Sēlijas loks
Garāki pārbraucieni maršrutā
paredzēti pa asfaltētiem ceļiem,
bet piekļuve senajām kulta
vietām lielākoties ir pa grants un
meža ceļiem.
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vējā. Stāstīts arī, ka senos laikos velns zem
akmens parāvis tuvējo māju saimnieku, bet,
kad palaidis vaļā, saimnieku neviens vairs nav
pazinis – tik ilgs laiks bijis pagājis.

3
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2 Pastmuižas velnakmens

Maršruta garums ~170 km

1 Meļķītāru muldakmens
Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads
Nedaudz pirms Augstkalnu pieturas no
Rīgas–Daugavpils šosejas pa kreisi atzarojas
samērā paliels lauku ceļš, kas pie Paparžu mājām
šķērso dzelzceļu. Akmens redzams ~ 3 km aiz
dzelzceļa pa kreisi no ceļa, morēnas līdzenumā,
agrākā Muldas purva (tagad pļavas) malā
56º 39’ 613 25º 12’ 168
Meļķītāru muldakmens zināms kā sena
ziedošanas vieta, pie tā arī kristīti bērni. Teika
vēsta, ka senatnē velns esot smēlis ūdeni no
tuvējā ezeriņa, lējis to muldā un mazgājies. Tas
turpinājies tik ilgi, kamēr ezeriņš bijis izsmelts.
Velns aizgājis uz citurieni, pamezdams gan
Muldas akmeni, gan Muldas purvu. Cita teika
stāsta, ka velns gribējis maizi cept, tāpēc izkalis
akmenī sev muldu, bet, tikko nesis miltus
iejavam, iedziedājies gailis, un viss darbs bijis

Kokneses novads, Kokneses pagasts
2 km no Kokneses, starp Rijnieku un Kalnakroga
mājām, 300 m no Senču mājām, 450 m pa labi
no Rīgas–Daugavpils šosejas. Akmens atrodas
vecās šosejas malā, 35 m no tās, 55 m uz ZA no
pārplūdinātās Daugavas klajā vietā – plašā pļavā,
pār kuru tālumā saredzama Rīgas–Daugavpils
šoseja
56º 37’ 624 25º 27’ 326
Viens no plašāk pazīstamajiem mitoloģiskajiem
akmeņiem Latvijā. Lai arī objekts ir tradicionāli
vienskaitlī, tomēr šeit ir divi dažādi akmeņi,
ko uzskata par vienu. Ar to saistītas dažādas
teikas ar līdzīgu sižetu: “Velns gribējis paņemt
no Daugavas akmeni Gaujas aizdambēšanai,
bet Pasta muižā iedziedājies gailis un velnam
akmens nokritis zemē. Uz nokritušā akmens, kas
saplīsis divās daļās, esot velna nagu nospiedumi.
Vēl šodien varot uziet akmeni netālu no Pasta
muižas.” Cita teika vēstī, ka velns nesis akmeni,
lai aizdambētu Daugavu, iedziedājies gailis, un
velns saspēris akmeni divās daļās.

3 Pļaviņu Pētera akmens
Klintaines pagasts, Pļaviņu novads
No Rīgas–Daugavpils šosejas 1,5 km pirms
Pļaviņām un 100 m pirms Stabulnieku mājām pa
labi nogriežas vecā šoseja. Akmens atrodas tās malā,
80–100 m no jaunās šosejas
56º 36’ 247 25º 40’ 283
Akmens apvīts dažādiem nostāstiem. Apkārtnes
ļaudis to sauc par Pētera I akmeni. Teika stāsta, ka
Ziemeļu kara laikā pēc pusdienošanas Krievijas
cars palicis zem akmens sudraba nazi un dakšiņu.
Uz tā vēl saskatāma Rīgas arhibīskapa īpašuma
zīme – bīskapa krusts un zizlis. Akmens uzlūkojams
par senāko datēto robežakmeni Latvijā. Ir secināts,
ka Pļaviņu Pētera akmens uzskatāms par vienu no
četriem Lokstenes robežakmeņiem, kurā pirms
1437. gada, bet ne agrāk kā 14. gs. sākumā iekalti
Rīgas arhibīskapa un viņa vasaļa Vrangeļa ģerboņi.
Akmens tiek dēvēts arī par Stukmaņu Pētera
akmeni.

4 Zasas parka velnakmens
Zasas pagasts, Jēkabpils novads
100 m uz Z no Zasas vidusskolas,
20 m no jaunās sporta zāles, parka malā
56º 17’ 633 25º 58’ 752
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Pa Zemgales jostu no Iecavas līdz Aucei
Garāki pārbraucieni maršrutā
paredzēti pa asfaltētiem ceļiem,
bet piekļuve senajām kulta vietām
lielākoties ir pa grants un meža
ceļiem.
Maršruta garums 165 km

8 Iecavas Dieva dārzs

Pārupes iela, Iecava, Iecavas novads
Iecavas upes kreisajā krastā, pretim luterāņu
baznīcai, nogabalā starp privātmāju apbūvi
56º 35’ 828 24º 11’ 333
Par Dieva dārziņu sauc vietu Iecavas ielejas
malā, kur ap 50 x 100 m platībā ir neapbūvēta
teritorija. 1812. gadā tur apglabāti karā
kritušie prūšu un krievu karavīri. Tomēr
vietas nosaukums nereti tiek tulkots kā sena
kulta vieta. Vietējie iedzīvotāji izveidojuši
kustību, kas īsteno projektus par Dieva dārza
labiekārtošanu un saglabāšanu. Ir izveidotas
koka trepes pa nogāzi uz Iecavas upīti,
iekārtots skatu laukumiņš un informācijas
stends. Teika stāsta, ka šajā vietā bijusi iecere
būvēt pirmo Iecavas baznīcu, bet te savestie
baļķi atradušies otrpus upei tagadējās
baznīcas vietā.

Teikas vēstī, ka senos laikos velns, apkārt
klejodams, nolēmis izjokot Zasas muižkungu.
Viņš ņēmis no Daugavas lielu akmeni un stiepis
to gar Meņķu dzirnavām (pretī Līvāniem)
pāri Linaites purvam. Šis akmens bija liels
un smags, kājas velnam grimušas dziļi
zemē. Nosviedis purvā, viņš to pāršķēlis
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uz pusēm. Nu pusi akmens atstiepis līdz Zasas
muižai. Gribēdams muižas kungu piemuļķot,
metis akmeni Dzirnupītē, lai to aizsprostotu.
Taču, no attāluma sviests, smagais akmens upītē
neiekritis, bet, trāpīdams āderu krustpunktā,
nokritis vietā, kur tas atrodas pašlaik. Pie upītes
tuvāk iet nezin kāpēc velns baidījies, tāpēc smago
akmeni neizdevies iemest. Cita teika stāsta, ka reiz
velns bijis sadusmojies uz Zasas dzirnavnieku, arī
lielkungu un gribējis atriebties. Nolēmis aizdambēt
Zasas upi (Dzirnupīti) un visu noplūdināt. No
Daugavas stiepis uz Zasu lielu akmeni. Rīta pusē ar
iedziedāšanos viņu iztraucējis gailis. Velns akmeni
nometis vietā, kur tas atrodas pašlaik, un pats
nozudis ellē.

5  Dronku velnakmens
Rubenes pagasts, Jēkabpils novads
200 m uz R no Kaldabruņas–Ritenišku ceļa,
150 m uz DRR–R no nelielās Dronku kapsētas,
mežmalā 56º 08’ 315 26º 04’ 329
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6  Saltupju svētavots
Aknīste, Aknīstes novads
Pie Mīkļu mājām, Susējas upes kreisajā krastā.
Avotu var atrast, sekojot ceļa norādēm
56º 10’ 277 25º 44’ 112
Saltupju svētavots tek pretī saulei, un par to
ir stāstītas visdažādākās teikas un nostāsti. Ja
Lieldienu rītā ar avota ūdeni izmazgā acis, tās
būšot skaidras visu gadu. Avotā metuši ziedojumu
monētas, kā arī sendienās izpildījuši dažādus kulta
rituālus. Avots ietek Dienvidsusējas upē. Avota
gultne iekrāsojusies košā oranžā krāsā, kas tam
piešķir īpašu burvību. Avotā pie tiltiņa atrodas
dobumakmens, kas sendienās izmantots par
upurakmeni. Avota apkārtnē izveidotas pastaigu
takas un atpūtas vietas.

7  Rites Mārgas kalns

Akmens plakaniskajā virsmā ir divas interesantas
pēdas, kuras, pēc nostāsta, ieminis velns.
Divi blakus esoši pēdu nospiedumi, ko
velns atstājis, stāvēdams akmens malā,
kopā veido Latvijas teritorijas kontūru,
kur gandrīz vienmēr var redzēt
uzkrājamies ūdeni. Pēdas dziļums
– līdz 15 cm. Otra pēda atrodas
akmens R malā. Šajā pēdā ūdens
parasti nav uzkrājies. Ūdens,
kas uzkrājas velna pēdā, tiek
uzskatīts par dziedniecisku.

Rites pagasts, Viesītes novads
500 m uz ZZA no Stupeļu pilskalna un
400 m uz RZR no Panteļu mājām
56º 10’ 466 25º 28’ 214

“Stāsta, ka pagānu laikos te dieviem esot
upurēts un jumpravas tur uz altāra svētu
uguni sargājušas. Viena jumprava tur
esot noziegusies un savu godu nekopusi.
Tad pēc svēta likuma esot sadedzināta”
(A. Bīlenšteina pierakstīta teika). 2011. gada
vasarā Ziemeļu mājas saimniece Janīna Bičole
zināja stāstīt šādu teiku: “Mārgas pilskalnā meitai
pils bijusi. Braukuši precinieki. Meitai bijis cits
draugs. Bet precinieki savā starpā karojuši, līdz
pili nodedzinājuši. Vecā Stupeļa meita Mārga
sadegusi, bet viņas draugs ar bērnu dzīvi palikuši.
Vecais Stupelis palicis savā pilskalnā. Pie Mārgas
kalna vīratēva brālis atradis lielu sudraba saktu,
kas it kā muzejā kādā atdota. Tas vēl pirms
kolhozu laikiem. Garā kalnā esot avots, no kura
“ķēžu garumā” esot aprakts zārks ar bagātību.
Pie kalna dzīvojušas divas vārdotājas – Bičole
Marija un vēl viena turpat netālu. Savā starpā
viena otrai būrusi” (nostāstus pierakstījis
Andris Grīnbergs).

Bruknas ragankalniņš atrodas purva vidū pretī
Bruknas muižai un par to ir dažādas teikas un
nostāsti. „Vecos laikos tanī vietā, kur tagad
ir tīrelis, ir bijusi skaista un stipra pils. Pils
piederējusi ļoti bagātam ķēniņam. Ķēniņam
bijusi meita, kurai vārds bijis Spīdola. Spīdolas
tēvs bijis ļoti bagāts un slavens vīrs, bet meita
bijusi gatavā ragana. Katru nakti meita skrējusi
uz elli pie velliem. Ķēniņš meitas nedarbus
nav zinājis, un savu miesīgu bērnu ļoti mīlējis.
Kādu nakti vēlu pie ķēniņa ieradušies viesi,
un viņš gājis modināt savu mīļo bērnu, bet
gulta bijusi tukša. Tēvs domājis, ka Spīdola
ir nozagta, tādēļ sasaucis karaspēku, lai
dzītos meitai pakaļ. Ķēniņš stāvējis, domās
nogrimis, kad uzreizi nodziedājis gailis un
meita atradusies. Tēvs prasījis, kur viņa ir
bijusi. Meita, redzēdama, ka viņas noslēpums
ir atklāts, visu izstāstījusi. Viņa teikusi: „Tēt’,
līdz šim es biju saziņā ar velniem, un mēs
nolēmām tavus ļaudis iznīcināt un visu, kas
vien pieder tavai tautai” Tēvs dusmās izteicis:
„Ak, kaut mana nekrietnā pils nebūtu vairs
virs zemes” Tā arī noticis: pils tūlīt nogrimusi
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Ziemeļu kara sākumā uz akmens esot
brokastojuši un pat spēkiem mērojušies
Krievijas cars Pēteris I un Polijas karalis
Augusts II Stiprais. Pēc citas teikas
akmeni šurp ar ratiem atvedis velns.
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Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads
2 km uz D no Bārbeles centra, Iecavas
upes labajā krastā
56º 26’ 068 24º 35’ 497

11
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Bārbeles sēravots kā dziedniecības vieta
rakstos minēts jau 18. gs., kaut arī ticams,
ka tas bijis zināms jau krietni pirms tam.
Avots visos laikos izmantots dziedniecībai,
tāpēc tā ir arī sena kulta vieta. Dažādos
laikos avots bijis atšķirīgi iekārtots. Arī
mūsdienās tas ir labiekārtots. Avots iztek
no 6,8 m dziļas akas, kas ir izurbta, avotu
labiekārtojot.

17
ar visiem pils ļaudīm. Tagad nogrimušās pils
vietā ir tīrelis, kurā aug krūmi un ogulāji. Pilij ir
bijis tik brīnišķīgs nosaukums, ka to vēl neviens
nav atminējis. Ja kāds pils vārdu uzminēs,
tad pils atkal uzcelsies zemes virsū. Pils vārda
atminētājs palikšot par pils valdnieku. Jau esot
pagājuši simtiem gadu, un vārdu vēl neviens nav
atminējis.

10 Adžūnu kausakmeņi

“Pūpoli”, Uzvara, Gailīšu pagasts, Bauskas novads
Zemnieku sētas un lauksaimniecības mašīnu
muzeja pagalmā, pie rijas un klēts
56º 18’ 714 24º 16’ 574
Kausakmeņi ir Zemgales un Latvijas īpašā
vērtība, jo atšķirībā no Lietuvas, kur atrasts
vairāk nekā 600 kausakmeņu, Latvijā ir tikai 10,
un tie visi – Zemgalē. Kausakmeņi lielākoties
izvietoti privātmāju pagalmos vai citās publiski
nepieejamās vietās, tādēļ labākā vieta, kur
apskatīt kausakmeņus, ir Zemnieku sētas un
lauksaimniecības mašīnu muzejs Gailīšos.
Kausakmeņi kādreiz atvesti no Adžūnu
apkārtnes.
Ir pamats domāt, ka šo kausakmeņu otrreizējā
pielietošana (līdzīgi kā graudberžiem) kulta
vajadzībām atsevišķos gadījumos aizēnojusi
akmeņu kādreizējo saimniecisko izmantošanu.
Tomēr tautas atmiņā to lietojums saimnieciskos
nolūkos saglabājies labi.

Rundāles novads
Lielupes kreisā pamatkrasta malā,
650 m uz D (augšpus) Mežotnes pilskalnam
56º 26’ 132 24º 02’ 561
Senāk vīna kalns izmantots kā Mežotnes
pilskalna kulta vieta.

12 Vilces velna grava ar
velna tiltiņu

Vilces pagasts, Jelgavas novads
Vilces dabas parkā, ap 0,5 km uz R no Vilces
muižas. Velna grava ir Vilces upītes kreisā krasta
sāngrava, velna jeb barona tiltiņš atrodas tās
vidusdaļā, ap 140 m no Vilces upes
56º 25’ 159 23º 32’ 488
Vilces velna grava atrodas Vilces dabas parka
teritorijā. Par Velna gravu ir vairākas teikas:
“Klaušu laikos kāds zemnieks gājis uz muižu
darbos. Bijis vēl diezgan tumšs. Pie kādas gravas,
kurai pāri gājis tilts, viņam pretim nācis kāds
kungs melnās drānās. Zemnieks domājis, ka
tas ir muižkungs, un pabučojis roku. Kad kungs
pagājis garām, zemnieks redzējis, ka tam viena
kāja ir vistas, otra – govs. Tātad zemnieks bija
pabučojis roku velnam. No tās reizes šo tiltu
sauc par Velna tiltu.” Cita teika vēstī, ka pie
Vilces gravas vagars nositis zemnieku un viņu
turpat apglabājis. Kādreiz tur citi gājuši garām
un redzējuši, ka skrienot pa mežu kāda ēna un
pazūdot gravā. Pa vakariem tur visi ir izvairījušies
staigāt un gājuši apkārt ar lielu līkumu. Pie
gravas notikušas dažādas klizmas, piemēram,
zemnieks dienas laikā iebraucis kokā un salauzis
ratus.
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13 Vilces velna dziļums

14

Vilces pagasts, Jelgavas novads
Vilces dabas parkā, tā Z galā, Vilces upes pašā
lejtecē pie ietekas Svētē, lejpus vecā Bauskas–
Dobeles ceļa tilta
56º 25’ 821 23º 31’ 519
Vilces upītes velna dziļumā zviedru karaļa
karavīri iemetuši salaupīto zeltu. Kad tie
atgriezušies pēc zelta, to atgūt nav bijis
iespējams, jo upei tai vietā neesot dibena.
Mūsdienās vairāki interesenti mēģinājuši atrast
bagātības, lietojot asprātīgas metodes gan
ūdens izsūknēšanā bez ūdensteces aizturēšanas,
gan upes dziļuma mērīšanā ar atsvaru no
helihoptera, tomēr neviena metode nav ļāvusi
sasniegt upes gultni un izcelt bagātības.
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17 Ezernieku velnakmens

Salas novads, Sēlpils pagasts
150 m uz DDR no Ezernieku mājām, mitrā
mežiņā, 75 m no ceļa un 30 m no lauka malas. Uz
akmeni ved maza taciņa
56º 34’ 826 25º 42’ 142

14 Ķeveles avoti

Vītiņu pagasts, Auces novads
5 km ZR no Auces pilsētas un 3 km uz
R no Auces–Bikstu lielceļa, kalna nogāzē,
0,5 km uz Z no Dzirnavnieku mājām,
200 m uz D no karjera. Uz avotiem ved
ceļa norādes
56º 28’ 962 22º 49’ 384
Ķeveles jeb Karaļavoti iztek akmeņu
mūrējumā, satek kopā un kā paliels
strauts aiztek prom pa nelielu graviņu
mežā. Pastāv viedoklis, ka ikkatra
avotiņa ūdenim ir cita garša un tas var
līdzēt dažādām kaitēm. Avoti apvīti
ar dažādām teikām un nostāstiem.
Ziemeļu kara laikā ar avotu ūdeni
izdziedinājies zviedru karalis Kārlis XII,
kuram nav varējuši palīdzēt galma
ārsti.

18 Vaiķu (Napoleona, Pētera I)
akmens

Vīpes pagasts, Krustpils novads
Vaiķu māju pļavās, 55 m no Rīgas–Daugavpils
šosejas pa labi (uz upes pusi) un ap 300 m no
Daugavas labā krasta
56º 25’ 526 26º 04’ 554
Teika vēstī, ka akmeni te velns pametis.
Citās teikās stāstīts, ka pie akmens pusdienojis
Krievijas cars Pēteris I un Napoleons.

19 Aknīstes (Radžupes, velna)
ala

Aknīste, Aknīstes novads
Dienvidsusējas labā krasta pietekas Radžupes
(21 km gara) lejtecē, tās kreisajā krastā, 1 km uz
ZA no Aknīstes, pretim Kaļķucepļu mājām, ap
2 m virs upes
56º 10’ 183 25º 46’ 176

16 Bārbeles sēravots
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11 Vīna kalns

9

15 Bauskas Pētera akmens

Kalēju iela 2, Bauska
56º 24’ 420 24º 10’ 863

7

9 Bruknas ragankalniņš

Dāviņu pagasts, Bauskas novads
Jāseko ceļa norādes zīmēm uz Bruknas muižu.
Kalniņš atrodas pretī muižas priekšējai fasādei,
~500 m pāri purvam 56º 27’ 831 24º 26’ 660

19

Zināmas teikas par to, ka uz akmens sēdējis
velns, iesēdējis vai iegulējis iedobes,
ķemmējies un utojies. Akmens virsmā ir
vairāki dažāda lieluma iedobumi. Blakus
lielam robam redzamas divas mazākas
bedrītes, kuru dziļums ir 2 un 4 cm. Netālu
saskatāmi divi lēzeni iedobumi, kas varētu būt
mākslīgi veidoti. Velnakmens uzskatāms par
bedrīšakmeni, kopumā tā virsmā konstatētas
piecas bedrītes.
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Pirmā pasaules kara laikā un padomju
represiju gados alā slēpušies cilvēki. Velna alas
nosaukums ir jaunlaiku izdomājums.

20 Ģevrānu velna akmens

Rubenes pagasts, Jēkabpils novads
Akmens atrodas 150 m ZA no Ģevrāniem,
Cīruļupītes labā krastā, klajā vietā, 4 m no upītes
krasta
56º 07’ 270 25º 59’ 960
Teika stāsta, ka vecos laikos te bijis milzīgs
mežs un upīte bijusi liela upe. Pa mežu reizēm
klejojuši vientuļi mednieki un zvejnieki, bet
ļaužu mītņu neesot bijis. Reiz šajā mežā
apmaldījies svešzemju sirotājs. Sacēlusies
briesmīga vētra ar pērkonu un zibeni, un pat
meža īstajam saimniekam velnam palicis
bail. Tas sameties kopā ar ļauno svešzemju
sirotāju, un abi glābušies pāri upei. Kā tikuši
upes vidū, tā atskanējis pērkona grāviens, un
abi bēdzēji pārvērsti par lielu akmeni. No tā
laika pie akmens briesmīgi spokojoties. Ļaudis
pamazām nolīduši vienu meža gabalu pēc
otra, – un beidzot akmens upītes līcī stāvējis
gluži kails. Domājuši, ka nu spoku būšanām
būs gals, bet – kas to deva! Ļaunie gari
spokojušies un baidījuši ļaudis vēl trakāk. Tad
pamazām brīvajās dienās ap akmeni saveduši
zarus un malku. Kad laiduši uguni klāt, tad
sanākuši skatīties visi apkārtnes ļaudis. Uguns
apņēmusi akmeni, un no tā uz meža pusi
sākuši bēgt spoku gari lopu, zvēru un cilvēku
izskatā. Kad uguns noplakusi, tad ieraudzījuši,
ka akmenī palikušas cilvēku un lopu pēdas.
Bijušas saskatāmas arī logu un durvju
vietas, kas tikai vēlāk pamazām izdzisušas.
Pēc tam cilvēki akmeni iesaukuši par
Velnapēdu (Urtāns J. Pēdakmeņi, robežakmeņi,
muldakmeņi. Rīga, 1990).
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Senās dabas
svētvietas
ZEMGALE
Tūrisma Ceļvedis

SUOMI

NORGE

Z

emgales senās kulta vietas veidojušās ļoti ilgā laika periodā.
Pašas senākās – bedrīšakmeņi – var būt saistītas ar bronzas laikmetu un
somugru ciltīm, savukārt citas – ar dzelzs laikmetā šajā teritorijā dzīvojošām
zemgaļu un sēļu ciltīm. Senās pagāniskās kulta tradīcijas visai plaši bija
izplatītas vēl 19. gs., bet 20. gs. šīs tradīcijas palēnām izzudušas.

SVERIGE

LATVIJA
DANMARK

Šis izdevums iepazīstina ar diviem tūrisma maršrutiem pa Zemgales
senajām kulta vietām – ar Sēlijas loku un pa Zemgales jostu no Iecavas līdz
Aucei. Sēlijā apskatīsiet akmeņus to dabiskajā vidē, kulta vietas ap sēļu
senajiem pilskalniem u.c. dabas objektus, savukārt Viduszemgalē tie ir
tradicionālāki tūrisma objekti kompleksā ar citām apskates vērtībām.

Katru gadu augusta otrajā sestdienā
un svētdienā Tērvetes dabas parkā
svin Zemgaļu svētkus, kas popularizē
aizvēsturisko Zemgales novadu un tā
kultūru, parādot arī citu reģionu paražas
un atšķirīgās tradīcijas. Svētkos tiek rīkoti
bruņinieku turnīri, amatnieku prasmju
demonstrējumi un citas aktivitātes.

BIEŁARUŚ

ilvēkus visos laikos ir vilinājis noslēpumainais un neizdibināmais. Senās svētvietas
ir apvītas mītiem un leģendām,POLSKA
kas rosina zinātkāri un ļauj mums kaut nedaudz
ielūkoties pagātnē. Līdz mūsdienām ir saglabājušās teikas un pieraksti, kas vēsta par
piekoptajiem rituāliem senajās svētvietās, piemēram, ziedošana, dabas godināšana
atbilstoši saules gada ritumam, uguns un mirušo kults.

TŪRISMA INFORMĀCIJA
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs
Akadēmijas iela 1, Jelgava
Tālr. +371 63005445, 63005447
tic@tornis.jelgava.lv,
www.visit.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv

tiek cienāti ar gardu maltīti, gatavotu uz
ugunskura, un arī aicināti piedalīties vakara
misē, jo kopienas dzīve ir cieši saistīta ar
Dieva, darba un dabas mīlestību. Svētku
apmeklējums ir par ziedojumiem, kas tiek
izmantoti kopienas dzīves nodrošināšanai
un uzlabošanai.

Jēkabpils pilsētas
tūrisma informācijas centrs
Brīvības iela 140/142, Jēkabpils
Tālr. +371 65233822, 29556045
tic@jekabpils.lv, www.visit.jekabpils.lv

Renesanses dārza svētki

Katru gadu jūlija pēdējā sestdienā Bruknas
muižā (Dāviņu pagasts, Bauskas novads)
tiek svinēti Renesanses dārza svētki. Tas ir
laiks, kad Bruknas muižā var baudīt seno
deju prasmju meistaru uzstāšanos un
teātra izrādes, kurās galvenās lomas spēlē
gan paši kopienas iedzīvotāji, gan arī citu
teātru grupu mākslinieki. Nereti Renesanses
dārza svētkos var sastapt Latvijā populārus
mūziķus, aktierus un citus sabiedrībā
pazīstamus cilvēkus, kuri uzstājas visa
vakara garumā. Parasti svētku dalībnieki
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Tradicionālie svētki reģionā
Zemgaļu svētki

ROSIJSKAJA
FEDERACIJA

EESTI

Muzeju nakts

Katru gadu maija otrajā svētdienā Latvijā
svin muzeju nakti, kad bez ieejas maksas
ir atvērti visi muzeji, piedāvājot gan
pastāvīgās apskates ekspozīcijas, gan īpaši
šai naktij sarīkotus uzvedums, ekspozīcijas
u.c. izklaides.

Auces novada tūrisma informācijas centrs
Raiņa iela 14, Auce
Tālr. +371 63707226, 26460612
turisms@dome.auce.lv,
www.auce.lv
Bauskas tūrisma informācijas centrs
Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads
Tālr. +371 63923797, 27746484
tourinfo@bauska.lv,
www.tourism.bauska.lv

Dobeles novada
tūrisma informācijas centrs
Baznīcas iela 6, Dobele, Dobeles novads
Tālr. +371 63723074, 26136682
turisms@dobele.lv,
www.zemgaletourism.lv,
www.dobele.lv
Kokneses tūrisma centrs
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads
Tālr. +371 65161296, 29275412
turisms@koknese.lv,
www.koknese.lv,
www.draugiem.lv/koknesestic/
Pļaviņu tūrisma informācijas centrs
“Liepsalas” Klintaines pagasts,
Pļaviņu novads
Tālr. +371 22000981, 26161131
plavinu_tic@inbox.lv,
info@mezmalasvikings.lv,
www.plavinunovads.lv

Skrīveru tūrisma informācijas punkts
A.Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads
Tālr. +371 28373530
gunta.sustere@skriveri.lv,
www.skriveri.lv
Tērvetes tūrisma informācijas centrs
“Tērvetes sils”, Tērvete, Tērvetes novads
Tālr. +371 63726212, 26738535
tervetetic@inbox.lv,
www.tervetesnov.lv/turism.htm
Viesītes tūrisma informācijas punkts
A. Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes novads
Tālr. +371 29116334, 65245549
viesitesmuzejsselija@inbox.lv,
www.viesite.lv
Vilces tūrisma informācijas punkts
Vilces muiža, Vilces pagasts,
Jelgavas novads
Tālr. +371 26351169, 26496829
vilcesmuiza@inbox.lv

Senči ticēja, ka koki un akmeņi, birzis un meži, pakalni un ūdens ir apveltīti ar
brīnumainām spējām, kas palīdz dziedināt slimības, sargā no nelaimēm, kā arī
nodrošina veselību un auglību. Mūsdienās dabas svētvieta no pirmā acu uzmetiena
var likties kā vienkāršs akmens vai kalns, tomēr stāsti un mīti, kas nodoti no paaudzes
paaudzei, vēsta ko citu. Tās ir aizraujošas liecības par mūsu senču seno vēsturi un
izpratni par dabas spēku, cilvēku un dievu savstarpējām attiecībām.
Šajā tūrisma ceļvedī ir apkopotas ziņas par dabas svētvietām Vidzemē.
Līdzīgi ceļveži pieejami arī par Zemgales, Kurzemes un Rīgas reģioniem, kā arī
novadiem Igaunijā un Zviedrijā. Tie palīdzēs ne vien atklāt jaunas dabas un kultūras
vērtības, bet arī gūt zināšanas par seno tautu tradīcijām Baltijas jūras apkārtnē.

www.ancientsites.eu
Izdevējs: Zemgales Plānošanas reģions
Katoļu iela 2b, Jelgava, Latvija
Tālr. +371 63027549, www.zemgale.lv

Sagatavots:
SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”,
www.kartes.lv

Vāka foto: © D. Maslov (Dreamstime.com);
Foto: A. Grīnbergs, K. Cimermane, J. Kālis u.c.; © Ruslanchik, © B. Calkins (Dreamstime.com)
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INVESTING IN YOUR FUTURE

Buklets izstrādāts Centrālās Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas INTERREG IV A 2007.–2013. gadam
projekta “Senās kulta vietas – Baltijas jūras piekrastes kopīgā Identitāte” ietvaros. Publikācijas saturs atspoguļo autora
uzskatus, un Vadošā Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju.

