
Ekskursija uz Zemgali





Pelču pils

• Arhitektūras stils: Jūgendstils
• Pils celta 1903.-1904.g. pēc arhitekta 

V. Neimaņa projekta
• Un līdztekus krāsnīm pili apsildīja 

pirmā centrālapkures sistēma 
Kuldīgas novadā. 

• 1922.g. ēka pielāgota skolas 
vajadzībām.



• Bijušie īpašnieki: 19.gs.b.-1920.g. - 
firstu fon Līvenu dzimta (1903.g. - 
Mihaels fon Līvens).



O.Kalpaka muzejs “Airītes”

• Pirmā Latvijas Armijas virspavēlnieka 
pulkveža O.Kalpaka un vēl trīs virsnieku 
bojāejas vietā ierīkota piemiņas vieta un 
muzejs. 

•   Viena no ekspozīcijas daļām veltīta 
brīvības cīņām un Kalpaka bataljonam,  
citā Oskara Kalpaka gaitas Pirmā Pasaules 
kara laikā, savukārt, ekspozīcijas trešajā 
daļā atspoguļotas liecības par Oskara 
Kalpaka bērnību un jaunību. 







J.Rozentāls

• (dzimis 1866. gada 18. martā Saldus 
pagastā; 
miris 1916. gada8. janvārī Helsinkos, 
Somijā) bija latviešu gleznotājs. 
Latvijas mākslas vēsturē tiek vērtēts 
kā viena no centrālām gadsimtu 
mijas perioda personībām. 
Tematiskajā un mākslinieciskās 
formas aspektā uzskatāms par 
daudzpusīgāko perioda mākslinieku



 Akmens (saukts par Rozentāla 
akmeni) 

• Cieceres upes krastā. Mākslinieks 
Janis Rozentāls uz tā bieži sēdējis un 
gleznojis. Akmens redzams 
mākslinieka gleznās: "Pie strauta" un 
"Ziemas ainava". 20. gadsimta 60. 
gadu sākumā akmens sašķelts un 
pārvietots, būvējot tiltu pār Cieceri.





P.Upīša dārzs un muzejs

• Muzejs aicina iepazīties ar dārzkopja 
un selekcionāra Pētera Upīša (1896 - 
1976) darbu un personību.

• Augļkopības institūta dārziem, 
iespēju iepazīties ar Latvijas lielāko 
un skaistāko ceriņu kolekciju (130 
šķirnes un hibrīdi). 





Jelgavas pils un kapenes

• Slavenā Krievijas galma arhitekta Fra
nčesk Bartolomeo Rastrelli (1700-
1771) celtā pils ir viena no 
nedaudzajām Kurzemes - Zemgale 
hercogistes (1562-1772) 
galvaspilsētas ēkām, kas 
saglabājusies no 1944. gadā 
sagrautās pilsētas.



Kapenes

• Jau 1740. gadā pils cokolstāvā iekārtoja 
atsevišķas telpas hercogu kapeņu vajadzībām un 
uz tām pārvietoja mirušo valdnieku sarkofāgus 

• Pavisam kapenēs apbedīti 24 Ketleru un 6 Bīronu 
dinastijas pārstāvji. Apbedījumi 21 metāla 
sarkofāgā un 9 koka zārkos attiecas uz laika 
posmu no 1569. gada līdz 1791. gadam. 1973. 
gadā Rundāles pils muzejs uzsāka 
kapeņu inventarizāciju un restaurāciju, bet kopš 
1992. gada vasaras tās atvērtas apmeklētājiem.







Jelgavas Sv. Trīsvienības 
baznīcas tornis

• Sv. Trīsvienības baznīca bija viena no 
pirmajām jaunuzceltajām luterāņu 
mūra baznīcām Eiropā, un pirmā 
mūra celtne Jelgavā. Dievnamu 
iesvētīja 1615.gada 25.maijā.

• Pēc celtniecības darbu pabeigšanas 
tornis slējās 49,68 m augstumā. 





Bauskas pils

• Pils atrodas gleznainā ainavā starp 
Mūsas un Mēmeles upi, netālu no 
vietas, kur, tām saplūstot, veidojas 
Lielupe. Bauskas pils sastāv no 
divām daļām. Vecākā – Livonijas 
ordeņpils – ir celta 15. gadsimta vidū, 
bet līdz mūsdienām ir saglabājušās 
tikai drupas. Jaunākā – Kurzemes 
hercogu rezidence – tika uzbūvēta 
16. gadsimta beigās.





• Tas aizņem 1366 ha lielu platību un ietilpst 
Zemgales ģeobotāniskajā rajonā. 

• Dabas parka teritorijā atrodas Tērvetes 
upes senleja, zemgaļu Tērvetes 
pilskalns, Klosterkalns un Svētais (Zviedru 
kalns). Parkā kopš 1963. gada ir iekārtotas 
takas, kāpnes, skatu tornis, tajā atradās 
daudzas koktēlnieku Krišjāņa Kugras un 
Ritvara Kalniņa veidotas skulptūras pēc 
Annas Brigaderes darbu motīviem.





Annas Brigaderes muzejs 
“Sprīdīši”

• Ievērojamās latviešu rakstnieces Annas 
Brigaderes(1861.-1933.) darba un atpūtas 
vieta laika posmā no 1922. līdz 1933. 
gadam. 

• Ēka celta 1840.gadā kā pirmās Tērvetes 
ūdensdzirnavas, vēlākos gados šeit bijusi 
skola, bet 1922.gadā "Sprīdīši" pārgājuši 
rakstnieces īpašumā. Šeit uzrakstīti daudzi 
rakstnieces darbi, arī atmiņu triloģija 
"Dievs. Daba. Darbs". 





Mežotnes pils

•  To klasicisma stilā 
pēc Pēterburgas galma 
arhitekta Džakomo Kvarengi meta 
uzcēla  Johans Georgs Ādams 
Berlics 1798. - 1802. gados. Netālu 
atrodas bijušās muižas ēkas - kalpu 
māja, staļļi, pārvaldnieka māja 
un klētis. No 1797. līdz 1920. gadam 
Mežotne bija Līvenu dzimtmuiža.







Paldies par uzmanību ! 
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