti – keramikas izstrādājumi,
gleznas, antikvāras lietas, trauki,
rotaļlietas.
Janeliūnų šeimos ekspozicija
„Myliu žirgą“. Didelėje erdvėje
eksponuojama daugiau nei
3000 eksponatų: keramikos dirbinių,
paveikslų, antikvarinių daiktų, indų,
žaislų... ir viskas apie žirgus.
Karčemos g.,
Pakruojo k., LT-83152, Pakruojo r.,
T. +370 673 27 052
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39 Senās tehnikas muzejs

Sodeļišķu muižā piedāvā
apskatīt veco tvaika traktoru,
autobusu, kravas automobiļu,
motociklu un velosipēdu kolekciju.
Senovinės technikos muziejus
Sodeliškių dvaro sodyboje.
Muziejuje išvysite senovinį garo
traktorių, traktorių, autobusų,
sunkvežimių, spec. paskirties
technikos, prieškarinių, bei tarybinių
automobilių, motociklų, dviračių
kolekcijas.
Sodeliškio dvaro sodyba.
Sodeliškių g. 1A, T. +370 61402160,
www.sodeliskiudvaras.lt

40 Biržu cietokšņa arsenāls,

ekspozīcija veltīta 16.–18. gs.
karu tēmai un parāda Lietuvas
Lielkņazistes karaspēka hetmaņu –
kņazu Radvilu arsenāla nozīmīgumu
un varenību.
Biržų tvirtovės arsenalas. Biržų
tvirtovės arsenalo ekspozicija skirta
XVI–XVIII a. karybai pristatyti, o
kartu ir parodyti Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės kariuomenės
etmonus – kunigaikščių Radvilų –
arsenalo svarbą ir didybę.
Biržų pilis, J. Radvilos g. 3, Biržai,
http://www.birzumuziejus.lt
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Iepazīsti Pažinkime
kaimiņus kaimynus
Zemgalē! Žiemgaloje!
APSKATES OBJEKTI
Bauskas, Iecavas,
Rundāles, Vecumnieku,
Biržu, Pakrojas,
Pasvales un Jonišķu
pašvaldībās

LANKYTINI OBJEKTAI
Bauskės, Iecavos,
Rundalės, Vecumniekų
Biržų, Pakruojo,
Pasvalio ir Joniškio
savivaldybėse

2019

Akcija „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”
Akcija „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!“
Karte
Žemėlapis
www.facebook.com/kaiminizemgale
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Dalībnieka anketa / Dalyvio anketa
Vārds / Vardas

Uzvārds / Pavardė
1

Tālrunis / Telefonas

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

5

11

3
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28

15

E-pasts / El. paštas

Leišmalītes stabs
Skaistkalnē
Leišmalytės stulpas
Skaistkalnėje

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Lidmašīna pie Bārbeles zēnu
skolas
Lėktuvas prie Barbėlės
berniukų mokyklos

Liliju svētki Vecumniekos
Lelijų šventė Vecumniekuose

Iecavas dzelzceļa stacija
Iecavos geležinkelio stotis

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Iecavas tiltiņš
Iecavos tiltelis
Festivāls Iecavā
„Pulkā eimu pulkā teku”
Festivalis Iecavoje
„Pulkelin einu, pulkelin
skubu“
Dzejnieka Plūdoņa
piemineklis
Poeto Plūdonio paminklas

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Vides objekts
„Auns un zosis”
Aplinkos objektas
„Avinas ir žąsys“

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Bauskas vecpilsētas
pagalmu svētki
Bauskės senamiesčio kiemų
šventė

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Rundāles ūdensdzirnavas
Rundalės vandens malūnas

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

13

14

15

16

17

18

19

20

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Mūšas tīreļa dabas taka
Mūšos tyrelio pažintinis
takas

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Klovaiņu ozols
Klovainių ąžuolas

Pakrojas sinagoga
Pakruojo sinagoga

Pakrojas pilsētas svētki
Pakruojo šventė

Skulptūra „Antoniņš“
Pasvalē
Skulptūra „Antanėlis“
Pasvalyje

Jonišķēles muiža un parks
Joniškėlio dvaras ir parkas

21

Pasvales pilsētas svētki
Pasvalio miesto šventė

22

Šaursliežu dzelzceļa
komplekss „Siaurukas“
Siaurojo geležinkelio
kompleksas „Siaurukas“

7 9 30

32

Freska „Jonišķu kultūras
darbinieki”
Freska „Joniškio kultūros
žmonės“

Jonišķu pilsētas svētki
Joniškio miesto šventė

2

11 29
10 12 31
45

Vecums / Amžius

Valsts un vieta / Šalis ir vieta

1

4

5 6

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

11

„Spožās skudras taka”
„Blizgiųjų skruzdėlių takas“

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

23

Govs ala Biržos
Karvės ola

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

12

Rundāles novada svētki
Rundāles miesto šventė

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

24

Biržu pilsētas svētki
Biržų miesto šventė

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Aizpildītās anketas lūdzam nodot līdz 1. oktobrim
tūrisma informācijas centros Bauskā, Biržos, Pasvalē, Pakrojā un Jonišķos!
Užpildytas anketas prašome atiduoti iki spalio 1 d.
turizmo informacijos centruose Bauskėje, Biržuose, Pasvalyje, Pakruojyje, Joniškyje!
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4

7

Akcijas „iepazīsti kaimiņus zemgalē!” 2019
Apmeklējamie objekti un pasākumi
Akcijos „pažinkime kaimynus žiemgaloje!“ 2019
Lankytini objektai ir renginiai
(Šeit Tev spiedīs zīmogu!

Čia Tau uždės antspaudą!)

VECUMNIEKU NOVADS
VECUMNIEKŲ
SAVIVALDYBĖ
1 Liešmalītes stabs uzstādīts
2018. gadā projekta „1836 ceļš”
ietvaros. Tas ved apkārt Latvijai, ir
iezīmēts ar kopumā 132 īpaši
iezīmētiem koka ceļa stabiem. Ceļš
simboliski sadalīts četros posmos.
Leišmalītes ceļš ir īpašs ar to, ka šīs
vietas savulaik izstaigājis arī Latviešu
rakstnieks un dzejnieks Imants
Ziedonis, un tas kļuvis par iedvesmu
vairākiem viņa literārajiem darbiem.
Leišmalytės stulpas pastatytas
2018 metais pagal projektą
„1836 kelias“. Jis veda aplink Latviją
ir pažymėtas 132 tam tikrais ženklais
pažymėtas mediniais kelio stulpais.
Kelias padalintas į keturias atkarpas.
Leišmalytės kelias ypatingas tuo,
kad šiomis vietomis vaikščiojo latvių
rašytojas ir poetas Imantas Zieduonis,
ir tai tapo įkvėpimu daugeliui jo
literatūrinių darbų.
Skaistkalne,
T. +371 26346250,
www.vecumnieki.lv
2 Bārbelē lidmašīna atrodas pie

Bārbeles zēnu pamatskolas
„Saknes un spārni”. Tā atklāta
2018. gadā un ir pirmā zēnus skola
Latvijā. Iepriekš piesakot, ir iespēja
apskatīt skolu, iepazīt tās darbības
principus, paēst.
Barbėlės lėktuvas yra prie Barbėlės
berniukų pradinės mokyklos
pavadinimu „Šaknys ir sparnai“, kuri
atidaryta 2018 metais ir yra pirmoji
berniukų mokykla Latvijoje. Iš anksto
užsisakius galima apžiūrėti mokyklą,
susipažinti su jos darbo principais,
pavalgyti.
Bārbeles skola,
T. +371 29264639,
http://brukna.lv/saknes-un-sparni/

8

Iecavos parko pėsčiųjų tiltas. Viena
reikšmingiausių Iecavos vertybių –
Iecavos parkas, kuris įkurtas tuo
pat metu kartu su dvaro komplekso
statyba nuo 1795 metų iki 1800 metų
anglų landšaftinio parko stiliumi. Per
parką teka Iecavos upė, o jos krantus
jungia pėsčiųjų tiltas. Tiesiai prieš
tiltą stovi skulptoriaus P. Bandero
1936 metais akmenyje iškaltas
Laisvės paminklas.
Iecava,
www.iecava.lv

3 Liliju svētki Vecumniekos
(13. jūlijs, 2019). Floristu
konkurss, liliju izstāde, gadatirgus,
koncerti, izrādes.
Lelijų šventė Vecumniekuose
(2019 m. liepos 13 d.). Floristų
konkursas, lelijų paroda, mugė,
koncertai, spektakliai.
Vecumnieki,
T. +371 63976322, +371 28667825,
www.vecumnieki.lv

IECAVAS NOVADS
IECAVOS SAVIVALDYBĖ

6 Bērnu un jauniešu folkloras

4 Stacija „Iecava”. Tā atklāta

1904. gadā un sākotnēji saukta
par Groß-Eckau. Sākotnējā stacijas
ēka ir saglabājusies līdz mūsdienām,
taču dzelzceļa līnija ir slēgta jau kopš
2000. gada. Septembrī, ikgadējo
„Dzejas dienu” laikā, iedzīvotāji
pulcējas Iecavas stacijā, lai lasītu
dzeju zibakcijas „Sirds uz perona”
ietvaros.
Stotis „Iecava“. Duris atvėrė
1904 metais ir iš pradžių vadinosi
Groβ-Eckau. Pirmas stoties pastatas
išliko iki mūsų dienų, tačiau
geležinkelio linija nebeveikia jau
nuo 2000 metų. Rugsėjį, kasmetinių
„poezijos dienų“ metu, vietiniai
gyventojai renkasi Iecavos stotyje ir
skaito poeziją žaibo akcijoje „Širdis
ant perono“.
Stacija „Iecava”/ Stotis “Iecava”,
www.iecava.lv

5 Iecavas parka gājēju tilts. Viena

no nozīmīgākajam Iecavas
vērtībām ir Iecavas parks, kas veidots
vienlaicīgi ar muižas kompleksa izbūvi
laikā no 1795. līdz 1800. gadam angļu
ainavu parka stilā. Cauri parkam tek
Iecavas upe, kuras krastus savieno
gājēju tilts. Tieši pretim tiltam
atrodas 1936. gadā tēlnieka
P. Bandera akmenī kaltais Brīvības
piemineklis.

9

festivāls „Pulkā eimu, pulkā
teku” (18.–19. maijs, 2019). Tas ir
plašākais un vecākais bērnu un
jauniešu folkloras festivāls Baltijā.
Festivālā piedalās latviešu un
mazākumtautību bērnu un jauniešu
folkloras kopas, kā arī folkloras
konkursu uzvarētāji, tuvākās
apkārtnes teicēji un tradicionālās
kultūras nozares eksperti.
Vaikų ir jaunimo folkloro festivalis
„Pulkelin einu, pulkelin skubu“
(2019 m. gegužės 18–19 d.). Tai
masiškiausias ir seniausias vaikų ir
jaunimo folkloro festivalis Pabaltijyje.
Festivalyje dalyvauja latvių ir tautinių
mažumų vaikų bei jaunimo folkloriniai
kolektyvai, taip pat folkloro konkursų
nugalėtojai, pasakoriai ir tradicinės
kultūros srities ekspertai.
Iecavas estrāde/ Iecavos estrada,
Iecava,
www.iecava.lv

BAUSKAS NOVADS
BAUSKĖS SAVIVALDYBĖ
7 Piemineklis dzejniekam

V. Plūdonim. Tā autors
ir tēlnieks Ģirts Burvis. Piemineklis
veidots kā grāmatas lapa, no kuras
iznāk paša dzejnieka figūra, „uz
saulaino tāli” izlido gulbji, tajā lasāmi
dzejnieka dzejas fragmenti.
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Paminklą poetui V. Plūdoniui sukūrė
skulptorius Girts Burvis. Paminklas
kaip knygos lapas, kuriame iškalti
poeto eilėraščių fragmentai, lyg
pačio poeto išplaukianti figūra, lyg „į
saulėtą tolį“ išskrendančios gulbės.
Skvērs starp Plūdoņa, Saules,
Kalēju ielām Bauskā/ Skveras tarp
Plūdonio, Saulės, Kalėjų gatvių
Bauskėje
T. +371 69323797,
www.visit.bauska.lv

8 Vides objekts „Auns un zosis”

atpūtas kompleksā „Miķelis”
uzstādīts 2014. gadā, tā autore –
tēlniece Inese Valtere. Skulptūrās
attēloti reāli 80 gados muzejā
dzīvojošie iemītnieki – auns Miķelis
(no kā cēlies kompleksa nosaukums)
un zosis – Ansis un Grieta.
Gamtos objektas „Avinas ir
žąsys“ poilsio komplekse „Mikelis“
pastatytas 2014 metais, jo autorė –
skulptorė Inesa Valterė. Skulptūrose
pavaizduoti realūs 80-aisiais metais
muziejuje gyvenę gyvūnai tokie
kaip – avinas Mikėlis (iš to kurio kilęs
to komplekso pavadinimas), ir žąsys –
Ansis ir Grieta.
„Miķelis“, Uzvara,
T. +371 26443496,
www.mikelis.lv,
www.visit.bauska.lv

9 Bauskas pagalmu svētki un

putras godēšana (7. septembris,
2019). Dažādas aktivitātes Bauskas
vecpilsētas pagalmiņos – mūzika,
atrakcijas, konkursi, Zemgales
Dižtirgus.
Bauskės senamiesčio Kiemų šventė
ir košės ragavimas (2019 m. rugsėjo
7 d.). Įvairūs renginiai Bauskės
senamiesčio kiemeliuose – muzika,
atrakcijos, konkursai, didysis
Žiemgalių turgus.
Rātslaukums, Bauska,
T. +371 63923291,
www.kultura.bauska.lv
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RUNDĀLES NOVADS
RUNDALĖS SAVIVALDYBĖ
10 Rundāles ūdensdzirnavas

uzbūvētas uz Īslīces upes 18. gs.
beigās. 2017. gadā ir uzsākts darbs pie
muzeja izveides. Līdzās esošās
vējdzirnavu drupas saglabājušās no
18. gs. beigām.
Rundalės vandens malūnas
pastatytas ant Īslīces upės 18 a.
pabaigoje. 2017 metais pradėti
muziejaus įkūrimo darbai. Vėjinio
malūno griuvėsiai išlikę nuo XVIII
amžiaus pabaigos.
Pilsrundāle,
T. +371 28635199,
www.rundale.lv

11 „Spožās skudras takas” tēli.

Taka atrodas Mežotnes pilskalna
teritorijā, tā sniedz informāciju par
pilskalnā mītošajiem iemītniekiem –
spožo skudru, lapkoku praulgrauzi,
zalkti, vidējo dzeni, stārķi un
sikspārni. Mežotnes pilskans ir viens
no lielākajiem seno zemgaļu
nocietinājumiem ar pastaigu taku,
skatu laukumu, piknika vietu,
Pilskalna svētkiem.
„Blizgiųjų skruzdėlių tako“ vaizdai.
Takas yra Mėžuotnės piliakalnio
teritorijoje. Čia galite sužinoti apie
piliakalnyje gyvenančius gyvius –
blizgiąją skruzdėlę, niūriaspalvį
auksavabalį, žaltį, vidutinį margąjį
genį, gandrą ir šikšnosparnį.
Mėžuotnės piliakalnis yra vienas
iš didžiausiųjų senųjų žiemgalių
įtvirtinimų su pėsčiųjų taku,
apžvalgos aikštele, piknikų vieta,
Piliakalnio šventėmis.
Rundāles pagasts,
T. +371 63962298, +371 26184631,
www.rundale.lv

12 Rundāles novada svētki

(1. jūnijs, 2019). Apmeklētājus
Rundāles pils parkā priecēs novada un
viesu amatieru kolektīvu un prof e
sionālu mākslinieku priekšnesumi.
Noslēgumā – zaļumballe
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Rundāles miesto svente (2019 m.
birželio 1 d.). Lankytojus Rundalės
pilies parke vyks savivaldybės
ir svečių meno kolektyvų bei
profesionalių menininkų pasirodymai.
Vakare – šokiai po atviru dangumi.
Rundāles pils parks, Pilsrundāle,
T. +371 28343312, +371 26184631,
www.rundale.lv

JONIŠĶU RAJONS
JONIŠKIO RAJONAS
13 Freska „Jonišķu kultūras

personas”. Jonišķu bulvari
grezno izcilu novada kultūras un
mākslas personu freska. No bijušā
kinoteātra ēkas fasādes sienas uz
garāmgājējiem raugās folklorists
Matas Slančiauskas, mākslinieks
Adomas Varnas, rakstnieks Marius
Katiliškis, no Jonišķu novada cēlies
slavenais ebreju tautības aktieris
Lorensas Harvējs un Lietuvas aktieris
Laimonas Noreika.
Freska „Joniškio kultūros žmonės“
Joniškio pėsčiųjų bulvarą puošia
iškiliausių krašto kultūros ir meno
žmonių freska. Nuo buvusio kino teatro
pastato sienos į praeivius žvelgia
tautosakininkas Matas Slančiauskas,
dailininkas Adomas Varnas, rašytojas
Marius Katiliškis, iš Joniško krašto
kilęs pasaulinio garso žydų kilmės
aktorius Lorensas Harvėjus ir Lietuvos
aktorius Laimonas Noreika.
Vilniaus g. 14A, Joniškis,
www.visitjoniskis.lt

20

21

14 Mūšas tīreļa izziņas taka.

Unikals dabas stūrītis Ziemeļ
lietuvā – Mūšas tīreļa purvs. Tajā
ierīkota Lietuvas rekordu grāmatā
ierakstīta visgarākā dēļu laipa, kas
ved gar apskates torni, vienīgo
Jonišķu rajonā dabisko Miknaičiu
ezeru, gar atjaunoto un teikām apvīto
mazo koka kapellu, Tīreļa akmeni un
bijušo partizāņu nometni.
Mūšos tyrelio pažintinis takas.
Unikalus gamtos kampelis Šiaurės
Lietuvoje – Mūšos tyrelio pelkė, o joje
įrengtas ir rekordų knygoje užfiksuotas ilgiausias lentų takas. Veda
jis vedantis pro apžvalgos bokštą,
vienintelį Joniškio rajone natūralų
Miknaičių ežerą, atnaujintą ir legendomis apipintą koplytėlę, Tyrelio akmenį
ir buvusią partizanų stovyklavietę.
Joniškio r. Gaižaičių sen.,
Jankūnų k., Mūšos tyrelio
telmologinis draustinis,
www.zagaresrp.am.lt

15 Jonišķu pilsētas svētki.

(5–7. jūlijs, 2019) Pilsētniekus
un viesus katrus gadu iepriecina
dažādi svētku pasākumi: koncerti un
uzstāšanās, izstādes, amatnieku
tirdziņi, sporta pasākumi gan bērniem,
gan pieaugušajiem.
Joniškio miesto šventė (2019 m.
liepos 5–7 d.) Joniškiečius ir
miesto svečius kasmet džiuginanti
šventė išsiskiria renginių įvairove:
įvairūs koncertai ir pasirodymai,
parodos, tautodailininkų ir amatų
mugė, bendruomeniniai, sporto ir
vaikams skirti renginiai.
Žemaičių g., Joniškis,
www.visitjoniskis.lt
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PAKROJAS RAJONS
PAKRUOJO RAJONAS

PASVALES RAJONS
PASVALIO RAJONAS

16 Klovaiņu ozols. Klovaiņu

19 Skulptūra „Antoniņš” –

ozols – dabas objekts, kura
pirmsākumi meklējami vēl pagānisma
laikā. Ozols atrodas pie Klovaiņu
Svētās Trīsvienības baznīcas.
Klovainių ąžuolas. Klovainių
ąžuolas – tai paveldo objektas,
turintis savo istoriją ir menantis
pagonybės laikus. Jį galima rasti šalia
Klovainių Švč. Trejybės bažnyčios.
Klovainių km., Pakruojo r.sav.
T. +370 67327052

17 Pakrojas sinagoga. Tā ir senākā

saglabājusies koka sinagoga
Lietuvā. Te atrodas bērnu bibliotēka,
Pakrojas ebreju vēstures un kultūras
ekspozīcija, notiek arī izglītojošās
nodarbības, kultūras pasākumi.
Pakruojo sinagoga. Tai seniausia iki šių
dienų išlikusi medinė sinagoga Lietuvoje. Čia veikia vaikų biblioteka. Įkurta
Pakruojo žydų istorijos ir kultūros ekspozicija. Sinagogoje organizuojami edukaciniai užsiėmimai, kultūros renginiai.
Kranto g. 8, Pakruojis,
T. +370 67327052

18 Pakrojas svētki

(24. augusts 2019). Dažādi
pasākumi un aktivitātes visiem: gan
viesiem, gan pilsētas saimniekiem.
Pakruojo šventė (2019 m.
rugpjūčio 24 d.). Renginių įvairovė
ir pramogos visiems: ir svečiams, ir
miesto šeimininkams.
Kęstučio g. 4, Pakruojis,
T. +370 61533407,
birute.vanagiene@pakruojis.lt
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Pasvales leģenda, dīvains tilta
mūziķis.
Skulptūra „Antanėlis“ – Pasvalio
legenda, keistuolis Lėvens tilto
muzikantas.
Nepriklausomybės g. 2, Pasvalys

20 Jonišķēles muiža un parks. Tā ir

viena no vecākajām un vislabāk
saglabātajām muižnieku Karpiu
muižas ēkām Lietuvā, atrodas
Jonišķēles pilsētas nomalē pie
Mažupes upītes.
Joniškėlio dvaras ir parkas.
Joniškėlio ir visos Šiaurės Lietuvos
puošmena – XVIII a. Karpių giminės
dvaras. Tai viena didžiausių ir
gražiausių Lietuvos dvarviečių.
Joniškėlio k., Pasvalio r.

21 Pasvales pilsētas svētki

(21. septembris, 2019). Pilsētas
dzimšanas dienas svinībās būs daudz
patīkamu brīžu: interesantas
tikšanās, koncerti, tirdziņš, kurā varēs
iegādāties jaukas lietas gan sev, gan
dāvanām, kā arī baudīt garšīgus
Pasvales ēdienus.
Pasvalio miesto šventė (2019 m.
rugsėjo 21 d.). Įdomūs susitikimai,
koncertai, atrakcijos, konkursai,
tradicinė šventės mugė, kur galėsite
įsigyti mielų daiktų sau ir lauktuvėms.
Vytauto Didžiojo a., Pasvalys,
T. +370 45134340,
www.pasvalys.lt
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