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Dzenīšu vītols 8,67 m (dižākais baltais vītols Eiropā)
Vaidavas upes ielejā, netālu no Arvīda Levana vārdā nosauktās mototrases, senlaicīgo „Dzenīšu”
māju tuvumā augošais vītols ir viens no dižākajiem balto vītolu sugas (Salix alba) pārstāvjiem ne vien
Latvijā, bet arī Eiropā. 2006. gadā baltais vītols Latvijā bija pasludināts par Gada koku.
Vītols aug upes palienē pie vecupes ezeriņa (bijušā linu mārka).

Koka stumbra apkārtmērs 0,5 m augstumā no zemes jau sasniedzis 10 m. Tā augstums sasniedz 21 metru.
3 metru augstumā stumbrs sazarojas vairāk kā 20 žuburos. Dižkoka vidū iztrupējis liels dobums.
Vītols ir vairāk kā 100 gadus vecs, jo ir ziņas, ka to (un vēl sešus citus, kas nav saglabājušies) ap 1880.
gadu iestādījis „Blumcikužu” māju saimnieks Blūms , lai iezīmētu savas zemes robežu. Tomēr
dokumentālu datu par koka stādīšanu nav. Lielākos vītola žuburus pēc dabas pētnieka Gunta Eniņa ierosmes
ar trosēm 2002. gadā savilka SIA „Apes koks” meistari, tomēr neskatoties uz to, 2010. g. vasarā nolūza 8
zari nolūza, bet 2013.gadā – vēl viens zars.
Tomēr koks joprojām zaļo. Vītola zarā iekārta ”pastkastīte” jau no 2002.gada aicina ceļotājus ierakstīt kladē
novēlējumus dižvītolam.

Jautājums: Kurā gadā baltais vītols Latvijā bija pasludināts par Gada koku? 2006. gadā.
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Monuments “Veltījums Latviešu pagaidu nacionālajai padomei”
Monumentu atklāja 2017. gada 2. decembrī Latvijas simtgades programmas ietvaros, par
godu Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes sanākšanai 1917. gadā.

Šis monuments ir veltījums Latvijas valsts vēsturē nozīmīgam notikumam: Latviešu Pagaidu
Nacionālās padomes 1.sesijai, kurā piedalījās gandrīz visu ietekmīgāko latviešu sabiedrisko
organizāciju un politisko partiju pārstāvji. Viņi pirmo reizi oficiāli deklarēja savas darbības mērķi
– neatkarīgas nacionālas valsts izveidošanu, pieņēma deklarāciju par apvienotas un autonomas
Latvijas izveidošanu Vidzemes, Kurzemes un Latgales latviešu apriņķos un starptautiski lika
pamatus valsts dibināšanai 1918. gada 18. novembrī. Deklarāciju autori ticēja Latvijai un sapņoja
par savas tautas brīvību un labklājību, kā arī izlēmīgi un mērķtiecīgi strādāja, lai šie sapņi kļūtu par
realitāti. Valgas pilsētā (Igaunijā) joprojām ir saglabājusies ēka, kurā šīs personas pulcējās.
Piemineklis Latviešu Pagaidu Nacionālajai padomei ir sava veida parādu atdošana cilvēkiem, kuri
1917. gadā Valkā riskējot ar savām dzīvībām, ideālu vadīti, faktiski neiespējamā situācijā ielika
pamatus Latvijas valstij.
Ansambļa idejas autore ir tēlniece Arta Dumpe, akmeņkalis – Ivars Feldbergs. Monumenta pamatni
veido lielākais dzirnakmens Latvijā – kā dzīves, laika un notikumu aplis.
Jautājums: Kāds bija Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes mērķis? Neatkarīgas nacionālas

valsts izveidošana.
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Draudzības kurgāns
No Meikšāniem austrumu virzienā atzarojas asfaltēts ceļš (4km) uz Latvijas, Krievijas un
Baltkrievijas robežpunktu, kur par godu latviešu, krievu un baltkrievu partizānu draudzībai
izveidots 3 m augstais Draudzības kurgāns un novietotas piemiņas zīmes. Draudzības kurgāns tika
uzbērts 1959. gadā par godu II Pasaules kara antifašistiskās koalīcijas partizāniem un 3 valstu tautu
draudzībai. Uz kurgānu stiepjas trīs alejas: no Latvijas puses - liepu, no Baltkrievijas - kļavu, no
Krievijas puses - bērzu. Kurgāna virsotnē aug ozols – tautu draudzības simbols, taču to var uztvert
arī kā skaistuma simbolu, jo lepni ozoli aug visās trijās kaimiņvalstīs. Te satek kopā vienuviet 3
valstu robežas.
Kurgāns atrodas pierobežas zonā, tādēļ tā apmeklēšanai nepieciešama atļauja. To varat saskaņot
Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes Pasienes nodaļā.

Jautājums: Kāds koks ir iestādīts Kurgāna virsotnē? Ozols.
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Latvijas galējie punkti
Tēlnieks V. Titāns ir izveidojis Latvijas neatkarības pasludināšanas 80. gadadienai veltītu
skulpturālu grupu "Latvija saules zīmē". 1998. gadā tēlnieks V.Titāns izvietoja četros Latvijas vistālākajos
ģeogrāfiskajos punktos simboliskas akmens zīmes. Katrai zīmei dots savs nosaukums – Baltās naktis,
Austras koks, Zaļais stars, Saules puķe.

Galējo punktu simbolisko zīmju novietojumu rietumos un austrumos raksturo ģeogrāfiskais austrumu garums –
grādos izteikts attālums no Grinvičas jeb 0o meridiāna. Ziemeļos un dienvidos galējo punktu novietojumu
raksturo ģeogrāfiskais ziemeļu platums – grādos izteikts attālums no ekvatora jeb 0o paralēles.
Rietumu punktu simboliski iezīmē akmens zīme “Zaļais stars”, kas atrodas Nīcas pagastā Bernātos, Baltijas
jūras krasta tuvumā. Piemineklis atrodas Piejūras zemienē, Bārtavas līdzenumā, aptuveni 10 m virs jūras līmeņa.
Zīme izvietota kāpu zonā, nelielā klajumā priežu mežā, 280 m rietumos–dienvidrietumos no akmens pieminekļa
Jānim Čakstem, kurā iegravēts vēlējums Latvijai – “Šeit ir jābūt kūrortam”. Faktiski Latvijas sauszemes galējā
rietumu punkta novietojums ir nepastāvīgs, jo Latvija rietumos robežojas ar Baltijas jūru, kur sauszemes un
jūras robeža ir ļoti mainīga.

Jautājums: Kā sauc Latvijas tālāko rietumu punktu? “Zaļais stars”.
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Auce
Auce ir mazpilsēta Lietuvas pierobežā. Pilsētas tiesības ieguva 11.09.1924. un ir
vienīgā pilsēta Latvijā, kas svin savu vārda dienu.
Auces apkārtnē ir vairākas apdzīvotas vietas ar nosaukumu “Auce”:
Pati Auces pilsēta;
Lielauce – atrodas ~7 km attālumā no Auces Z virzienā;
Jaunauce – atrodas ~14 km attālumā no Auces R virzienā. Tagad atrodas Saldus
novadā;
Galauce – atrodas uz Lielauces un Vītiņu pagastu robežas ZR virzienā. Šobrīd
saglabājušas vien pāris mājas šajā vietā;
Kroņauce – atrodas ~28 km attālumā no Auces A virzienā. Vieta, kur Anna
Brigadere mācījusies skolā. Tagad atrodas Tērvetes novadā;
Mazauce – atrodas no Auces DA virzienā. Šobrīd saglabājušas vien pāris mājas šajā
vietā;
Vecauce – robežojas ar Auci tās Ziemeļrietumu daļā. Šobrīd Vecauce ir Latvijas
Lauksaimniecības universitātes mācību saimniecība.

Saules pulkstenis Aucē.

Jautājums: Auces apkārtnē ir vairākas apdzīvotas vietas ar nosaukumu “Auce”.
Zini vai mini - cik? 6+ pati Auce=7.
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Skaistkalnes baznīca

Baznīcas altāris ir viens no augstākajiem Eiropā, un tā detaļas veidotas tikai no koka.
Iespējams, ne visi zina, ka baznīcā var aplūkot arī kapenes. Zem Skaistkalnes baznīcas
izbūvēti plaši velvēti pagrabi, kurus izmantoja kā mirušo jezuītu garīdznieku, muižnieku un
citu apbedīšanas vietu. Pateicoties vietējam skolotājam Ingum Pavinškim un ārstam Uldim
Mantonam, no 2001. līdz 2002. gadam kapenes sakārtoja, jo tās bija aizbrukušas un
sajauktas. Par savu atdusas vietu baznīcas pagrabus izvēlējās ne vien daudzi Kurzemes
hercogistes katoļticīgie muižnieki, bet arī augstas Vidzemes amatpersonas. Kā stāsta ordeņa
tēvs Jānis, tikt apbedītam zem baznīcas bija liela privilēģija.

Jautājums: Kas vēl ievērības cienīgs atrodas Skaistkalnes baznīcā, neskaitot vienu no
augstākajiem altāriem Eiropā? Kapenes.
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Latvijas vecākā bāka - Ovišu bāka

Latvijas vecākā bāka — Ovišu bāka. Celta 1814. vai 1844. gadā. Torņa augstums —
37 m. Augstums virs jūras līmeņa — 38 m. Bākuguns ir redzama 15 jūras jūdžu attālumā.
Latvijas vecākā — Ovišu bāka atrodas Ovišu zemesragā, 360 metru attālumā no krasta
līnijas. Bāka joprojām darbojas un ir iekļauta Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu
sarakstā. Kopumā Latvijā ir divdesmit viena bāka, piemēram, Miķeļbāka jeb Miķeļtornis ir
augstākā bāka Latvijas piekrastē, krietni pārsniedzot Ovišu bākas augstumu. Bākas
augstums ir 62 m un tā ir augstākā bāka Baltijas valstīs. Ar Ventspils brīvostas palīdzību te
ir izveidota neliela ekspozīcija par Latvijas bāku vēsturi. Bākas iepriekšējais nosaukums —
Liseres jeb Luserortas zemesrags — pastāvēja līdz 1917. gadam. Zviedru valodā lysa
nozīmē degt, bet ort — vieta, rags. Jau 11. gadsimtā kā orientācijas zīmes šeit ir dedzināti
ugunskuri vai darvas mucas. Ovišu bāka apzīmē tāda paša nosaukuma sēkļus piekrastē un
norāda jūras krasta virziena maiņu.

Jautājums: Cik Latvijā ir bāku? 21
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Ēģipte

Daugavpils novada Medumu pagastā pie Lietuvas robežas atrodas ciems, pašiem sava – Ēģipte.
Līdz 19. gadsimta beigām Ēģipte bija ciems ar lielu politisku, stratēģisku un sociālu nozīmi visā Eiropā.
Robeža ar Lietuvu tika ierīkota tikai 1922. gadā.
1659. gadā vieta ieguva oficiālu Ēģiptes nosaukumu un draudzes baznīcas zīmogu ar trijstūrveida
Heopsa piramīdas attēlu. Kā radies vietas nosaukums Ēģipte, vēsture klusē.
Kad 1830. gados tika domāts par Sanktpēterburgas-Varšavas traktu, par pasta stacijas izbūves vietu
izraudzījās Ēģipti. Tajā laikā tas bija grandiozs projekts, kas sākās ar posma Kauņa-Dinaburga izbūvi.
Trakta atklāšanā piedalījās pats cars Nikolajs I ar dēlu Aleksandru. Tas bija viens no modernākajiem
tā laika ceļiem Eiropā, ar politisku, stratēģisku un sociālu nozīmi. Kopējais garums 1250 km.
Ēģipte ir arī vieta, kur 19. gadsimtā parādījās modernās tehnoloģijas - posmā darbojās viena no
pirmajām telegrāfa līnijām, kas bija pati garākā pasaulē. 1859. gadā tika atklāta divrindu telegrāfa līnija,
kas bija liels tehnikas sasniegums.
Kādreiz Medumu pagasts bija tāda kā augstmaņu pulcēšanās vieta - te viesojās Vācijas kanclers
Bismarks, dzīvoja grāfi Etingeni, krievu ģenerālis Ušakovs, Latvijas armijas ģenerālis Andrejs Auzāns,
bet parku, kas ir valsts nozīmes dendroloģiskais stādījums, ierīkoja Pēterburgas botāniķis Lackis. Kā
arī 19. gadsimta beigās, 20. sākumā Medumos vasarnīcas iegādājās Maskavas un Sanktpēterburgas
aristokrāti – aktieri, sabiedriskie darbinieki, rakstnieki.
19. gadsimta vidū mācītājmuižā atvēra lasīšanas skolu, ko apmeklēja 23 skolnieki. Skolu uzturēja
barons fon Etingens. 1874. gada rudenī Svensona pansionātā pamatzināšanas sāka apgūt deviņus gadus
vecais Jānis Pliekšāns.
Diemžēl šobrīd Ēģiptē ir spokains baznīcas karkass, bunkurs no Pirmā pasaules kara, Raiņa skolotāja
kaps, viena māja, viens cilvēks.
Jautājums: Nosauciet rakstnieka vārdu, kurš mācījās Ēģiptes lasīšanas skolā? Jānis Pliekšāns (Rainis)
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Aldara 57°00' akmens
Vai tas ir Liktenis vai vienkārša sagadīšanās, bet lielākais alus darītājs Latvijā - a/s "Aldaris"
- atrodas uz garākās paralēles, kas, šķērsojot mūsu zemi, vieno daudzas pilsētas, pagastus, tajos
dzīvojošos un strādājošos cilvēkus, to likteņus. Tā ir 57°00' paralēle. Uz globusa paralēle ir riņķa
līnija, kuras visi punkti atrodas vienādā attālumā no ekvatora. Dažādu paralēļu kopgarumi ir dažādi
— tie palielinās, ja paralēle atrodas tuvāk ekvatoram un samazinās, ja tā atrodas
tuvāk Ziemeļpolam. Pati garākā paralēle ir ekvators. Jebkuram punktam uz vienas un tās pašas
paralēles ir viens un tas pats ģeogrāfiskais platums, bet diviem dažādiem punktiem ir
atšķirīgs ģeogrāfiskais garums. Ekvators ir 0° paralēle. Ziemeļpols atrodas +90° platumā, bet
Dienvidpols −90° platumā no ekvatora.
Apzinot savu ģeogrāfisko atrašanās vietu – 57°00' paralēle, "Aldarim" 1999. gadā radās lieliska
ideja - paralēli iezīmēt gan kartē, gan arī dabā - vietās, kur 57°00' paralēle šķērso "Aldari", kā arī
Latvijas austrumu un rietumu robežas, - ar īpašām akmens zīmēm. a/s “Aldaris” aizsāka Rīgas 57°
paralēles akciju, jo a/s “Aldaris”, tāpat kā Tukuma muzejs, Jūrkalne, Mālpils, Vecpiebalga, atrodas
uz vienīgās paralēles, kas šķērso visu Latvijas teritoriju.
Ceļojums sākās "Aldara" pagalmā. Te tika atklāta pirmā akmens zīme kā apliecinājums tam, ka
"Aldaris" patiešām atrodas uz 57°00' paralēles. Otro robežakmeni atklāja uz Latvijas austrumu
robežas Latgalē, Upītes pagastā pie latgaliešu dzejnieka Ōduma Vizuļa dzimto māju vietas, bet
trešo akmeni 1999. gada 21. augustā atklāja uz Latvijas rietumu robežas un 57°00' paralēles
krustpunkta jūras krastā, Jūrkalnē.

Jautājums: Cik vietas atrodas uz vienīgās paralēles, kas šķērso visu Latvijas teritoriju? Vismaz 5 - tekstā
minētās (a/s “Aldaris”, Tukuma muzejs, Jūrkalne, Mālpils, Vecpiebalga), un citas.

Izskrien Latvijas kontūru,
Baložos, 2020. gada
18. - 22. novembrī

102

Daugavgrīvas cietoksnis
Daugavgrīvas cietoksnis ir vienīgā šāda fortifikācijas būve Latvijā, kuras pirmsākumi
attiecināmi pat jau uz 17. gadsimtu, bet šādā veidolā tas gandrīz nepārveidots ir saglabājies no 18.
gadsimta. Šobrīd tas ir pieejams ikvienam, kam nav šķēršļu to izstaigāt un apskatīt.

Daugavgrīvas cietoksnis ir Zviedru Vidzemes laikā 17. gadsimtā uzbūvēts cietoksnis, kas atrodas
Daugavgrīvā pie Buļļupes ietekas Daugavā. Daugavgrīvas cietoksnim ir nozīmīga vieta Latvijas
vēsturē, tajā dzīvojis Bībeles tulkotājs latviešu valodā Ernsts Gliks (1680—1683), Pirmā pasaules
kara laikā tajā izveidota pirmā latviešu karaspēka vienība — 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku
pulks (1915), Latvijas brīvības cīņu laikā to iekaroja 9. Rēzeknes kājnieku pulks (1919).
No 17. gs. saglabājies Zviedrijas karalistes fortifikācijas būvju ģenerālkvartīrmeistara, inženiera,
vēlāk arī Zviedru Vidzemes un Rīgas ģenerālgubernatora Ērika Dālberga (1625. – 1703.) vadībā
veidotais cietokšņa sešstaru zvaigznes formas apveids, vaļņos iebūvētie kazemāti, cietokšņa grāvis,
kazarmas Saule siena un pulvertornis. Dālbergs bastioniem un ravelīniem deva zvaigznāju, debesu
ķermeņu un jūras dzīvnieku nosaukumus, kas ar variācijām tika lietoti vismaz pāris nākamos
gadsimtus.
Cietokšņa formu veido seši bastioni: Rīta zvaigzne, Sietiņš, Dienvidpols, Greizie Rati, Jūras
zvaigzne, Ziemeļpols un trijstūra salas – ravelīni, no tiem ūdens grāvja apņemti trīs – Jūras ērglis,
Jūras cūka un Delfīns – ir saglabājušies līdz mūsu dienām. Ravelīni Valzivs un Ziemeļi ir saplūduši
ar sauszemi.

Jautājums: Cik staru ir Daugavgrīvas cietoksnim? 6

