
1   I   Įžymias asmenybes, vietas ir įvykius

LT

ĮŽYMIAS
ASMENYBES,
VIETAS IR 
ĮVYKIUS

Atrask! Ištyrinėk! Pažink!

Latvija  I  Lietuva  I  Baltarusija



2   I   Atrask! Ištyrinėk! Pažink! 3   I   Įžymias asmenybes, vietas ir įvykius

Atrask, ištyrinėk ir pažink įžymias 
asmenybes, vietas ir įvykius Latvijoje, 
Lietuvoje ir Baltarusijoje! 

Keliaujant šiuo maršrutu galima susipažinti 
su įžymių žmonių gyvenimais, svarbiomis 
vietomis ir įvykiais Žiemgalos regione, 
Neretos apskrityje, Jėkabpilio mieste (LV), 
Vilniaus ir Rokiškio rajonuose (LT), Polocke 
ir jo apylinkėse (BLR). Patekę į iškiliausių 
dvasios milžinų atminimo vietas lankytojai 
galės susipažinti su įžymių asmenybių – 
rašytojų, poetų, tapytojų, kompozitorių, 
gydytojų, Latvijos pirmųjų politinių 
veikėjų, latvių teatro „tėvo“, lietuvių meno 
ir baltarusių kalbos pirmtakų – kūrybinės 
veiklos paveldu. Į maršrutą įtraukti ir 
muziejai, bažnyčios, parkai bei kitos įdomios 
lankytinos vietos, leisiančios keliautojams 
susipažinti su paveldu, kuriuo didžiuojasi 
vietos gyventojai.
Pavyzdžiui, Struvės geodezinis lankas, 
kertantis 10 šalių, turi pasaulinę istorinę 
vertę ir yra unikalus savąja XIX a. geodezinių 
tyrimų sistema, skirta nustatyti Žemės 
dydį ir formą; ši sistema laikoma viena 
ambicingiausių Žemės tyrimo kampanijų 
žmonijos istorijoje. 
2005 m. Struvės geodezinis lankas įtrauktas 
į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą (iš viso 
jame 34 punktai). Keliaujant šiuo maršrutu 
galima apžiūrėti net 4 tokius punktus –  
vieną Latvijoje, Jėkabpilyje, ir dar tris 
Lietuvoje, Vilniaus ir Rokiškio rajonuose. 
Be to, keliaujant būtent šiuo maršrutu, yra 
galimybė apsilankyti dviejuose Europos 
geografiniuose centruose: vienas iš jų yra 
Vilniaus rajone, o kitas – Polocke. 

Pažink įžymias asmenybes, vietas ir 
įvykius, kurie kaimyninių šalių istorijoje 
paliko neišdildomų pėdsakų! 
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2  
Aleksandro Gryno parkas

Tai rašytojo, publicisto ir Latvijos 
armijos viršininko Aleksandro Gryno 
(1895–1941), romanų „Namėjo žiedas“ ir 
„Žemės atnaujintojai“ autoriaus, gimimo 
ir vaikystės vieta. Epinį romaną „Sielų 
pūga“ autorius parašė remdamasis tuo, 

ką matė ir patyrė; tai tapo ryškiu Pirmojo 
pasaulinio karo įvykių, lemtingų Latvijos 
valstybingumo raidai, atspindžiu ir 
pasiaukojančios šaulių kovos stiprybės 
vaizdiniu. Todėl 2019 m. švenčiant kovos 
už laisvę šimtmetį pagal romaną buvo 
nufilmuotas meninis filmas. Parke yra 
masyvių aplinkos objektų, kurie skirti 
rašytojo darbams: matomi šaulių siluetai, 
trikampiai su latviška simbolika, yra 
sodo arka, lokio personažas su letenos 
atspaudu ir kt. „Doktorāts“ pastate galima 
apžiūrėti memorialinį kambarį su išsamia 
informacija apie rašytojo gyvenimą.

 „Doktorāts“, Kalno seniūnija,  
Jėkabpilio apskritis, Latvija 
56.351035, 25.819854

  www.jekabpilsnovads.lv 
+371 29939759

1   
Rainio muziejus „Tadenava“

Tadenava – civilizacijos nepaliestos 
gamtos supama vieta, kur viena iš 
ryškiausių Latvijos XX a. asmenybių, 
būsimasis poetas, dramaturgas, 
politikas, vertėjas Rainis (Janis Pliekšanis, 
1865–1929) savo laiku pasisėmė šviesos 
visam gyvenimui. Rainis yra tokių darbų 
kaip „Auksinis žirgas“, „Pučia vėjeliai“, 
eilėraščių rinkinio „Auksinis sietelis“ ir 
kitų tekstų, žinomų kiekvienam latviui, 
autorius. Be to, Rainis buvo aistringas 
Latvijos nepriklausomybės idėjos rėmėjas 
ir populiarintojas. Jis taip pat buvo 
aktyvus politikas, dirbo Konstitucijos 
susirinkime, Seime, pretendavo ir į 
valstybės prezidento pareigas. Saulė, 
kuri ritasi visą dieną, bus muziejaus 
lankytojo kelvedis po Rainio tėvų namus. 
Per žaidimus ir vaikišką lengvumą čia 
susipažinsite su pirmaisiais jo gyvenimo 
metais ir literatūriniu paveldu. Ekspozicija 
be skaitmeninių elementų leidžia 
pamiršti kasdienę skubą ir atsiduoti 
gamtos kerams bei vaikystės lengvumo 
pojūčiams. 

 Tadenava, Dunavos seniūnija,  
Jėkabpilio apskritis, Latvija 
56.176500, 26.114000

  www.aspazijarainis.lv/tadenava
 +371 29250484

3  
Paulo Stradinio mokykla

Paulo Stradinio mokykla – Viesytės 
muziejaus „Sēlija“ skyrius, supažindinantis 
su dviem Latvijai svarbiomis šeimomis –  
Stradinių ir Stenderų. Viesytėje gimęs  
profesorius Paulas Stradinis (1896–1958) –  
žymus latvių gydytojas, chirurgas. Savo 
gyvenimą jis skyrė medicinos plėtrai, 
atsidavusiu darbu išgarsėjo visoje  
Latvijoje bei už jos ribų.
Senasis Stenderas (1714–1765) – vokiečių 
kilmės latvių rašytojas, kalbininkas, 
kunigas, švietėjas, laikomas latvių 
pasaulietinės literatūros pradininku. 
Jo kurta „Paveikslėlių abėcėlė“ tapo 
pirmąja iliustruota abėcėle latvių kalba. 

Joje alfabeto mokyta žaismingai: prie 
kiekvieno simbolio pridėjus iliustraciją ir 
dvieilį. Muziejuje įrengta Stradinių šeimos 
svetainė, profesorius Paulo Stradinio 
darbo kabinetas, o medicinos punkte 
galima apžiūrėti kaimo medicinos įrankius. 
Stendero kabinete pristatomas ypatingas 
XVIII a. prietaisas – skalbyklės, kurią pagal 
Stendero brėžinio publikacijas pagamino 
sporto rogučių gaminimo meistras 
Edvinas Guršponas, kopija.

 Peldu g. 2, Viesytė,  
Viesytės apskritis, Latvija 
56.348319, 25.552511

  www.muzejsselija.lv 
+ 371 29116334

ŽIEMgAloS REgIoNAS lATVIjA

4  
Jėkabpilio istorijos muziejus

Muziejus įsikūręs Krustpilio pilyje – 
vienoje seniausių pilių Latvijoje. 1237 m. 
Krustpilio pilį kaip tvirtovę prie kelio iš 
Rygos į Daugpilį liepęs pastatyti Rygos 
arkivyskupas Mikalojus iš Magdeburgo. 
Ekskursijoje po muziejų su vadovu galima 
susipažinti su pilies istorija, nuolatine 
ekspozicija, pamatyti restauruojant 
pilies interjero detales, sužinoti daug 
įdomybių apie istorines asmenybes ir 
įvykius Jėkabpilyje. Muziejaus lankytojai 
kviečiami apžiūrėti ir naująją Jėkabpilio 
istorijos ekspoziciją.

Muziejus siūlo mokomąsias programas, 
taip pat naudotis interaktyviuoju 
„kalbančiu stendu“: legendinė pilies 
tarnaitė ruda suknia papasakos apie įvairių 
laikų nutikimus. Naudodamiesi virtualios 
realybės teikiamomis galimybėmis, 
lankytojai gali pajusti XIX a. pabaigos 
pilies atmosferą ir įsiamžinti istorinius 
laikus menančios aplinkos fotosesijoje.

 Rīgas g. 216B, Jėkabpilis,  
Latvija 
56.512001, 25.857500

  www.jekabpilsmuzejs.lv 
+371 27008136

Daugiau Žiemgalos regiono  
objektų – nuo 7 p.

lATVIjAjėKABpIlIo MIESTAS

 www.jekabpilsnovads.lv 
www.muzejsselija.lv
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5  
Šv. Dvasios ortodoksų bažnyčia  
ir vyrų vienuolynas

Vienuolynas, pastatytas antroje XIX a. 
pusėje, yra bizantiško stiliaus. 2008 m. 
į bažnyčią buvo sugrąžinta Jakobštato 
stebuklingoji Švč. Mergelės Marijos ikonos 
kopija, apie kurią šimtus metų buvo 
kalbama, kad išgydžiusi sunkius ligonius, 
ir traukianti daugybę piligrimų. Bažnyčia ir 
vienuolynas – vieni seniausių iš ortodoksų 
vienuolynams priklausančių pastatų 
Latvijoje, besidomintieji gali palikti auką ir 
apsilankyti viduje. Vienuolyno teritorijoje 
yra Šv. Mikalojaus Stebukladario bažnyčia, 
unikali miniatiūriniu dydžiu (17 x 19,5 m).  
Šventasis Mikalojus yra krikščionių 
šventasis, buvęs Myros vyskupas, gyvenęs 
IV a. pradžioje. Kompleksas aptvertas 
įspūdinga, Latvijos miesto aplinkai 
nebūdinga XVII a. mūro tvora.

 Brīvības g. 200, Jėkabpilis, Latvija 
56.500198, 25.860500

  www.jekabpils.lv 
+371 65231486

6  
Struvės geodezinio lanko  
punktas Jėkabpilyje

2005 m. Struvės lankas įtrauktas į UNESCO 
Pasaulio paveldo sąrašą, įamžinant kai 
kuriuos atrinktus išlikusius dienovidinio 
lanko geodezinius punktus, sudarančius 
geodezinių matavimų sistemą, skirtą 
Žemės dydžiui ir formai nustatyti, kurie 
yra to laiko mokslo ir technikos laimėjimų 
paveldas. Latvijos teritorijoje buvo 
pažymėta 16 geodezinio lanko punktų, 
iš kurių du – Jėkabpilio ir Sestukalno – 
įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

Struvės parke galima pamatyti akademiko, 
Tartu universiteto profesoriaus, astronomo 
ir geodezininko, Pulkovo observatorijos 
pirmojo direktoriaus Frydricho Georgo 
Vilhelmo fon Struvės (1793–1864) atliktų 
dienovidinio lanko geodezinių matavimų 
tašką, pažymėtą 1826 m., įamžinantį 
akmenį.

 Strūves g., Jėkabpilis, Latvija 
56.501301, 25.856160

  www.jekabpils.lv 
+371 25905256

7  8  
Pėterio Barisono memorialinis 
kambarys ir pavėsinė

Talentingas latvių kompozitorius ir 
dirigentas Pėteris Barisonas (1904–1947) 
įnešė didelį ir išliekantį indėlį į latviškos 
muzikos raidą – dirigavo chorams, buvo 
Nacionalinės operos dirigentas, tačiau 
vienas iš žinomiausių jo darbų – Latvijai 
labai svarbi įvadinė dainų šventės daina 
„Dainai šiandien yra svarbi diena“. 
Kompozitoriaus gimtuosiuose namuose 
„Skudras“ galima apžiūrėti asmeninius 
jo daiktus, muzikos instrumentus, 
dokumentus ir kt.

Vygantės dvaro parko pavėsinėje 
esančiuose keliuose stenduose 
pristatomas kompozitorius, jo kūryba, 
dainų šventės tradicija ir svarbiausi 
Vygantės parko gamtos objektai 
(Staburago uola, Liepavuota), kurie,  
1965 m. pastačius Pliavinių hidroelektrinę 

ir upėje pakilus vandens lygiui, kartu su 
dainų šventės estrada paniro į Dauguvos 
gelmes. Šioje pavėsinėje galima pasirinkti 
ir neskubant pasiklausyti kompozitoriaus 
kūrinių.

 „Skudras“, Staburago seniūnija, 
Jaunjelgavos apskritis, Latvija 
56.554573, 25.571753

  www.jaunjelgava.lv 
+371 22381401

 „Vīgante“, Staburago seniūnija, 
Jaunjelgavos apskritis, Latvija 
56.5741969, 25.4955651

  www.jaunjelgava.lv 
+371 29892925

7

Žiemgalos regionas
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ekonominę, bet ir istorinę kultūros aplinką. 
Muziejuje galima po vieną, poromis arba 
grupėmis sudėti Upyčio posakius arba 
eiti į medžių atpažinimo ekspediciją. 
Romano „Žalioji žemė“ vietas Skryveriuose 
galima atpažinti muziejaus ekspozicijoje ir 
aplinkiniuose gamtos takuose. 

 Daugavas g. 58, Skryveriai,  
Skryverių apskritis, Latvija 
56.641551, 25.115776

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

11   
Kalėdinių mūšių muziejus „Mangaļi“ 

Muziejuje pristatoma ekspozicija apie 
latvių šaulių legendinius kalėdinius 
mūšius Pirmojo pasaulinio karo metu. 
Muziejaus teritorijoje išliko ypatingi 
Pirmojo pasaulinio karo lauko įtvirtinimo 
elementai – autentiškoje vietoje 
rekonstruotas įtvirtinimo sistemos 
ruožas – blindažas ir vokiečių apsaugos 

9  
Skulptoriaus Voldemaro Jakobsono 
memorialinis namas „Galdiņi“

Vecbebrų dvaro poreikiams pastatyta 
medinė pašiūrė šiandien tapo vieninteliu 
Latvijoje memorialiniu namu menininkui, 
latvių skulptūros tradicijoje ėjusiam 
savo paties keliu. „Mano pašiūrė – mano 
rojus“, – taip apie savo gyvenimo ir 
darbo vietą sakė skulptorius Voldemaras 
Jakobsonas (1899–1974) – mokytojas, 
bokso čempionas ir keliautojas po Europą, 
savotiškas atsiskyrėlis ir asketas. „Galdiņi“ 
pašiūrėje kaltai, kūjai, slidės, vyžos, dideli 
slidinėjimo batai, knygos ir skulptūros 
gyvena savo gyvenimą. Skulptoriaus 
darbus vienija valstietiškas vienovės tarp 
gyvenimo ir gamtos teigimas, autentiškas 
latviškas ir šiaurietiškas rūstumas. Prie 
bronzos, ketaus, granito, dolomito, 
cemento, gipso, molio drąsiai prisilietė 
skulptoriaus kaltas. Tereikia atidaryti 
pašiūrės duris lyg vartus ir pradėti skaityti: 
„Kukažinia“, „Šeimininkė“, „Mergelė“ ir dar 
daugiau nei 50 pažadintų personažų bei 
daugybė piešinių ir grafikos darbų.

 „Galdiņi“, Bebrų seniūnija,  
Kuoknesės apskritis, Latvija 
56.723549, 25.489342

  www.visitkoknese.lv 
+371 27294969

10  
Rašytojo Andrėjo Upyčio  
memorialinis namas-muziejus

Muziejus supažindina su rašytojo Andrėjo 
Upyčio (1887–1970) asmenybe, kūryba 
bei rašytojo kūrybos paveldo, sukurtų 
tradicijų tęstinumu. 
Rašytojas sukūrė darbus, kuriuos skaito 
įvairių kartų žmonės – „Samanų sodžiaus 
berniukai“, „Žalioji žemė“, „Amžių kaitoje“, 
kurie leidžia suprasti ne tik Latvijos 

pirmosios linijos „vokiečių pylimo“ dalis, 
kuris yra vienintelis tokio tipo objektas 
Baltijos šalyse. Muziejaus ekspozicijoje 
„Latvių šaulių kalėdiniai mūšiai“ – daugiau 
nei 200 nuotraukų, mūšių schemų, 
Tyrelio pelkės apylinkėse rasti daiktai 
bei didžiausias mūšių vietų maketas 
Latvijoje. Su gidu galima pasivaikščioti po 
muziejų ir dalyvauti lavinamojo pobūdžio 
užsiėmimuose, įsijausti į karo laiko įvykius 
ir kareivių kasdienybę. 

 „Mangaļi“, Valgundės seniūnija,  
Jelgavos apskritis, 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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darbus žino ir myli kiekvienas latvis, jie 
pasakoja apie latvių gyvenimo ritmą ir yra 
įtraukti į mokyklų mokomąją medžiagą. 
Ryškiausius jos darbų personažus galima 
sutikti Tėrvetės gamtos parke. Ypač 
populiarios – Brigaderės pasakų pjesės, 
kurios daugybę kartų pastatytos Latvijos 
teatruose ir anksčiau, ir šiais laikais, 
pasakojančios apie pagrindines gyvenimo 
vertybes. Muziejuje galima susipažinti 
su Anos Brigaderės gyvenimu ir kūryba, 
apžiūrėti keletą gyvenamųjų patalpų ir 
knygų kolekciją. 

 „Sprīdīši“, Tėrvetės seniūnija,  
Tėrvetės apskritis, Latvija 
56.483378, 23.376374

  www.spridisi.lv 
+371 26532691

14  
Anos Brigaderės muziejus „Sprīdīši“

„Sprīdīši“ yra žymios latvių rašytojos 
Anos Brigaderės (1861–1933) darbo ir 
poilsio vieta. Čia buvo sukurta daugybė 
puikių darbų ir prisiminimų trilogija 
„Dievas. Gamta. Darbas“, kurioje aprašytas 
rašytojos vaikystės vietas galima aplankyti 
artimiausioje apylinkėje. Rašytojos 

12  
Karlio Ulmanio memorialinis  
muziejus „Pikšas“

Karlis Ulmanis (1877–1942) yra vienas 
iš Latvijos valstybės kūrėjų, pirmasis 
ministras pirmininkas, vėliau šalies 
prezidentas. Muziejus įsteigtas jo 
gimtųjų namų vietoje; sovietmečiu visi 
pastatai buvo nugriauti, o kaimo sodyba 
nusiaubta. Atgimimo laikais visuomenės 

iniciatyva pastatai atstatyti. Dabar čia 
galima susipažinti su ekspozicija, skirta 
šio žymaus politinio veikėjo gyvenimui, 
jo idėjoms ir indėliui į valstybingumo 
stiprinimą. Erdviame „Pikšas“ kieme 
galima apžiūrėti XX a. ketvirtojo 
dešimtmečio Žiemgalos vienkiemio 
architektūrą, sužinoti apie ankstesnių laikų 
žemės ūkio įrankius ir buitinius prietaisus.

 „Pikšas“, Bėrzės seniūnija,  
Duobelės apskritis, Latvija  
56.659542, 23.482973

  www.piksas.lv 
+371 26670812 

13  
Pėterio Upyčio  
sodininkystės muziejus

Muziejus siūlo susipažinti su stipria 
asmenybe – Pėteriu Upyčiu (1896–1976), 
vienu geriausių Latvijos selekcininkų, 
diegusiu profesionalios sodininkystės 
pradmenimis Duobelėje, ir puikiu 
šiandieniu sodininko paliktu paveldu. 
Muziejus siūlo apsilankyti erdviame 
sode, susipažinti su tiriamosiomis augalų 
gentimis, Latvijos vaismedžių genofondu 
ir tradicine sodmenų kolekcija, vykti į 
pažintines ekskursijas. Muziejus ir sodas 
yra svarbi Latvijos kultūros erdvė, kurioje 
per laiką susikūrė sinergija tarp mokslo ir 
meno, todėl ir šiais laikais kasmet Europoje 
didžiausios alyvų kolekcijos žydėjimo 
metu galima dalyvauti renginiuose, 
pritaikytuose įvairioms auditorijoms.

 Graudu g. 1, Ceriniai, Krimūnų seniūnija, 
Duobelės apskritis, Latvija 
56.610852, 23.297054

  www.darzkopibasinstituts.lv 
+371 26408655

 www.dobele.lv 
www.tervetesnovads.lv

14

14

12

13

13

12



12   I   Atrask! Ištyrinėk! Pažink! 13   I   Įžymias asmenybes, vietas ir įvykius

16  
Adolfo Alunano  
memorialinis muziejus

Adolfas Alunanas (1848–1912) yra latvių 
teatro pradininkas, pirmasis profesionalus 
aktorius, režisierius, dramaturgas, teatro 
organizatorius, aktorių ugdytojas ir 

teatro meno populiarintojas. Už šiuos 
nuopelnus latviai jį visiems laikams 
pavadinu teatro tėvu. Jelgava yra Alunano 
gimtasis miestas, čia prabėgo jo vaikystė 

ir mokyklos metai, čia vokiečių teatre 
mažasis Adolfas susipažino su teatru ir jį 
pamilo. Muziejus – tai vieta, kur „teatro 
tėvas“ gyveno paskutinius dvejus savo 
gyvenimo metus, o jo šeima – iki 1926 
m. Čia saugomas jo kūrybinis palikimas, 
taip pat baldai, biblioteka ir buitiniai 
daiktai, kurie primena apie XX a. pradžios 
romantiką ir kuriuose tebėra gyva latvių 
teatro pradininko dvasia. 

 Filozofu g. 3, Jelgava, Latvija 
56.644300, 23.710347

  www.alunans.lv 
+371 63021180

17  
Gederto Eliaso istorijos  
ir meno muziejus

Muziejaus pastatas, žinomas istoriniu savo 
pavadinimu Academia Petrina, pastatytas 
1775 m. paskutinio Kuržemės ir Žiemgalos 
hercogo Pėterio Byrono iniciatyva 
ankstesnės hercogų miesto pilies vietoje. 
Jame buvo pati pirmoji Latvijoje aukštoji 
mokykla, kur savo laiku mokėsi Lietuvos 
ir Latvijos pirmieji prezidentai – Antanas 
Smetona, Janis Čakstė ir Albertas Kviesis. 
Šiandien pastate įkurtas muziejus, kuriame 
pristatomos ekspozicijos, interaktyviu 
būdu su 3D akiniais supažindinančios su 
istorija ir pasakojančios apie svarbiausius 
istorinius įvykius nuo seniausių laikų 

iki šių dienų Jelgavoje ir jos apskrityje. 
Didžiausia muziejaus kolekcijos vertybė – 
latvių tapybos klasiko, realistinės tapybos 
atstovo, žymaus latvių tapytojo Gederto 
Eliaso (1887–1975) darbų kolekcija.

 Akadēmijas g. 10, Jelgava, Latvija 
56.649892, 23.728888

  www.jvmm.lv 
+371 63023383

18  
Jelgavos Švč. Trejybės  
bažnyčios bokštas

Dabartinė Jelgavos Švč. Trejybės 
bažnyčios varpinė iš pradžių buvo 
bažnyčios, kuri pradėta statyti 1574 m. 
Kuržemės ir Žiemgalos hercogo Gothardo 
Ketlero įsakymu, dalis. Ji buvo pirma 
iš naujo pastatyta liuteronų mūrinė 
bažnyčia Europoje ir didžiausia bažnyčia 
Žiemgaloje. Suniokojus bažnyčią 1944 m., 
ji nebuvo atstatyta, tačiau varpinė išliko. 
2010 m. po didelių rekonstrukcijos darbų 
varpinė atgimė iš naujo ir yra devynių 
aukštų: čia pristatomos trys šiuolaikinės ir 
interaktyvios istorijos ekspozicijos. Viena 
iš jų – „Žiemgala – Latvijos prezidentų 
lopšys“, pasakojanti apie pirmuosius 
keturis Latvijos prezidentus: Janį Čakstę, 
Gustavą Zemgalą, Albertą Kviesį ir Karlį 
Ulmanį, kurių gyvenimai yra glaudžiai 
susiję su Jelgava ir Žiemgala.
Prie varpinės yra paminklas pirmajam 
Latvijos prezidentui Janiui Čakstei, kuris 
gimė Jelgavos apylinkėse, čia mokėsi ir 
dirbo. 

 Akadēmijas g. 1, Jelgava, Latvija 
56.652443, 23.728838

  www.visit.jelgava.lv 
+371 63005445

15  
Gederto Eliaso gimtieji  
namai „Zīlēni“

Gedertas Eliasas (1887–1975) yra vienas 
žymiausių latvių tapytojų – realizmo 
meistras, meno istorijos tyrinėtojas, 
dėstytojas. Menininkas gimė vietovėje 
„Zīlēni“, kuri yra gražioje vietoje Platuonės 
upės pakrantėje. Netoli nuo namų auga 
didžiausias uosis Baltijos šalyse. Namo 
ekspozicija supažindina su Eliasų šeima –  
broliais Kristapu, Gedertu ir Juriu, bei 
seserimi Maija, kurie visi buvo kūrybingi ir 
visuomenėje svarbūs asmenys. Lankytojai 
gali apžiūrėti daugybę menininko 
paveikslų reprodukcijų ir sužinoti daugiau 
apie šeimos istoriją. Čia vyksta kultūriniai 
ir meno renginiai. 

 „Zīlēni“, Puokiai, Platuonės seniūnija, 
Jelgavos apskritis, Latvija 
56.503083, 23.670339

  www.visit.jelgava.lv 
+371 26547117  www.visit.jelgava.lv

18
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20  
Edvarto Virzos ir Elzos Stėrstės 
memorialinis namas „Billītes“

Name „Billītes“ daugelį metų gyveno 
latvių poetas, rašytojas ir vertėjas Edvartas 
Virza (1883–1940) bei jo gyvenimo 
draugė, poetė ir mokytoja Elza Stėrstė 
(1885–1976). Šiame name gimė daugybė 
eilėraščių, o 1933 m. parašyta Virzos 
poema „Straumenai“ – geriausias kada 
nors sukurtas latvių ūkininkų gyvenimo 
paveikslas. Šiandien name „Billītes“ 

skirtos susipažinti su poeto asmenybe ir 
jo literatūriniais kūriniais. Muziejuje yra 
ir kūrybinės dirbtuvės, kuriose lankytojai 
gali pasidaryti šiaudų sodus, šiaudines 
saulutes ir atvirukus su latviška simbolika.

 „Lejenieki“, Ceraukstės seniūnija,  
Bauskės apskritis, Latvija 
56.410972, 24.293848

  www.bauskasmuzejs.lv 
+371 26184631

22  
Aktorių Amtmanių muziejus

Pastate, kuriame įrengtas muziejus, 
savo laiku gyveno aktorius ir režisierius 
Alfredas Amtmanis-Briedytis (1885–1966) 
ir jo brolis aktorius ir režisierius Teodoras 
Amtmanis (1883–1938) – iš mažo 
kaimo ir paprastos šeimos kilę žymūs ir 
talentingi latvių teatro meistrai. Broliai 
Amtmaniai buvo vieni iš pirmųjų realaus 
psichologinio personažo meistrų Latvijos 
teatre. Nuolatinė muziejaus ekspozicija 
supažindina su abiejų įžymybių šeimomis, 
gyvenimais ir pasiekimais populiarinant 
teatro meną. 

 „Zvanītāju Bukas“, Vallės seniūnija, 
Vecumniekų apskritis, Latvija 
56.506689, 24.716086

  www.vecumnieki.lv 
+371 26608478

19  
Janio Čakstės namas

Lielupės pakrantėje stovi pirmojo Latvijos 
prezidento Janio Čakstės (1859–1927) 
gimtasis namas „Auči“. Pastatas pastatytas 
XX a. ketvirtajame dešimtmetyje, nuo 
1995 m. jis vėl priklauso Čakstės šeimai, 
kuri jame ir gyvena. Atnaujintame 
tarnų name pristatoma ekspozicija, kuri 
šiuolaikiniu formatu pasakoja apie pirmojo 
Latvijos prezidento ir jo šeimos likimus 
Latvijos istorijos ir demokratijos raidos 
kontekste. Janio Čakstės namo paskirtis – 
suteikti kiekvienam galimybę susipažinti 
su prezidento asmenybe, jo gyvenimu iki 
šių pareigų ir sudominti sekti jo idėjomis 
apie laisvą, nepriklausomą ir demokratišką 
Latviją.

 „Auči“, Salgalės seniūnija,  
Uozuolniekų apskritis, Latvija 
56.594676, 23.957577

  www.visit.jelgava.lv 
+371 26392154

įrengtas memorialinis muziejus, kuriame 
pasakojama apie poetų gyvenimą ir jų 
žinomiausius darbus – apie „Straumenus“ 
ir Stėrstės eilėraščių rinkinį  
„Mezginių gijos“. 

 „Billītes“, Salgalės seniūnija, 
Uozuolniekų apskritis, Latvija 
56.575028, 24.109230

  www.visit.jelgava.lv 
+371 29299790

21   
Vilio Plūduono muziejus

Vilis Plūduonas (1874–1940) – žymus 
latvių poetas ir mokytojas, svarbus 
Latvijai savo literatūriniu paveldu. Ir 
didelis, ir mažas Latvijoje žino „Zuikučių 
pirtį“, kurioje pasakojama apie vaikystės 
prisiminimus. Muziejaus gyvenamajame 
pastate ir atnaujintoje klėtyje bei 
ūkiniame pastate pristatoma ekspozicija, 
skirta poeto gyvenimui ir kūrybai, o 
Zuikučių pirties svečius sutinka medinės 
zuikučių šeimos skulptūros. Mokiniams 
čia siūlomos edukacinės programos, 

 www.visit.jelgava.lv 
www.visit.bauska.lv

19
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23  
Janio Jaunsudrabinio muziejus 
„Riekstiņi“

Janis Jaunsudrabinis (1877–1962) –  
tapytojas, poetas, rašytojas. Jo 
atsiminimai „Baltoji knyga“ – vienas 
žymiausių ir populiariausių latvių 
literatūros kūrinių, įtrauktas į Latvijos 
kultūros kanoną ir mokyklinę programą. 
Rašytojo muziejuje išsaugota visa 
autentiška šioje knygoje pavaizduota 
aplinka – „Mūsmājas“: namas, klėtis, 
šimtamečiai medžiai ir kraštovaizdis. 
Muziejuje eksponuojamos knygos, 
nuotraukos, paveikslai, asmeniniai 
daiktai. Siūlomos įvairios veiklos 
skirtingo amžiaus grupėms, pavyzdžiui, 
„Nejau duona pati atsirado“. 

 „Riekstiņi“, Neretos seniūnija,  
Neretos apskritis, Latvija 
56.196972, 25.379686

  www.neretasnovads.lv 
+371 65176467

NEREToS ApSKRITIS

 www.neretasnovads.lv

24  
Rokiškio krašto muziejus

Tai pirmasis muziejus Lietuvoje, įsikūręs 
dvare. Jam priklauso 16 išlikusių 
autentiškų pastatų, 28,1 ha ploto parkas, 
tvenkiniai. Dvaro rūmuose lankytojų 
laukia pažintis su grafų Tyzenhauzų ir 
Pšezdzieckių giminės palikimu, didžiuliais 
istorijos ir kultūros lobiais. Tik čia galima 
rasti unikalią žymiojo XX a. Lietuvos 
drožėjo Liongino Šepkos (1907–1985) 
drožinių ekspoziciją, vienintelę Lietuvoje 
prakartėlių kolekciją. Praeities dvasią 
galima pajusti dalyvaujant įvairiuose 
edukaciniuose užsiėmimuose  
(„Sūrio kelias“, „Žvakių liejimas“, „Sėliškų 
žalvarinių papuošalų gamyba“ ir kt.). 

 Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis, Lietuva 
55.965382, 25.600904

  www.muziejusrokiskyje.lt 
+370 61544586

lATVIjA
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RoKIšKIo RAjoNAS lIETUVA
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kaip Struvės geodezinio lanko dalis. 
Šis punktas yra Gireišių kaime, prie kelio  
122 Daugpilis–Kupiškis–Panevėžys.  
Čia lankytojams įrengta apžvalgos aikštelė 
ir informacinis stendas.

 Gireišių kaimas, Panemunėlio seniūnija, 
Rokiškio rajonas, Lietuva 
55.902493, 25.436630

  www.rokiskiotic.lt 
+370 45851044

28   
Dailininko Justino Vienožinskio 
memorialinis muziejus Dačiūnuose

Vieno svarbiausių lietuvių tapytojų, dailės 
klasiko Justino Vienožinskio (1886–1960) 
vaikystė ir jaunystė prabėgo Dačiūnuose, 
greta Obelių, kur vėliau buvo nutapyta 
didžioji dailininko kūrybinio palikimo 
dalis: tėviškės ir jos apylinkių peizažai, 
tėvų ir artimųjų portretai. Dailininkas 

25  
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto  
Mato bažnyčia

Tai vienas iškiliausių istorizmo laikotarpio 
neogotikinio stiliaus statinių Lietuvoje. 
Statybos pradžia – 1868 m. Tai bene 
vienintelis XIX a. interjeras Lietuvoje, kur 
viskas suprojektuota ir atlikta aukštos 

kvalifikacijos užsienio architektų, 
dailininkų ir meistrų. Lankytojai gali 
apžiūrėti bažnyčios kriptą, kurioje 
palaidoti bažnyčios fundatoriai – grafai 
Tyzenhauzai, pasigrožėti Rokiškio 
panorama iš bažnyčios varpinės bokšto, 
aplankyti grafų ložėje įkurtą bažnytinių 
vertybių muziejų.

 Nepriklausomybės a. 1, Rokiškis, Lietuva 
55.964477, 25.585005

  www.rokiskioparapija.lt 
+370 68758342

26  
Rokiškio miesto Liongino Šepkos 
skulptūrų parkas

Garsiausio XX a. Lietuvos drožėjo 
Liongino Šepkos (1907–1985) atminimui 
Rokiškio mieste įkurtas skulptūrų 
parkas. Skulptūros parkui kuriamos nuo 

2001 metų. Žymūs Lietuvos drožėjai 
parkui jau sukūrė daugiau nei 70 
skulptūrų bei skulptūrinių kompozicijų, 
parko kūrime dalyvavo ir Latvijos bei 
Baltarusijos drožėjai. Kūrėjai improvizavo 
Šepkos kūrybos ir gyvenimo temomis, 
stengdamiesi kuo geriau atskleisti ir savo 
kūrybinę individualybę.

 Taikos g., Rokiškis, Lietuva  
55.953937, 25.584035

  www.rokiskiotic.lt 
+370 68758342

27  
Struvės geodezinio lanko  
Gireišių punktas

UNESCO pasaulio paveldo objektas –  
Struvės geodezinio lanko punktas – 
trianguliacijos grandinė buvo sudaryta 
1816–1852 m., bandant ištirti ir nustatyti 
Žemės dydį ir formą. Tai vienas iš trijų 
geodezinių punktų Lietuvos teritorijoje, 
įtrauktų į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą 

 www.rokiskiotic.lt

VIlNIAUS RAjoNAS

29  34

Struvės geodezinio lanko punktai 
Meškonyse ir Paliepiukuose

2 820 kilometrų ilgio Struvės geodezinis 
lankas iliustruoja unikalius pasiekimus 
Žemės mokslų ir topografinio 
kartografavimo raidoje. Šis įspūdingas 
projektas vyko XIX a. pradžioje – juo buvo 
siekiama ištirti ir kuo tiksliau nustatyti 
Žemės planetos dydį ir formą! 2005 m. 
Struvės geodezinis lankas įtrauktas į 
UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. 3 iš 
34 sąraše esančių Struvės geodezinio 

lanko punktų yra Lietuvoje – čia galima 
aplankyti du iš jų, rasti informacinius 
stendus ir kolonas, skirtas Struvės lankui.

 Meškonių kaimas, Nemenčinės seniūnija, 
Vilniaus rajonas, Lietuva 
54.930959, 25.316731

 Paliepiukų kaimas, Nemėžio seniūnija, 
Vilniaus rajonas, Lietuva 
54.634440, 25.429183

  www.vrtic.lt 
+370 52436402

padėjo pamatus profesionaliajai tautinei 
dailės mokyklai Lietuvoje. Gimtojoje 
sodyboje duris atvėrė dailininkui skirta 
memorialinė ekspozicija. Čia taip pat 
išsaugota autentiška XIX a. statyto namo 
architektūra, sodybos aplinka.

 Justino Vienožinskio g. 28A.,  
Audronys I, Obelių seniūnija,  
Rokiškio rajonas, Lietuva 
55.942075, 25.746271

  www.rokiskiotic.lt 
+370 60648033

lIETUVA
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30

Europos geografinis centras

1989 m. Prancūzijos nacionalinio 
geografinio instituto mokslininkai nustatė, 
kad tikrasis geografinis Europos centras 
yra Lietuvoje, tarp Purnuškių ir Bernotų 
kaimų. Europos geografinis centras 
paženklintas memorialiniu akmeniu, 
Europos Sąjungos valstybių narių 

vėliavomis ir balto granito kolona, kurią 
puošia žvaigždžių karūna. Netoliese yra 
vienas seniausių šalyje Bernotų piliakalnis 
ir Europos Centro golfo klubas.

 Girijos kaimas, Nemenčinės seniūnija, 
Vilniaus rajonas, Lietuva 
54.906635, 25.319145

  www.vrtic.lt 
+370 52001646

31

Monsinjoro Józefo Obrembskio 
muziejus

Monsinjoras Józefas Obrembskis 
(1906–2011) yra vadinamas Vilniaus 
krašto patriarchu. Tai vienas vyriausių 
katalikų kunigų Lietuvoje ir Europoje. 
Jis gyveno ilgus 105 metus! Per savo 
gyvenimą Józefas Obrembskis rūpinosi 
ne tik parapijiečių dvasiniu gyvenimu, 
bet ir teikė pagalbą nuo bolševikų 
besislapstantiems arba iš tremties Sibire 
grįžtantiems kunigams. Nacių okupacijos 

metu jis išgelbėjo keletą kaimų nuo 
visiško sunaikinimo. Paskutinis monsinjoro 
noras buvo įkurti atminimo vietą visiems 
kunigams ir vienuoliams, persekiotiems 
ir net paaukojusiems savo gyvybes už 
savo tikėjimą. Muziejaus lankytojai galės 
susipažinti su šio nuostabaus žmogaus 
gyvenimu ir sužinoti apie Romos Katalikų 
Bažnyčios pogrindinę veiklą sovietmečiu. 
Vaikai galės žaisti įvairius žaidimus ir 
spręsti užduotis.

 Šv. Antano g. 5, Maišiagala,  
Vilniaus rajonas, Lietuva 
54.869240, 25.065837

  www.vrtic.lt 
+370 60184102

32

Palaimintojo Mykolo Sopočkos 
bažnyčia 

Bažnyčia, pavadinta Palaimintojo Mykolo 
Sopočkos (1888–1975) vardu, yra pirmoji 
ir kol kas vienintelė šio titulo bažnyčia 
pasaulyje. Kunigas Sopočka priklauso 
Vilniaus krašto istorijai nusipelniusių  www.vrtic.lt

asmenybių ratui. Jis taip pat yra vienas 
iš tų, kuriuos Romos Katalikų Bažnyčia 
beatifikavo ir kuris paliko ryškų pėdsaką 
religingumo istorijoje. Jis buvo Vilniaus 
arkivyskupijos kunigas, tuometinio 
Stepono Batoro universiteto profesorius, 
kariuomenės kapelionas, 2000 m. 
kanonizuotos (paskelbtos šventąja) 
Marijos Faustinos Kovalskos dvasios tėvas 
ir nenuilstantis Dievo Gailestingumo 
apaštalas. Lankytojai mielai kviečiami 
apsilankyti bažnyčioje bei kapinėse, kur 
palaidotos Mirštančio Jėzaus Širdies 
pilkųjų uršuliečių kongregacijos vienuolės.

 Šv. Uršulės g. 25, Juodšilių kaimas,  
Vilniaus rajonas, Lietuva 
54.582873, 25.259611

  www.vrtic.lt 
+370 52436402

33  
Vladislavo Sirokomlės muziejus

Mažame Bareikiškių kaime stovi XIX a.  
medinis pastatas, kur 1853–1861 m.  
gyveno ir dirbo garsus poetas – 
Vladislavas Sirokomlė (1823–1862). 
Mediniame dvarelyje prieš keliolika metų 
buvo įsteigtas Vilniaus rajono turizmo 
informacijos centras bei muziejus, 
pasakojantis apie Sirokomlę – literatą 
ir pirmo turistinio vadovo po Lietuvą 
autorių. Leidėjai konkuruodavo dėl jo 
naujų darbų ir už jo eilėraščius mokėdavo 
net pusę rublio – tais laikais tai buvo labai 

nemaži pinigai. Muziejaus lankytojai gali 
apžiūrėti baldus, portretus, knygas ir kitus 
asmeninius poeto daiktus. Be to, siūloma 
sudalyvauti edukaciniuose užsiėmimuose: 
paklausyti poezijos paskaitų ar apsilankyti 
kaligrafijos pamokose.

 Vladislovo Sirokomlės g. 5, Bareikiškių 
kaimas, Vilniaus rajonas, Lietuva  
54.616530, 25.463377 

  www.vrtic.lt 
+370 52436402

35

Pričiūnų Šv. Ignoto koplyčia

Koplyčia pastatyta 1837 m. ir garsėja 
šio krašto globėjo šv. Ignoto garbei 
liepos pabaigoje rengiamais atlaidais 
bei piligriminiais žygiais. Virš įėjimo į 
koplyčią kabančios atminimo lentos 
primena svarbius istorinius faktus. Viena 
iš jų mini Vandą Boniševską, Angelų 
seserų kongregacijos vienuolę, kuri 
beveik 20 metų gyveno Pričiūnuose 
ir kurią parapijiečiai gerbė dėl jos 
nenuilstančios apaštališkos veiklos, 
palaikymo persekiotiesiems. Vienuolei 
atsivėrė stigmos, ji turėjo pranašysčių ir 
gydymo tikėjimu dovaną. Kita vienuolė, 
sesuo Helena Majevska, patyrė turbūt 
reikšmingiausią nušvitimą savo  
gyvenime – Jėzaus apsireiškimą. 
Neilgai trukus ji kreipėsi į kun. Mykolą 
Sopočką, būsimąjį palaimintąjį ir Dievo 
Gailestingumo apaštalą. Kartu jie įkūrė 
naują vienuoliją – Gailestingojo Jėzaus 
seserų kongregaciją.

 Pričiūnų kaimas, Buivydžių seniūnija, 
Vilniaus rajonas, Lietuva 
54.842315, 25.642564

  www.vrtic.lt 
+370 52436402
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polocKo MIESTAS IR 
polocKo RAjoNAS

36  
Megalito kultūros paminklas 
„Baltarusijos Stounhendžas“

Baltarusijos Stounhendžas prie Janovo 
ežero yra unikalus megalitinės kultūros 
paminklas. Jis taip pat vadinamas senovės 
observatorija, apie kurią liudija ypatingu 
būdu išdėstyti akmenys: jų padėtis ištisus 

metus nurodo besileidžiančios saulės 
vietas svarbiausiuose dangaus judėjimo 
taškuose – saulėgrįžoje ir lygiadienyje. 
Objektą galima aplankyti bet kuriuo metų 
laiku tiek savarankiškai, tiek užsisakius 
ekskursiją, supažindinančią su senovės 
baltarusių kalendoriumi ir leidžiančią 
išmėginti jėgas įmenant senovinio 
kalendoriaus paslaptis. Paminklą galima 
pasiekti sausuma visus metus, o vasarą –  
ir baidarėmis vandeniu.

 Bikulničių kaimas, Polocko rajonas,  
Vitebsko sritis, Baltarusija 
55.273735, 28.782634

  www.polotsk-turizm.com 
+375 214466949

37

Ženklas  
„Europos geografinis centras“

Polockas yra ne tik seniausias slavų 
miestas, bet ir geografinis Europos 
centras. Daugelis miestų ginčijasi 
dėl šio centro statuso – sunku 
vienareikšmiškai jį nustatyti, nes 
centras apskaičiuojamas skirtingai 
pasirinktais metodais. Tačiau Polockas, 
kaip ir prieš šimtmečius, buvo ir yra 
Europos kelių atskaitos taškas, Europos 
baltarusiška širdimi. Tai patvirtinantis 
ženklas – pagrindiniame miesto 
prospekte.

 Frantsiska Skoriny pr., Polockas,  
Vitebsko sritis, Baltarusija 
55.484737,28.776064

  www.polotsk-turizm.com 
+375 214466949

38  
Privatus riterystės muziejus

Muziejaus lankytojams suteikiama 
unikali galimybė prisiliesti prie 
viduramžių istorijos: pasimatuoti 
šarvus, pašaudyti iš lanko, išmokti 
viduramžių šokių. Programos „Senovės 
pilyje“ metu kunigaikštis Andrius 
Algirdaitis pasidalins slaptomis žiniomis 
apie X–XV a. karių ekipuotę, papasakos 
apie XV a. paskutiniųjų dešimtmečių 
politinius įvykius, pakeitusius 

BAlTARUSIjA

senovės Polocko, Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ir vieno iš pagrindinių 
Rytų Europos miestų, istoriją. 

 Engelso g. 3, Polockas,  
Vitebsko sritis, Baltarusija 
55.484299, 28.771851

  www.polotsk-turizm.com 
+375 298345566

39  
Kūrybinė laboratorija
„Polocko spaustuvė“

Pranciškus Skorina – unikali asmenybė 
baltarusių istorijoje ir kultūroje. Gimtajame 
Polocke, kuriame gyveno XVI a. pradžioje, 
tapo pirmuoju spaustuvininku ne tik 
Baltarusijoje, bet ir kitų Rytų slavų 
kraštuose: Prahoje išspausdino pirmąją 
Bibliją senąja baltarusių (rusėnų) kalba. 
Vertinant didelius jo nuopelnus, Skorinos 
portretu papuošta reprezentacinė Padujos 
universiteto, kuriame studijavo, salė 
(it. Sala dei Quaranta). Spaustuvininko 
dirbtuvėse kiekvienas turės nuostabią 

galimybę pasijusti spausdinto žodžio 
meistru ir pasinerti į knygos kūrimo 
paslaptis: naudotis šriftais, surinkti tekstą 
ir išspausdinti savo pirmąjį puslapį tikru 
renesansišku spausdinimo presu arba 
atspausti Polocko Šv. Sofijos katedros 
medžio raižinį.

 Engelso g. 3, Polockas,  
Vitebsko sritis, Baltarusija 
55.484299, 28.771851

  www.polotsk-turizm.com 
+375 297162670
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 www.polotsk-turizm.com

40  
Pažintinė ekskursija drakaru

Viduramžiai – ypač ryškus laikas Polocko 
krašto istorijoje: miestas garsėjo 
amatininkais, prekybininkais ir, žinoma, 
kariais. Valandą trunkančios ekskursijos 
drakaru metu po Vakarų Dviną miesto 
svečiai sužinos, kaip baltarusių protėviai 
gamindavo pačius greičiausius laivus 
(drakarus), susipažins su slavų ir vikingų 
gyvenimu, su Polocko istorija.
Dalyviai pajus vėjo jėgą, stebės Vakarų 
Dvinos krantų grožį, ims į rankas kardą ir 
įsivaizduos save esant senovės drakaro 
kariais!

 Frantsiska Skoriny pr. 8, Polockas,  
Vitebsko sritis, Baltarusija 
55.485158, 28.766435

  www.polotsk-turizm.com 
+375 214466949

41  
Polocko istorinę ir kultūrinę raidą 
žymintis memorialas

Įvairių epochų Polocko didybė ir grožis yra 
sustingęs akmenyje: ir Polotos upės vingis, 
kuris suteikė miestui vardą, ir legendinė 
sala, kur kadaise buvo vienuolynas, ir ant 
Viršutinės pilies neabejotinai atpažįstamas 
Šv. Sofijos katedros „laivas“. Lankytojas 
gali pažvelgti į senovės miesto panoramą 
ir prisiliesti prie jo istorijos.

 Frantsiska Skoriny prospekto Centrinė 
alėja, Polockas, Vitebsko sritis, Baltarusija 
55.484998, 28.771420

  www.polotsk-turizm.com 
+375 214466949

40

LATVIJA
LIETUVA
BALTARUSIJA

Šią programą finansuoja
Europos Sąjunga

Ši brošiūra parengta pagal 2014–2020 metų 
Europos kaimynystės priemonės Latvijos, 
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo 
per sieną programos remiamą projektą 
ENI-LLB-1-108 „Nematerialios kultūros ir 
vietinio istorijos paveldo išsaugojimas, 
prieinamumas ir plėtra, gerinant darnų 
turizmo konkurencingumą Latvijoje, Lietuvoje 
ir Baltarusijoje“ (Atraskime regionų šaknis iš 
naujo!), kurio tikslas – skatinti nematerialaus 
kultūros ir vietinės istorijos paveldo 
išsaugojimą, prieinamumą ir plėtrą, pagerinus 
tvarų kultūros turizmo konkurencingumą 
Latvijoje, Lietuvoje ir Baltarusijoje.
Bendra projekto vertė – 1 031 590,97 EUR, iš jų 
Europos Sąjungos lėšos – 928 431,87 EUR.
2014–2020 metų Europos kaimynystės 
priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos 
bendradarbiavimo per sieną programa  
skatina sinerginę Latvijos, Lietuvos ir 
Baltarusijos organizacijų partnerystę  
2014–2020 m. laikotarpiu. Šios Europos 

Sąjungos finansuojamos programos strateginis 
tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus 
ir dalytis patirtimi tarp Latvijos, Lietuvos ir 
Baltarusijos žmonių bei organizacijų per kartu 
įgyvendinamus bendrus projektus, kuriais 
siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę 
pasienio regionuose. Programai skirtas  
Europos Sąjungos finansavimas sudaro  
74 milijonus eurų.
Europos Sąjungos valstybės narės nusprendė 
sujungti savo žinias, išteklius ir ateitį. 
Kartu jos sukūrė stabilumo, demokratijos 
ir tvaraus vystymosi zoną, išsaugodamos 
kultūrinę įvairovę, toleranciją ir gerbdamos 
asmeninę laisvę. Europos Sąjunga įsipareigoja 
pasidalyti savo pasiekimais ir vertybėmis su 
šalimis ir tautomis už jos ribų. 
Šią brošiūrą finansuoja Europos Sąjunga. 
Už jo turinį atsako tik Žiemgalos planavimo 
regionas ir jokiomis aplinkybėmis negali būti 
laikoma, kad šia brošiūra atspindima Europos 
Sąjungos pozicija.

Leidėjas: Žiemgalos planavimo regionas, www.zemgale.lv, 2021 m.
Dizainas, maketas: Jolanta Degė
Leidinyje naudojamos nuotraukos, gautos iš Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos turizmo informacijos 
teikėjų, objektų savininkų, muziejų, Žiemgalos planavimo regiono, Polocko rajono vykdomojo 
komiteto Sporto ir turizmo departamento, Jėkabpilio miesto savivaldybės, Rokiškio krašto 
muziejaus, Vilniaus rajono savivaldybės archyvų, taip pat dizaino biuro „H2E“ reklaminė medžiaga. 
Nuotraukų autoriai – Oskars Kalniņš, Kristaps Runčs, Anrijs Pozarskis.

Už bendradarbiavimą dėkojame projekto partneriams: Polocko rajono vykdomojo komiteto
Sporto ir turizmo departamentui, Neretos apskrities savivaldybei, Jėkabpilio miesto savivaldybei,
Rokiškio krašto muziejui, Vilniaus rajono savivaldybei, Žiemgalos ir Polocko rajonų turizmo 
informacijos teikėjams, dalyvavusiems rengiant šią brošiūrą.
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