
Akcijas noteikumi  

Bauskas, Iecavas, Rundāles, Vecumnieku novada 
pašvaldības Latvijā un Biržu, Pasvales, Pakrojas, Jonišķu 
rajona pašvaldības Lietuvā no 01.06.–30.09.2020. 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, Vecumniekos, Biržos, Pasvalē, Pakrojā un 
Jonišķos) vai elektroniski lejuplādēt 
https:// www.facebook.com/kaiminizemgale.
Piedalies akcijā lejupielādējot mobilo aplikāciju 
KaiminiZemgale, kurā atradīsi ne tikai visus akcijas objektus 
uz kartes, bet varēsi arī lejupielādēt visas bildes un Tev 
nebūs jāsaņem par to zīmogs akcijas kartē klātienē. Meklē 
aplikāciju Kaiminizemgale App Store un google Play.
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 05.10.2020. kādā 
no tūrisma informācijas centriem:
•  Bauskas TIC, Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, Latvija, 

T.: +371 63923797
•  Vecumnieku TIP, Rīgas iela 34, Vecumnieki, 

LV-3933, Latvija, T.: +371 22026494
•   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 16 (sešpadsmit) balvu 
ieguvēji!
•   4 (četri) Latvijas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši 

vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas objektus (katrā 
pašvaldībā pa diviem), varēs iegūt 2 velosipēdus un 
2 elektriskos skrejriteņus no Biržu, Pasvales, Pakrojas 
un Jonišķu pašvaldībām.

•   4 (četri) Lietuvas apceļotāji, kuri būs apmeklējuši 
vismaz 16 (sešpadsmit) akcijas objektus (katrā 
pašvaldībā pa diviem), varēs iegūt 2 velosipēdus 
un 2 elektrisko skrejriteņus no Bauskas, 
Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada 
pašvaldībām.

•   8 (astoņi) dalībnieki, kuri būs apmeklējuši 
vismaz 8 (astoņus) akcijas pasākumus vai 
objektus (katrā pašvaldībā pa vienam), va-
rēs iegūt atbalstītāju veicināšanas balvas.

Ar balvu ieguvējiem sazināsimies personīgi pa 
norādīto kontakttālruni! 

Akcijos taisyklės  

Bauskės, Iecavos, Rundalės ir Vecumniekų savivaldybės 
Latvijoje bei Biržų, Pasvalio, Joniškio ir Pakruojo rajonų 
savivaldybės Lietuvoje nuo 01.06.–30.09.2020. 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, Vecumniekuose, Pasvalyje, 
Pakruojyje ir Joniškyje) galima parsisiųsti elektroniniu būdu 
https://www.facebook.com/kaiminizemgale.
Dalyvaukite akcijoje naudodamiesi mobiliąją aplikacija Kai-
miniZemgale, kurioje rasite ne tik visus maršruto objektus 
ir žemėlapį, bet galėsite savo nuotraukas kelti tiesai į prog-
ramėlę ir sutaupysite laiko, nes nereikės rinkti antspaudų! 
Programėlės KaiminiZemgale ieškokite App Store ir Google 
Play platformose.
Akcijos antspaudus, parodant nuotraukas (telefone arba fo-
toaparate), kuriose turi būti matomas Tu ir akcijos objektas, 
galima gauti bet kuriame iš žemiau nurodytų turizmo infor-
macijos centrų! Nuostatai akcijos internetinėje svetainėje!
Užpildytas anketas prašome pateikti viename iš turizmo 
informacijos centrų iki 05.10.2020.:
•   Bauskės TIC, Rātslaukums 1, Bauskė, 

LV-3901, Latvija, T. +371 63923797
•  Vecumnieki TIP, Rīgas iela 34, Vecumnieki, 

LV-3933, Latvija, T. +371 22026494
•   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 16 (šešiolika) prizų laimėtojų!
•   4 (keturi) keliautojai iš Latvijos, kurie bus aplankę 

bent 16 (šešiolika) akcijos objektų (kiekvienoje 
savivaldybėje po 2), galės laimėti dviratį arba 
elektrinį paspirtuką iš Biržų, Pasvalio, Pakruojo ir 
Joniškio savivaldybių.

•   4 (keturi) keliautojai iš Lietuvos, kurie bus 
aplankę mažiausiai 16 (šešiolika) akcijos objektų 
(kiekvienoje savivaldybėje po 2), galės laimėti 

dviratį arba elektrinį paspirtuką iš Bauskės, 
Iecavos, Rundalės ir Vecumniekų savivaldybių.
•   8 (aštuoni) dalyviai, kurie bus aplankę 

bent 8 (aštuonis) akcijos renginius ar 
objektus (kiekvienoje savivaldybėje po 1) 
galės laimėti kitus akcijos rėmėjų prizus.

Su nugalėtojais susisieksime asmeniškai.

! COVID-19 DĒĻ KAMPAŅAS NOTEIKUMI VAR MAINĪTIES!
Par izmaiņām uzzināsit FB @ kaiminizemgale vai 
zvanot uz Bauskas, Biržu, Pasvalys, Pakruojis, 
Jonišķis tūrisma informācijas centriem.

! DĖL COVID-19 AKCIJOS TAISYKLĖS GALI KEISTIS!
Apie pakeitimus sužinosite FB@kaiminizemgale arba 
paskambnę į Bauskės, Biržų, Pasvalio, Pakruojo, 
Joniškio turizmo informacijos centrus. 22 23 24
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41  Kafejnīca „Drava”, 
Rīgas iela 26, Vecumnieki, +371 28291809, 
https://www.facebook.com/Konditoreja-
Kafejn%C4%ABca-Drava-109584600464942/

Gards kliņģeris 20,00 euro vērtībā. / Skanus prieskonis, 
kurio vertė 20,00 Eur.

42  Krogs „Sombrero“, 
Rīgas iela 31, Iecava, +371 27728383, 
https://www.facebook.com/krogssombrero

Dāvanu karte ēdienu baudīšanai 20,00 Eur vērtībā. / 
Dovanų kortelė 20,00 Eur vertės (pietūs, vakarienė).

43  „Bauskas alus darītava”, 
“Imantas”, Īslīces pag., Bauskas nov., +371 25770575, 
https://www.bauskasalus.lv/lv/ekskursijas

Ekskursija Bauskas alus darītavā ģimenei (2 pieaugušie 
un 2 bērni) / Ekskursija į Bauskės alaus daryklą šeimai 
(2 suaugusieji ir 2 vaikai)

44  Restorāns „Rezidence”, 
Pilsrundāle, +371 27009500, 
https://www.facebook.com/restoransrezidence

Dāvanu karte ēdienu baudīšanai 30,00 Eur vērtībā. / 
Dovanų kortelė 30,00 Eur vertės (pietūs, vakarienė).

45  „Malūnininko namas“, 
Karčiamos g. 9, Pakruojis; +370 65749700 
hotel@pilys-dvarai.lt, 
https://pakruojo-dvaras.lt/mal%C5%ABninko-namas

Dāvanu karte divām personām nakšņosānai viesnīcā 
(70,00 Eur vērtībā). / Dovanų kuponas 2 asmenims viena 
nakvynė mūsų viešbutyje (kupono vertė 70,00 Eur). 

46  Restoranas „Amžių trio“, 
Palėvenės g. 15, Pasvalys, + 370 62065320 

Dāvanu karte ēdienu baudīšanai 50,00 Eur vērtībā. / 
Dovanų kortelė 50,00 Eur vertės.

47  Kavinė „Ukrainos skonis Joniškyje“ Žagarės g. 13A, 
Joniškis, +370 60620782, fazankiev@gmail.com

Dāvanu karte 30.00 Eur vērtībā. / 30.00 Eur vertės dovanų 
kuponas.

48  „PORTFOLIO ART“ studio/cafe, 
Rotušės st. 12, Biržai, +370 45031823, 
https://portfoliogalerija.lt/kavine

Dāvanu karte ēdienu baudīšanai 30,00 Eur vērtībā. / 
Dovanų kortelė 30,00 Eur vertės (pietūs, vakarienė).

Izdevējs: Bauskas novada Dome • Dizains un druka: SIA „Talsu tipogrāfija” • Kartes: „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
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BIRŽU RAJONS
BIRŽŲ RAJONAS
22 Likēnu minerālūdens māja „Cerību 

eņģelis”. Buvette ir celtne, kas 
izbūvēta virs avota, no kura var pasmelt 
tekošu minerālūdeni. Likēnu minerālūdeni 
ieteicams dzert visiem, kuri piekopj veselīgu 
dzīvesveidu. Šeit atrodas arī skaists, ar 
skulptūrām izgreznots parks, kurā var 
nesteidzoties paelpot svaigu gaisu.
Likėnų mineralinio vandens biuvetė 
„Vilties angelas“. Biuvetė – tai statinys 
ant mineralinio šaltinio, iš kurio imamas 
trykštantis mineralinis vanduo. Mineralinį 
vandenį „Likėnai“ rekomenduojama 
gerti visiems, propaguojantiems sveiką 
gyvenseną. Čia, taip pat, rasite gražų 
parką, pilną skulptūrų ir gryno oro.

  Likėnų g.43, Pabiržės mstl., Biržų r.

23 Garais gājēju tilts pāri Širvēnas 
ezeram. Gājēju tilts ir 525 m garš un 

garākais šāda veida tilts Lietuvā. Šo tiltu 
iemīļojuši makšķernieki, jaunlaulātie, 
pilsētas iedzīvotāji un viesi, kuri vēlas 
apskatīt pilsētu, izbaudīt ezera rāmumu un 
pa tiltu pastaigāties līdz Astravas muižai.
Ilgasis pėsčiųjų tiltas per Širvėnos 
ežerą. Tai 525 m ilgio tiltas. Ilgiausias toks 
tiltas Lietuvoje. Šiandieną šis tiltas gausiai 
lankomas žvejų, jaunavedžių, miestiečių 
ir miesto svečių, kurie nori pasigrožėti 
miestu, mėgautis ežero ramybe ir tiltu 
pasivaikščioti iki Astravo dvaro.

  Jaunimo gatvė, Biržai

24 Kirkilu karsta ezeru taka ar 
pontona laipām. Blakus ezeram 

uzbūvēts 32 m augsts Kirkilu ezera skatu 
tornis, kura pakājē sākas nepilnu kilometru 
garā dabas taka gājējiem. Tā ir lieliska 
vieta pastaigām dabā un pa pontona 
laipām, aplūkojot karsta kritenes, kas ir 
unikāls veidojums Biržu reģionā.
Kirkilų ežero pažintinis takas su 
pontoniniais lieptais. Šalia ežero įrengtas 
32 m. Kirkilų apžvalgos bokštas, o jo 
papėdėje prasideda ne pilno kilometro 
ilgio pažintinis pėsčiųjų takas. Tai puiki 
vieta pasivaikščioti gamtoje ir pontoniniais 
lieptais šalia smegduobių, kurios yra 
unikalios Biržų krašte.

  Kirkilų km. Biržų r.

VECUMNIEKU NOVADS
VECUMNIEKU SAVIVALDYBĖ
25 Brīvdabas muzejs „Ausekļu 

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, 
+371 29197412; +371 26396878, 
www.ausekludzirnavas.lv

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, 
+371 63933154; +371 26346250, 
www.vecumnieki.lv

IECAVAS NOVADS
IECAVOS SAVIVALDYBĖ
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, 
+371 29177846, 
www.minizoo.lv 

28 Atrakciju parks „Labirinti” 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, 
+371 26320336; +371 26425247, 
www.labirinti.lv

BAUSKAS NOVADS
BAUSKĖS SAVIVALDYBĖ
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, 
+371 29548071, 
www.trusupilsetina.lv

30 Bauskas pils muzejs piedāvā 
apskatīt Livonijas laika cietokšņa 

drupas, pils vēstures ekspozīciju, 
atjaunotos Kurzemes hercoga rezidences 
interjerus, mākslas izstādes.
Bauskės pilies muziejus. Livonijos 
ordino tvirtovės griuvėsiai, pilies 
istorijos ekspozicija, atnaujinti Kuržemės 
hercogystės rezidencijos interjerai, 
apžvalgos bokštas, meno parodos.

  Pilskalns, Bauska, 
+371 63923793; +371 63922280, 
www.bauskaspils.lv

RUNDĀLES NOVADS
RUNDALĖS SAVIVALDYBĖ
31 Rundāles ūdensdzirnavas uzbūvētas 

uz Īslīces upes 18. gs. beigās. 
Vējdzirnavu drupas saglabājušās no 18. gs. 
beigām. 2017. gadā ir uzsākts darbs pie 
muzeja izveides.
Rundalės vandens malūnas pastatytas ant 
Īslīces upės 18 a. pabaigoje. Vėjinio malūno 
griuvėsiai išlikę nuo XVIII amžiaus pabaigos. 
2017 metais pradėti muziejaus įkūrimo darbai.

  Pilsrundāle, +371 28635199, 
www.rundale.lv

32 Rundāles pils muzejs piedāvā 
apskatīt izcilā arhitekta F. B. Rastrelli 

projektēto Kurzemes hercogu pili ar baroka 
un rokoko interjeriem, izstādes, franču 
regulāro parku.
Rundalės  rūmų  muziejus. Architekto F. B. 
Rastrelli projektuoti Kuržemės hercogų rūmai 
su baroko ir rokoko stiliaus interjeru, parodos, 
reguliariojo prancūziško tipo parkas.

  Pilsrundāle, 
+371 63962197; +371 26499151, 
www.rundale.net

JONIŠĶU RAJONS
JONIŠKIO RAJONAS
33 Gasčiūnu tradicionālās 

amatniecības centrs. Vai Jūs kādreiz 
esiet bijis īstā ciematā, ēdis senlaicīgus 
ēdienus, veidojis no māla un gleznojis uz 
tā? To visu var izbaudīt Gasčiūnos.
Gasčiūnų tradicinis amatų centras. 
Esi kada buvęs tikrame kaime, valgęs 
senovinių patiekalų, žiedęs ar tapęs ant 
molio? Visa tai gali išmėginti Gasčiūnuose.

  Mokyklos g. 7, Gasčiūnai, 
+370 69884503, https://www.facebook.
com/Gasciunukaimobendruomene/

34 Basketbola muzejs. Vai Jūs domājat, 
ka otra Lietuvas reliģija ir 

basketbols? Tad Jums šeit patiks! Jonišķu 
Basketbola muzejs ir vienīgais Lietuvā.
Krepšinio muziejus. Manai, kad Lietuvos 
antroji religija – krepšinis? Tuomet tau 
čia patiks! Joniškio krepšinio muziejus – 
vienintėlis toks Lietuvoje. 

  Livonijos g. 3, Joniškis, +370 61289986 
http://joniskiokrepsiniomuziejus.lt/ 

PAKROJAS RAJONS
PAKRUOJO RAJONAS
35 Pakrojas muiža. Lielākā muiža 

Lietuvā, kurā vēsture kļūst par īstu 
piedzīvojumu. Šeit tiek organizēti koncerti, 
izstādes, konferences, piedāvātas 
izglītojošās programmas, dažādas 
izklaides nedēļas nogalēs.
Pakruojo dvaro sodyba. Tai didžiausias 
dvaras Lietuvoje, kuriame istorija tampa 
gyva patirtimi. Čia vyksta koncertai, 
parodos, konferencijos, organizuojamos 
edukacijos, siūloma įvairiausių pramogų. 

  Parko g. 5, Pakruojis, 
+370 67327052, 
turizmas@pakruojovic.lt 

36 Pakrojas sinagoga. Vecākā, līdz 
mūsdienām saglabājusies sinagoga 

Lietuvā. Šeit darbojas bērnu bibliotēka, 
tiek organizētas izglītojošās nodarbības un 
kultūras pasākumi, ierīkota Pakrojas 
ebreju vēstures un kultūras ekspozīcija.
Pakruojo sinagoga. Tai seniausia iki 
šių dienų išlikusi medinė sinagoga 
Lietuvoje. Čia veiks vaikų biblioteka, bus 
organizuojami edukaciniai užsiėmimai ir 
kultūros renginiai, įkurta Pakruojo žydų 
istorijos ir kultūros ekspozicija.

  Kranto g. 8, Pakruojis, 
+370 67327052, 
turizmas@pakruojovic.lt

PASVALES RAJONS
PASVALIO RAJONAS
37 Kriteņu parks. Izglītojošas, 

rekreatīvas nozīmes teritorija, kurā ir 
saglabājušās vairākas dažāda izmēra 
karsta kritenes. Parkā izvietotas koka 
skulptūras, ir daudz aktīvās atpūtas vietu. 
Smegduobių parkas. Tai pažintinė-
rekreacinė teritorija, kurioje išlikę keliolika 
įvairaus dydžio ir amžiaus smegduobių. 
Parką puošia medžio skulptūros, čia gausu 
aktyvaus  poilsio vietų. 

  Panevėžio g., Pasvalys, 
+ 370 45134096, 
www.pasvaliomuziejus.lt 

38 Ažuolpamūšes pilskalns. Atrodas 
Tatulas un Ūges upju satekā, netālu 

no Mūsas. Tas ir 9.–13. gs. aizsardzības 
nocietinājums, kurš aizsargāja zemgaļu 
zemes no krustnešiem. Pilskalna pakājē 
atradās ciemats.  
Ąžuolpamūšės piliakalnis. Piliakalnis yra 
Tatulos ir Ūgės upelių santakoje, netoli nuo 
Mūšos. Tai IX–XIII a. gynybinis įtvirtinimas, 
saugojęs žiemgalių žemes nuo kalavijuočių. 
Jo papėdėje buvusi gyvenvietė.“

  Ąžuolpamūšės k., 
+ 370 45134096, 
www.pasvaliomuziejus.lt 

BIRŽU RAJONS
BIRŽŲ RAJONAS
39 Kirkilu atrakciju parks. Šajā parkā 

Jums būs iespēja apmeklēt 
gravitācijas māju, kura šokēs tos, kas tic 
fizikas likumiem. Jūs arī tiksiet pārsteigti, 
ka nevarēsiet noticēt tam, ko redziet. Jums 
būs iespēja pastaigāties pa kaņepju 
labirintu, kurš atstās neizdzēšamus 
iespaidus.
Kirkilų pramogų parkas. Šiame parke jūs 
galėsite apsilankyti gravitacijos name, 
kuris neabejotinai sukrės tuos, kurie tiki 
fizikos dėsniais. Jūs būsite apgauti, nes 
negalėsite patikėti tuo, ką matote. 
Taip pat galėsite pasivaikščioti Kanapių 
labirinte, kuris paliks neišdildomus 
įspūdžius.

  Mokyklos g. 13, Kirkilų k., 
+370 62787038.

40 Biržu pils arsenāls. Kopš 2014. g. 
pavasara Biržu reģionālajā muzejā 

„Sēla“ atjaunots Biržu cietokšņa arsenāls. 
Izpētes un resturācijas darbi cietokšņa 
bastionā tiek turpināti, tas ir viens no 
vislabākajiem restaurācijas piemēriem 
Lietuvā. 
Biržų pilies arsenalas. Nuo 2014 m. 
pavasario Biržų krašto muziejuje „Sėla“, 
atkurtame Biržų tvirtovės arsenalo 
pastate, atidaryta ekspozicija, skirta 
XVI–XVIII a. karybai pristatyti, o kartu ir 
parodyti LDK kariuomenės arsenalo svarbą 
ir didybę.

  J. Radvilos g. 3, Biržai, +370 45033390, 
www.birzumuziejus.lt

Papildu apskates objekti, kurus apmeklēt
Kiti lankytini objektai

(iesakām apmeklēt, bet zīmogu nesaņemsi!
rekomenduojame apsilankyti, nors čia negausi antspaudo!)

Iepazīsti 
kaimiņus 

Zemgalē!

Pažinkime 
kaimynus 
Žiemgaloje!

TŪRISMA MARŠRUTS 
TURIZMO MARŠRUTAS

2020

APSKATES OBJEKTI 
Bauskas, Iecavas, 

Rundāles, Vecumnieku, 
Biržu, Pakrojas, 

Pasvales un Jonišķu 
pašvaldībās

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

www.facebook.com/kaiminizemgale

Akcija „Iepazīsti kaimiņus Zemgalē!”
Akcija „Pažinkime kaimynus Žiemgaloje!“

Karte 
Žemėlapis
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1
Kokamatnieka sēta  “Jūras”.
Medžio amatininko 
sodyba „Jūras“

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

2 Bārbeles sēravots.
Barbelės sieros šaltinis.

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

3
Kurmenes atjaunotā 
katoļu baznīca.
Atnaujinta Kurmenės 
katalikų bažnyčia

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

4 Dievdārziņš.
Dievo sodelis

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

5 Stends „Ozola acīm“.
Stendas „Ąžuolo akimis“

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

6 Grāmatu māja uz kājas.
Knygų namelis ant kojelės

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

7 Ribbes dzirnavas.
Ribės malūnas

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

8 Zaķu skulptūras.
Zuikių skulptūros

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

9 Keramikas mozaīka.
Keraminės mozaiko.

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

10 Rundāles Saules pulksteņi.
Rundalės Saulės laikrodžiai

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

11 Svitenes muižas parks.
Svitenės dvaro parkas

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

12 Mežotnes Vīna kalna pilskalns.
Mežuotnės Vyno kalno piliakalnis

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

13
Sofijas Kymantaites-Čiurlionienes 
dzimtās mājas – ekspozīcija.
Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės 
gimtasis namas-ekspozicija.

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

14
Stabu skvērs “Iznīkstošo 
ciemu gaisma”.
Skverelis „Nykstančių 
kaimų šviesa“.

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

15
Žagares osa dabas taka un 
Žagares II pilskalns.
Žagarės ozo pažintinis takas 
ir Žagarės II piliakalnis

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

16
Linkuvas baznīca.
Linkuvos Švč. Mergelės 
Škaplierinės bažnyčia.

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

17 Rozalimas meža parks.
Rozalimo miško parkas.

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

18
Pakrojas reģionālais 
muzejs „Žiemgala“.
Pakruojo krašto 
muziejus Žiemgala

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

19
Piemineklis Sigismundam 
II Augustam.
Paminklas Žygimantui Augustui

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

20
Brīvības cīņu memoriāls 
Jonišķēlē.
Laisvės kovų memorialas 
Joniškėlyje.

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

21 Dzirnakmeņu muzejs.
Girnų muziejus.

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

22
Likēnu minerālūdens māja.
Likėnų mineralinio 
vandens biuvetė

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

23 Tilts pāri Širvēnas ezeram.
Tiltas per Širvėnos ežerą.

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

24
Kirkilu karsta ezeru taka 
ar pontona laipām.
Kirkilų ežero pažintinis takas 
su pontoniniais lieptais.

Zīmoga vieta
Vieta antspaudui

Aizpildītās anketas lūdzam nodot līdz 05.10.2020. 
tūrisma informācijas centros Bauskā, Vecumniekos, Biržos, Pasvalē, Pakrojā un Jonišķos!

Užpildytas anketas prašome atiduoti iki 05.10.2020. 
turizmo informacijos centruose Bauskėje, Vecumniekuose, Biržuose, Pasvalyje, Pakruojyje, Joniškyje!

 Dalībnieka anketa / Dalyvio anketa  
Vārds / Vardas

Tālrunis / Telefonas

Valsts un vieta / Šalis ir vieta Vecums / Amžius

Uzvārds / Pavardė

E-pasts / El. paštas

 Akcijas „Iepazīsti kaimiņus zemgalē!” 2020 
 Apmeklējamie objekti
 Akcijos „Pažinkime kaimynus žiemgaloje!“ 2020 
 Lankytini objektai

(Šeit Tev spiedīs zīmogu!
Čia Tau uždės antspaudą!)
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VECUMNIEKU NOVADS
VECUMNIEKŲ SAVIVALDYBĖ
1 Kokamatnieka sēta „Jūras”. 

Koktēlnieka Jura Audzijoņa sēta 
pārsteidz katru garāmbraucēju ar paša 
saimnieka būvēto kapelu, Kristus tēlu, 
vējdzirnavām, baznīcu, lapeni un citiem 
radošā amatnieka un koktēlnieka 
darinājumiem.
Medžio amatininko sodyba „Jūras“. 
Visus pravažiuojančius stebina medžio 
skulptoriaus Jurio Audzijonio sodyba 
su paties šeimininko statyta koplyčia, 
Kristaus skulptūra, vėjo malūnu, bažnyčia, 
pavėsine ir kitais amatininko ir medžio 
skulptoriaus kūrybos darbais.

  „Jūras“, Vecumnieki, Vecumnieku nov., 
+371 63976528

2 Bārbeles sēravots. 18. gs. pie 
Bārbeles sēravota atradās Kurzemes 

hercoga dziedniecības iestāde, kas tika 
nopostīta. Sēravota ūdeni var pasmelt un 
nogaršot joprojām, kā arī iepazīties ar 
interesantiem sēravota nostāstiem. Netālu 
ir brīvdabas muzejs „Ausekļu Dzirnavas”.
Barbelės sieros šaltinis. XVIII a. prie 
Barbelės sieros šaltinio veikė Kuržemės 
hercogo gydykla, kuri buvo nusiaubta. Iki 
šiol galima pasisemti ir paragauti sieros 
šaltinio vandens bei sužinoti įdomių istorijų 
apie šį šaltinį. Netoli yra muziejus po atviru 
dangumi „Ausekļu Dzirnavas“ („Auseklių 
malūnas“).

  Bārbeles pag., Vecumnieku nov., 
+371 63946936

3 Kurmenes atjaunotā katoļu baznīca. 
Baznīca celta 1870. gadā, to rotā 

Sv. Pētera skulptūra. Gaidot savu 150 gadu 
jubileju, baznīca tiek atjaunota un 
Kurmenes vārds izskan saistībā ar 
labdarības koncertiem un dažādiem 
pasākumiem.
Atnaujinta Kurmenės katalikų bažnyčia. 
Bažnyčia pastatyta 1870 m., ją puošia 
Šv. Petro skulptūra. 150 metų jubiliejaus 
proga bažnyčia buvo atnaujinta, o Kurme-
nės vardą garsina dalyvavimas labdaros 
koncertuose ir įvairiuose renginiuose.

  Kurmenes pag., Vecumnieku nov., 
+371 29325799

IECAVAS NOVADS
IECAVOS SAVIVALDYBĖ
4 Dievdārziņš ir senvieta (senlatviešu 

kapsēta) Iecavas upes krastā, no 
kuras paveras gleznains skats uz luterāņu 
baznīcu. Tā tiek uzskatīta par 1812. gada 
kara laikā kaujās pie Iecavas kritušo 
Napoleona armijas karavīru apbedījumu 
vietu, tāpat saglabājusies leģenda par 
pirmo Iecavas baznīcu un nostāsti par 
zemgaļu svēto vietu un kādreiz šeit 
stāvējušo dobumakmeni.
„Dievdārziņš“ („Dievo sodelis“) yra 
senovės laidojimo vieta (senovės latvių 
kapinės) Iecavos upės pakrantėje, iš 
kurios atsiveria puikus vaizdas į liuteronų 
bažnyčią. Patvirtinta, kad čia yra 1812 m. 
prie Iecavos vykusių kovų metu kritusių 
Napoleono armijos karių kapavietė, be 
to, išlikusi legenda apie pirmąją Iecavos 
bažnyčią ir padavimai apie šventą 
žiemgalių vietą ir kadaise čia stovėjusį 
daubos akmenį.

  Pārupes iela 3–4, Iecava, 
+371 26639727, 
www.iecava.lv

5 Informatīvais stends „Ozola acīm” 
veidots no šajā vietā auguša, bet 

2013. gadā zibens sasperta ozola. Stendā 
iestrādātās ozola ripas gadskārtu raksti 
veido stāstījumu par Iecavas novada 
kultūrvēsturi. Šeit apkopotas vēstures 
liecības par iecavniekiem, kuri šajā ielā 
dzīvojuši vai strādājuši kopš tālā 
1904. gada, kad tur iestādīta ozolu aleja.
Informacinis stendas „Ozola acīm“ 
(„Ąžuolo akimis“) sukurtas iš šioje vietoje 
augusio ąžuolo, į kurį 2013 m. trenkė 
žaibas. Į stendą įmontuoto ąžuolinio 
disko metinės rievės raštai pasakoja 
apie Iecavos krašto kultūros istoriją. Čia 
surinkti istoriniai įrodymai apie iecaviečius, 
gyvenusius ar dirbusius šioje gatvėje nuo 
1904 m., kai ten buvo pasodinta ąžuolų 
alėja.

  Edvarta Virzas iela 9, Iecava, 
www.iecava.lv

6 Grāmatu māja uz kājas 
Grāfa laukumā. Tajā cilvēki var ielikt 

grāmatas no saviem krājumiem un paņemt 
citu atnesto lasāmvielu. 2019. gadā 

pašvaldības līdzfinansētajā iedzīvotāju 
projektu konkursā izveidoti divi šādi 
publiski grāmatu maiņas punkti – pie 
Iecavas mūzikas un mākslas skolas un 
Iecavas kultūras nama. Netālu atrodas 
muzejs „Archīvs”.
Knygų namelis ant kojelės Grafo 
aikštėje. Jame žmonės gali palikti knygas 
iš savo kolekcijų ir pasiimti kitų atneštą 
literatūrą. 2019 m. savivaldybės bendrai 
finansuojamo projekto konkurso metu 
buvo sukurti du vieši knygų mainų taškai – 
prie Iecavos muzikos ir meno mokyklos 
bei prie Iecavos kultūros namų. Netoli yra 
muziejus „Archīvs“ („Archyvas“).

  Grāfa laukums 1, Iecava, 
www.iecava.lv

BAUSKAS NOVADS
BAUSKĖS SAVIVALDYBĖ
7 Ribbes dzirnavas atpūtas 
kompleksā „Rožmalas”. Ribbes 

vējdzirnavas celtas no 1867. līdz 
1869. gadam pēc holandiešu tipa projekta. 
Savu nosaukumu ieguvušas, pateicoties 
pirmā īpašnieka uzvārdam – Ribba. 
Dzirnavās iekārtota ekspozīcija „Grauda 
ceļš”. Kompleksā ietilpst viesnīca, 
restorāns, tiek organizēti pasākumi.
Ribės malūnas poilsio komplekse 
„Rožmalas“. Ribės vėjo malūnas buvo 
statomas nuo 1867 iki 1869 m. pagal 
olandų tipo projektą. Jo pavadinimas kilęs 
iš pirmojo savininko pavardės – Ribba. 
Malūne įrengta ekspozicija „Grauda ceļš“ 
(„Grūdo kelias“). Kompleksą sudaro 
viešbutis ir restoranas, jame organizuojami 
renginiai.

  Nameju iela 2, Ceraukste, 
Bauskas novads, 
+371 26564580 
www.rozmalas.lv

8 Zaķu skulptūras muzejā 
„Lejenieki”. Dzejolis un multfilma 

„Zaķīšu pirtiņa” ir viens no Latvijas bērnu 
mīļākajiem dzejnieka Plūdoņa darbiem. 
Dzejnieka dzimtas mājās – muzejā ir 
apskatāmas koktēlnieka A.Studenta 
2000. gadā izgrebtās zaķu skulptūras, kas 
atrodas pie pirtiņas.
Zuikių skulptūros muziejuje „Lejenieki“. 
Vienas iš Latvijos vaikų labiausiai pamėgtų 

Plūduonio darbų – eilėraštis „Zaķīšu 
pirtiņa“ („Zuikių pirtelė“) ir animacinis 
filmas. Poeto šeimos sodyboje-muziejuje 
eksponuojamos medžio skulptoriaus A. 
Studento 2000 m. išskobtos, prie pirtelės 
stovinčios zuikių skulptūros.

  „Lejenieki“, Ceraukstes pagasts, 
Bauskas novads, 
+371 26184631, 
www.bauskasmuzejs.lv

9 Keramikas mozaīka ar ūdens un 
zivs motīviem. Mozaīka atrodas 

Strautnieku ieliņas noslēgumā pie 
Mēmeles uz 30 metru garas mūra šķūnīša 
sienas. Tā izveidota 2018. gada jūnijā, 
pateicoties biedrībai „Meistars Gothards”. 
Tās tapšanā iesaistījušies vairāk kā 
50 Bauskas novada iedzīvotāji.
Keraminės mozaiko su vandens ir žuvų 
motyvais. Mozaika yra „Strautnieku“ 
gatvelės gale prie Nemunėlio (Mēmele) 
upės, ant 30 metrų ilgio mūrinės daržinės 
sienos. Ji sukurta 2018 m. birželio mėnesį, 
draugijos „Meistars Gothards“ iniciatyva. 
Ją kuriant dalyvavo virš 50 Bauskės krašto 
gyventojų.

  Strautnieku iela, Bauska, 
www.visit.bauska.lv

RUNDĀLES NOVADS
RUNDALĖS SAVIVALDYBĖ
10 Rundāles Saules pulksteņi atrodas 

Rundāles novada pašvaldības 
multifunkcionālā centra brīvdabas estrādē. 
Šie Saules pulksteņi ir īpašas metāla 
konstrukcijas un tie projicē: – viens 
atšķirīgu Rundāles laiku un otrs – atlikušo 
stundu skaitu līdz saulrietam.
Rundalės Saulės laikrodžiai yra Rundalės 
krašto savivaldybės daugiafunkcio centro 
lauko estradoje. Šie Saulės laikrodžiai yra 
ypatingos metalo konstrukcijos, ir rodo 
skirtingus laikus: vienas – Rundalės laiką, 
kitas – iki saulėlydžio likusių valandų 
skaičių.

  Pilsrundāle 1, Rundāles novads, 
+371 63962298, 
www.rundale.lv

11 Svitenes muižas parks un muiža ir 
viena no 19. gs. skaistākajām klasicis-

ma muižām Zemgalē. Līdzās tai abās pusēs 
Svitenes upītei plešas pils parks. Parka 
malā atrodas neogotiska muižas īpašnieku 

fon Elmptu dzimtas kapliča. Muižā šobrīd 
atrodas mākslas skola.
Svitenės dvaro parkas ir dvaras – tai 
vienas gražiausių Žiemgalos XIX a. 
klasicizmo dvarų. Šalia jo, abiejose 
Svitenės upelio pusėse, plečiasi rūmų 
parkas. Parko pakrašty stovi neogotikinė 
dvaro savininkų fon Elmptų šeimos 
koplyčia. Dvare šiuo metu veikia meno 
mokykla.

  Svitene, 
+371 26516711, 
+371 63962298, 
www.rundale.lv

12 Mežotnes Vīna kalna pilskalns 
atrodas apmēram 500 m uz 

dienvidiem no Mežotnes pilskalna, uz to 
ved taka gar Lielupes senlejas krastu. Šeit, 
iespējams, atradās seno zemgaļu kulta 
vieta, bet 13. gs. pilskalnā kādu laiku bija 
apmetušies krustneši. Kāda teika stāsta, 
ka šeit laiku pa laikam parādās Dievgalds 
ar maizi un vīnu.
Mežuotnės Vyno kalno piliakalnis yra 
apytikriai 500 m į pietus nuo Mežuotnės 
piliakalnio, į jį veda takas Lielupės 
senvagės pakrante. Galimai kadaise čia 
buvo senųjų žiemgaliečių kulto vieta, 
o XIII a. piliakalnyje kurį laiką gyveno 
kryžiuočiai. Vienas padavimas pasakoja, 
kad čia kartkartėmis pasirodo stalas su 
duona ir vynu.

  Rundāles novads, 
+371 63962298, 
www.rundale.lv

JONIŠĶU RAJONS
JONIŠKIO RAJONAS
13 Sofijas Kymantaites-Čiurlionienes 

dzimtās mājas – ekspozīcija.1886.g. 
šajā mājā piedzima rakstniece, sabiedriskā 
darbiniece, literatūras un māksla kritiķe, 
dramaturģe, dzejniece, tulkotāja Sofija 
Kymantaite-Čiurlioniene. Lai atcerētos un 
pieminētu šo izcilo Jonišķu novada 
personību, 2019. gadā izveidota 
ekspozīcija, kas pieejama apmeklētājiem.
Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės 
gimtasis namas-ekspozicija. 1886 m. 
šiame name gimė rašytoja, visuomenės 
veikėja, literatūros ir meno kritikė, 
dramaturgė, poetė, vertėja Sofija 
Kymantaitė-Čiurlionienė. Siekiant įamžinti 
iškilios Joniškio krašto asmenybės 

atminimą 2019 m. buvo įrengta vieša, 
nuolat visiems prieinama ekspozicija.

  Bažnyčios g. 3, Joniškis, 
www.visitjoniskis.lt

14 Ar ornamentāliem jumtiņiem rotāto 
stabu skvērs „Iznīkstošo ciemu 

gaisma”. Skaistgiria pagasta teritorijā 
atradās vairāki desmiti ciemu un ciematu. 
Šobrīd daudzus no tiem kartē vairs 
neatradīsiet. Tāpēc dzima ideja izveidot 
nelielu skvēru, kurā uzstādīti 11 koka stabi 
ar ornamentāliem jumtiņiem izmirušo 
ciemu piemiņai.
Stogastulpių skverelis „Nykstančių 
kaimų šviesa“. Skaistgirio seniūnijos 
teritorijoje buvo kelios dešimtys kaimų, 
kaimelių. Šiandien daugelio jų jau 
neberastume žemėlapyje. Galiausiai 
kilo idėja įprasminti šį faktą, sukuriant 
skverelį, kuriame išsirikiuotų stogastulpiai 
išnykusiems kaimams atminti.

  Eglių g. 2C, Skaistgirys, 
www.visitjoniskis.lt

15 Žagares osa dabas taka un 
Žagares II pilskalns. Oss ir viens no 

garākajām un iespaidīgākajām kalnu 
grēdām Lietuvā, jo tam apkārt stiepjas 
līdzenumi. Dabas taka, kas izveidota 
3,6 km garumā, ļauj apbrīnot skaisto dabu, 
novērot putnus, dzīvniekus vai kukaiņus, 
apmesties nometnē, kā arī nokļūt Žagares 
II pilskalnā, kuru vietējie iedzīvotāji dēvē 
par Žvelgaičia kalnu.
Žagarės ozo pažintinis takas ir 
 Žagarės II piliakalnis. Vienas ilgiausių 
Lietuvos ozų, o kartu ir vienas įspūdingiau-
sių, nes aplink kalvagūbrį plyti lygumos. 
Čia įrengtas 3,6 km pažintinis takas leis 
pasigrožėti nuostabia gamta, stebėti 
paukščius, gyvūnus ar vabzdžius, pasto-
vyklauti, prieisite ir Žagarės II piliakalnį, 
vietos žmonių vadinamą Žvelgaičio kalnu.

  P. Cvirkos g., Žagarė, www.zagaresrp.am.lt

PAKROJAS RAJONS
PAKRUOJO RAJONAS
16 Linkuvas Vissvētākās 

Jaunavas Marijas Skapulāra 
karalienes baznīca. Pirmā baznīca uzcelta 
1500.–1501. gadā. Ritot simtgadēm, tā ir 
pārdzīvojusi ugunsgrēkus, grautiņus un 
pārbūves, kamēr ieguvusi savu tagadējo 
izskatu. Pēc sava stila šī baznīca atgādina 
baznīcas Dienvidamerikā. Blakus baznīcai 
atrodas Karmelītu klosteris, kas šobrīd 
tiek restaurēts.
Linkuvos Švč. Mergelės Škaplierinės 
bažnyčia. Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta 
1500-1501 metais. Einant šimtmečiams, 
kol įgijo dabartinį vaizdą, ji iškentė gaisrus, 
sugriovimus ir perstatymus. Savo stiliumi 
ji panaši į Pietų Amerikos bažnyčias. Šalia 
yra Karmelitų vienuolynas, kuris šiuo metu 
yra restauruojamas.

  Laisvės g. 25, Linkuva, Pakruojo raj., 
+370 67327052, 
www.pakruojovic.lt

17 Rozalimas meža parks. Rozalimas 
dabas izpētes takas garums ir 

4 kilometri. Visā maršruta garumā izvietoti 
informācijas stendi un atelpai paredzētas 
vietas. Parkā ierīkotas izklaides takas, 
koka pakāpieni. Blakus takai atradīsiet 
Zigmantišķu mitoloģisko akmeni, kas sevī 
slēpj mistisku noslēpumu.
Rozalimo miško parkas. Rozalimo 
pažintinio tako ilgis yra 4 kilometrai. Eidami 
šiuo taku, rasite informacinių stendų, 
skulptūrų, poilsiui skirtų vietų. Miško 
parkas džiugina vaikus pramogų zonomis 
ir gamtos pažinimo stebuklais įvairiais 
metų laikais. Einant taku galima aplankyti 
,,Meilės alėją‘‘ ir mitologinį Zigmantiškių 
akmenį, turintį mistinių paslapčių.

  Rozalimas, Pakruojo raj., 
+370 67327052, 
www.pakruojovic.lt

18 Pakrojas reģionālais muzejs 
„Žiemgala“. Muzejs iekārtojies restau-

rētā Mazā krodziņa telpās. Muzejā atrodas 
vairāk nekā 6000 eksponātu, visbagātīgākā 
ir muzeja arheoloģijas nodaļa. Eksponēti ļoti 
grezni 19. gadsimta vidus krustu uzgaļi 
saulītes formā. Darba laiks: no otrdienas līdz 
sestdienai no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:30.
Pakruojo krašto muziejus ,,Žiemgala‘‘. 
Muziejus yra įsikūręs Žeimelio miestelyje, 
restauruotoje Mažojoje karčemoje. Tai 
pirmasis muziejus Pakruojo krašte, įkurtas 
1959 m. Archeologijos, etnografijos ir 
istorijos rinkinių ekspozicijos pasakoja apie 
žiemgalių krašto praeitį. Muziejaus parodų 
salėje eksponuojami darbo ir buities 
reikmenys, žemdirbystės technika, namų 
apyvokos daiktai, taip pat labai puošnūs 
XIX a. vidurio kryžiai saulutės formos 
antgaliai, meniški durų vyriai. Darbo laikas; 
antradienis – šeštadienis 9:00–17:30 val.

  Vienybės a. 14, Žeimelis, Pakruojo raj., 
+370 61477687, www.pakruojovic.lt

PASVALES RAJONS
PASVALIO RAJONAS
19 Piemineklis Sigismundam II 

Augustam – Lietuvas lielkņazam un 
Polijas karalim, pateicoties kuram Pasvales 
vārds tika ierakstīts Eiropas vēsturē – 
1557. gada septembrī Pasvalē parakstīts miera 
līgums ar Livonijas ordeņa mestru 
V. Fiurstenbergu. Šis piemineklis ir veltīts 
Lietuvas Valsts atjaunošanas 100. gadadienai.
Paminklas Žygimantui Augustui – 
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos 
karaliui, įrašiusiam Pasvalį į Europos 
istoriją – 1557 m. rugsėjo mėn. Pasvalyje 
pasirašiusiam Taikos sutartis su Livonijos 
ordino magistru V. Fiurstenbergu. Šis 
paminklas skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui.

  Viļņas ielas skvērs, Pasvale/ 
Vilniaus gatvės skveras, Pasvalys

20 Brīvības cīņu memoriāls Jonišķēlē. 
Iespaidīgs piemineklis 1920. gada 

Neatkarības karā kritušajam virsniekam 
Jonam Stapuļonim. Tā ir arī viņa brāļa, 
virsnieka Antana Stapuļoņa, pēdējā 
atdusas vieta. Kapsētā apglabāti 
1944.–1953. gadā par Lietuvas neatkarību 
kritušie partizāni no Jonišķēles, lielākā 
daļa no kuriem krituši 1946. gada 
23. februāra kaujās ar NKVD armiju.
Laisvės kovų memorialas Joniškėlyje. 
Įspūdingas paminklas 1920 m. 
Nepriklausomybės kare žuvusiam 
karininkui Jonui Stapulioniui. Tai jo ir brolio 
Antano, taip pat karininko, amžinojo poilsio 
vieta. Kapinėse palaidoti 1944–1953 m. 
už Lietuvos laisvę žuvę Joniškėlio krašto 
partizanai, daugelis jų krito 1946 m. 
vasario 23 d. mūšyje su NKVD kariuomene.

  Vytauto g., Joniškėlis, Pasvalio r.

21 Dzirnakmeņu muzejs. Muzejs 
piedāvā bļodakmeņu un apaļo 

dzirnakmeņu kolekciju brīvā dabā. Šeit ir 
savākti apmēram 400 eksponāti: 
300 apaļie dzirnakmeņi, 66 bļodakmeņi, 
7 pēdakmeņi un 1 robežakmens. Ir 
pieejama arī dzirnavu zobratu ekspozīcija. 
Eksponātu krāšana uzsākta 1979. gadā. 
Ieejas maksa: bezmaksas.
Girnų muziejus. Tai dubenuotųjų akmenų 
ir girnapusių kolekcija po atviru dangumi, 
kurioje sukaupta apie 400 eksponatų: 
300 – girnapusių, 66 – dubenuotieji 
akmenys, 7 – „pėduotieji“ akmenys, 
1 – akmuo – riboženklis. Yra malūno 
krumpliaračių ekspozicija. Eksponatai 
pradėti rinkti 1979 m. Lankymas 
nemokamas.

  Lėvens g. 2, Pasvalys
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