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SEPTIŅI ŠAUĻU NOVADA BRĪNUMI
KRUSTU KALNS – vairāk nekā 200 000 krustu.
Kalnu katru gadu apmeklē tūkstošiem tūristu no visas
pasaules.
SAULES PULKSTEŅA LAUKUMS – Lietuvā
augstākais saules pulkstenis un apzeltītā Strēlnieka
skulptūra, kas kļuvusi par pilsētas simbolu.

TĪTUVĒNU BAZNĪCAS UN KLOSTERA
ANSAMBLIS – viens no interesantākajiem un
lielākajiem 17.–18. gs. Lietuvas sakrālās arhitektūras
paraugiem – ar freskām rotātais.

TAURIŅU EKSPOZĪCIJA – lielāko dienas tauriņu
kolekciju Lietuvā atradīsiet Akmenes novada muzejā.
“ŽAGARES ĶIRŠI” – skaistākā putnu biedēkļa
vēlēšanas un ķiršu festivāls, kas četras dienas notiek
vienā no interesantākajām Lietuvas mazpilsētām Jonišķu novadā.
PAKROJAS DZIRNAVAS – vējš, ieskrienoties plašajos līdzenumos, griež 18 vējdzirnavu spārnus!

TULPJU ZIEDĒŠANAS SVĒTKI – katru pavasari
Radvilišķu novada Burbišķu muižā uzzied apmēram
pus tūkstotis tulpju šķirņu.
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ŠAUĻI

20. gs. karu laikā divreiz sagrautās un atkal atjaunotās pilsētas centrā līdz mūsu dienām
saglabājies izteiksmīgs starpkaru perioda modernisma arhitektūras mantojums. Šauļi
ir pilsēta fenikss, kas aizvien no jauna pieceļas no pelniem.
Atklājiet Šauļus un piedzīvojiet 3 “S” maģiju – saldumus, savdabīgus muzejus un sauli.
Pa visu pilsētu izkaisītie saules simboli (saules pulksteņi, vitrāžas u.c.) ir kļuvuši
par īpašu un neatņemamu mūsu pilsētas daļu. Lietuvā vecākā konfekšu fabrika
“Rūta” darbojas jau vairāk nekā 100 gadus. Savdabīgie muzeji: Šokolādes, Fotogrāfijas, Telefonijas un Vandas Kavaļauskienes kaķu muzejs, kurā ir vairāk nekā
4000 eksponātu.
Celieties ar sauli un ierodieties atklāt Šauļus!

SAULE • SALDUMI • SAVDABĪGI MUZEJI
1. ŠAUĻU BULVĀRIS
1975. gadā bijām drosmīgi: trešie Eiropā, bet pirmie
Lietuvā automašīnām piederējušo Vilniaus ielas centrālo daļu pārveidojām par bulvāri. Gājēju ielu piepildījām ar oriģinālām mazās arhitektūras skulptūrām, telpisko reklāmu, visus patīkami iepriecinot un
pārsteidzot, bet bulvāri pārvērtām par jauku un, pats
svarīgākais, Šauļu iedzīvotāju brīvā laika, atpūtas,
izklaižu un tirdzniecības vietu.

2. SV. APUSTUĻU PĒTERA UN PĀVILA KATEDRĀLE
Renesanses laika arhitektūras piemineklis Sv.
apustuļu Pētera un Pāvila katedrāle – pats izteiktākais pilsētas akcents. Katedrāles tornis
(augstums – 70 m) redzams no tālienes, tuvojoties
Šauļiem no jebkuras puses.
1997. gada 8. maijā ar pāvesta Jāņa Pāvila II lēmumu tika nodibināta Šauļu bīskapija. Baznīca kļuva
par Sv. apustuļu Pētera un Pāvila katedrāli. Uz katedrāles dienvidu fasādes sienas atrodas viens no
vecākajiem saules pulksteņiem Lietuvā.
Aušros takas 3, Šauļi
55.932711, 23.319532
+370 41 528 077

siauliukatedra.lt

3. SAULES PULKSTEŅA LAUKUMS
Arhitektūras ansambli veido amfiteātra formas
laukums un 18 m augsts obelisks, kuru vainago
zeltīta skrienoša strēlnieka skulptūra. Obelisks ar
“Strēlnieka” figūru saulainā dienā kļūst par gnomonu (gr. gnōmōn – saules pulksteņa rādītājs).
Saules ēna, slīdot pāri ciparnīcai ar laukumā iestiprinātajiem metāla cipariem (12, 3 un 6), rāda
ģeogrāfiskā platuma vietējo laiku.
Ežero un S. Šalkauskio ielu krustojums, Šauļi
55.930723, 23.325164
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ŠAUĻI
4. HAIMA FRENKEĻA VILLA
Haima Frenkeļa villa savaldzina ar interjerā saglabājušos koka apdari, grezniem veidojumiem,
fresku fragmentiem, stilizētām Lietuvas provinces
muižas un starpkaru perioda ekspozīcijām par
Šauļu pilsētu. Slavenās ebreju ģimenes – Haima
un Doras Frenkeļu 1908. gadā celtā villa ir vienīgā
secesijas stila ēka Baltijas valstīs, kas pārsteidz ar
savu skaistumu un pabeigtību.
2018. gadā villas pagalmu ar grezno strūklaku bagātināja Tūkstoš rožu dārzs, piešķirot šai vietai vēl vairāk
greznuma. Villā liela uzmanība tiek pievērsta ebreju
kultūrai. Jaunizveidotajā ādu apstrādes meistara
darbnīcā iepazīstina ar tradicionālo ādas apstrādes
meistara amatu, kas, pateicoties rūpniekam Haimam
Frenkelim, Šauļos uzplauka 20. gs. sākumā.
Vilniaus g. 74, Šauļi
55.925415, 23.32873
+370 41 524 389

ausrosmuziejus.lt

5. “RŪTAS” ŠOKOLĀDES MUZEJS
“Rūta” – viena no vecākajām konfekšu fabrikām
Lietuvā, tā darbojas kopš 1913. gada. Fabrikas
vecajā ēkā izvietots “Rūtas” šokolādes muzejs.
Muzeja ekspozīcija iepazīstina ne tikai ar interesanto fabrikas vēsturi, bet arī atklāj četru gadu
tūkstošu ilgās šokolādes lietošanas noslēpumus
un īpatnības. Muzejā netrūkst arī interaktīvu nodarbību. Šeit tiek rīkotas tematiskas šokolādes un
konfekšu degustācijas. Blakus muzejam darbojas
vēsturiskais “Rūtas” konfekšu veikals un “Rūtas”
kafejnīca.
Tilžės g. 133, Šauļi
55.929723, 23.311703
+370 41 523 212

sokoladomuziejus.lt

6. VANDAS KAVAĻAUSKIENES KAĶU MUZEJS

VAI ZINĀJĀT?
Šauļos darbojas vairāk nekā 20 muzeju, bet
VELOSIPĒDU un KAĶU muzejus atradīsiet tikai
Šauļos, Lietuvā tādi tie ir vienīgie.

Vandas Kavaļauskienes 1990. gadā dibinātā un
viņas vārdā nosauktā Kaķu muzeja apmeklētājus
ar prieku sagaida kaķi un par muzeja direktoru
dēvētais luteklis runcis Perlas. Trīs muzeja zālēs
– kaķi, kaķi, kaķi… Tie ir atceļojuši ne tikai no visdažādākajiem Lietuvas nostūriem, bet arī no daudzām pasaules valstīm.
Pie muzeja izveidots “Dzīvnieku dārzs”, kur apmeklētāji var aplūkot pitonu, žurku, Amūras, kukurūzas un Taivānas zalkšus, ķirzakas, krokodilus un
pat mazītiņu mīļu pērtiķīti.
Žuvininkų g. 18, Šauļi
55.926876, 23.336905
+370 683 69 844

gamtininkucentras.lt

SAULE • SALDUMI • SAVDABĪGI MUZEJI
7. VELOSIPĒDU MUZEJS
Vienīgais velosipēdu vēsturei veltītais muzejus
Lietuvā izveidots 1980. gadā Šauļu velosipēdu un
dzinēju rūpnīcā “Vairas”. Viens no senākajiem muzeja
eksponātiem – 1905. gadā no dzelzs kalts bērnu
trīsritenis ar sarkanu samtu apvilktu koka sēdeklīti.
Ekspozīcijā piesaista arī koka velosipēda prototips –
“selerifers” – “skrienošā mašīna”, ar kādu 1792. gadā,
atsperoties ar kājām, pa Parīzi vizinājās grāfs de
Sivraks.
Vilniaus g. 139, Šauļi
55.928397, 23.319802
+370 41 524 395

ausrosmuziejus.lt

8. SKULPTŪRA “DZELZS LAPSA”
Lietuvas rekordu grāmatā ierakstīts, ka tā ir lielākā
dzīvnieka skulptūra: skulptūras svars – gandrīz 7
tonnas, garums – ap 15 metri, augstums – 6,6 metri. Tērauda “Dzelzs lapsas” sirdī (1,20 m augstā un
0,90 m platā) ir ielikta kapsula ar vara plāksnē iekaltiem vārdiem mūsu pēcnācējiem. “Dzelzs lapsa” ir
Šauļu dizainera Viļus Purona darbs veltīts Lietuvas
vārda pieminēšanas tūkštošgadei.
Talkšas ezera krastmala, Šauļi
55.931092, 23.328995

VAI ZINĀJĀT?
6,6 metri augstā Dzelzs lapsa ir lielākā
dzīvnieka skulptūra Lietuvā.

9. PIEMINEKLIS LIETUVAS VALŪTAI – CENTU ISTABA
Centu istaba radās kā piemineklis Lietuvas valūtai,
kad tika nolemts Lietuvā ieviest eiro. Cilvēki no visas
Lietuvas brauca līmēt centus, bet tie, kuriem tādas
iespējas nebija, centus sūtīja pa pastu. Tā cilvēku ziedotās monētas sagūla uz vienas auditorijas sienām un
griestiem Šauļu Universitātes bibliotēkā, tur novietots
arī simboliskais tronis, virs kura atrodas liela viena
lita monēta un Lietuvas karte.
Centu istabas ierīkošanai izmantotas 157 130 monētas.
Vytauto g. 84, Šauļi
55.928746, 23.313547
+370 41 595 706

biblioteka.su.lt/lt/centu-kambarys-3/

VAI ZINĀJĀT?
Šauļos darbojas “Centu istaba” – tā ir gluži kā
piemineklis Lietuvas valūtai (litiem). Centu istabas
ierīkošanai izmantotas 157 130 monētas.
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10. FOTOGRĀFIJAS MUZEJS
Muzejs atrodas pašā Šauļu centrā, autentiskā 20.
gs. starpkaru perioda modernās arhitektūras stila
ēkā. Tas ir vienīgais tāda veida muzejs Lietuvā,
ļoti svarīgs valsts fotogrāfijas glabāšanas un reprezentēšanas centrs.
Rekonstruētajā muzejā ierīkota moderna galerija, telpa izglītojošām nodarbībām un fotolaboratorija, lasītava un informācijas centrs, darbojas
iespieddarbu un suvenīru veikaliņš, uz atklātas
jumta terases ierīkota vasaras kafejnīca un pilsētas apskates laukums ar camera obscura.
Vilniaus g. 140, Šauļi
55.931288, 23.315405
+370 41 524 393

fotomuziejus.lt

11. ŽAĻŪĶU DZIRNAVNIEKA SAIMNIECĪBA
Žaļūķu dzirnavnieka saimniecība ir etniskās kultūras, tradīciju un izklaides vieta, kam apkārt
plešas mūsdienīga pilsēta. Saimniecībā atjaunota dzirnavnieka māja, restaurēta Šauļos vienīgā
19. gs. otrās puses Lietuvas tradicionālās koka
arhitektūras būve – Žaļūķu vējdzirnavas.
Dzirnavnieka mājā notiek populāras muzeja izglītojošās nodarbības “Maizes cepšana”, “Ekskursija ar dzirnavnieku un maizes degustācija”.
Architektų g. 73, Šauļi
55.923962, 23.271774
+370 41 211 189

ausrosmuziejus.lt

12. VENCLAUSKU NAMS
Tas ir izcils un unikāls starpkaru modernisma
arhitektūras objekts, viens no Lietuvā raksturīgākajiem 20. gs. pirmās puses privāta ar gleznojumiem dekorēta interjera piemēriem. Kopš 2019.
gada restaurētajā kultūras mantojuma objektā
notiek vēstures izstādes, pasākumi un izglītojošas nodarbības, darbojas brīvi pieejama lasītava. Izklaidēties bērnu rotaļu laukumā, atpūsties
un paspēlēties aicina “Bārenīšu dārzs”. Muzeja
ekspozīcija stāsta par 20. gs. pirmās puses Šauļu
pilsētas vēsturi un atklāj īpašās, lietuviski noskaņotās, pilsoniski atbildīgās un aktīvās Venclausku daudzbērnu ģimenes vietu tajā.
Vytauto g. 89, Šauļi
55.927504, 23.315656
+370 41 524 392

ausrosmuziejus.lt
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CITI OBJEKTI
• Botāniskais dārzs
• Dzelzceļa muzejs
• Radio un televīzijas muzejs
• Telefona muzejs
• Augšāmcelšanās laukums un strūklaka
• Aptieka – tējas istaba “Valerijonas”

• Pulkstenis “Gailis”
• Piemineklis pāvestam Jānim Pāvilam II
• Vitrāža “Saules kauja”
• Skulptūra “Vectētiņš ar mazbērniem”
• Strūklaka “Pelikāni”
• Žuvininku (Salduves) pilskalns

Botāniskais dārzs

“Valerijonas”

Telefona muzejs

“Saules kauja”

Augšāmcelšanās laukums un strūklaka

“Pelikāni”

“Vectētiņš ar mazbērniem”
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MĀKSLA PILSĒTĀ

80 tauriņi, aizbēgusi princeses frizūra, lapsa, baloži, degošas bruņas un strādnieks – lūk, jums mājieni par
to, ko meklēt uz ēku sienām. Vai ir nācies redzēt ielas mākslas darbiem rotātus balkonus? Tādus varat atrast
bulvārī, ja vien pacelsiet uz augšu galvas.
Zaļš, bet nav zāle, ar asti, bet nav pele. Un nemaz nav gurķis! Kas tas ir? Bulvārī varat ieraudzīt kokā ierāpušos
hameleonu. Pilsētā varat atrast vēl vairāk negaidīta lieluma dzīvnieku skulptūru. Tās visas veido ielas “zooloģisko dārzu”.
Telpiskās reklāmas ir īpašs, tikai Sauļos sastopams mantojums – par smēķēšanas kaitīgumu brīdina melns
vēzis uz cigarešu paciņas, uz kolonnas novietotas divas milzu grāmatas vai pieci melni kaķi, kas iet pa aptiekas
jumtu.
Apstājieties pie pilsētas pulksteņa “Gailis” plkst. 12.00 un 18.00, lai izdzirdētu, ka “Gailis” ne tik dzied, bet arī
sasveicinās ar garāmgājējiem lietuviešu, angļu, vācu, franču, krievu, spāņu, zviedru, romu un citās valodās.
Šauļos aug ... kurpju koks! Kad beidzas riteņbraukšanas un skrituļdēļu sezona, pusaudži samet uz zariem savas
kurpes. Un tā katru gadu.
Visa informācija par mākslinieciskiem akcentiem un citām apskates vietām Šauļos atrodama portālā
visitsiauliai.lt. Dodamies meklēt!

“Manas kurpes”
“80 tauriņu”

“Piekūna asā acs…”

SAULE • SALDUMI • SAVDABĪGI MUZEJI

“Cilvēks, kurš lasa”
“Kurpe”

“Šauļu lapsa”
“Hameleons”

“Vēzis”

Adolfīnai un Gintaram Martiņoņiem
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AKMENES RAJONS

Akmenes novadā gaida atklājumi katrā solī – gan, runājot par dabas vēsturi, gan
par paša rajona leģendām. Akmenes novads savieno šķietami nesavienojamas
lietas – kā zaļos Ventas krastus, tā skarbo karjeru ainavu, omulīgas mazpilsētas
un visu diennakti kūpošus rūpnīcu dūmeņus, dinozaurus un tauriņus, pilskalnus
un purvus.

TOP OBJEKTI
13. AKMENES NOVADA MUZEJS
Akmenes novada muzejā var justies kā savdabīgos
džungļos, kur iespējams priecāties par eksotiskiem
tauriņiem. Dažādu veidu tauriņi ir ļoti jauki – pietiek
tikai pasniegt gardus augļus, lai tie uzreiz atlidotu baroties. Muzejā ir citādi tauriņi – šeit tiek glabāta un
eksponēta valstī lielākā dienas tauriņu kolekcija, ko
veidojis pazīstamākais tauriņu kolekcionārs Boriss
Izenbeks. Dažus no tiem dabā vairs diemžēl nepamanīsi, bet padsmit no kolekcijā esošajām eksponātu
sugām ir pie iznīkšanas robežas. Tagad tie tiek stingri aizsargāti. Muzejā var redzēt arī ko pretēju jaukajiem tauriņiem – skarbā juras perioda dzīvnieku
pārakmeņojošās atliekas – fosīlijas.

K. Kasakausko g. 17, Akmene
56.2450244, 22.7527113
+370 425 55 075, +370 620 32 254
akmenesmuziejus.lt
VAI ZINĀJĀT?

Ventas reģionālajā parkā tek
trešā garākā Lietuvas upe –
Venta.

ATKLĀJUMI KATRĀ SOLĪ
14. KAMANU VALSTS DABAS REZERVĀTS
Kamanas – tas nav no vārda kamenes. Tāpēc nebaidieties un gatavojieties apmeklēt Kamanu valsts nozīmes dabas rezervātu. Skaitām: 12 muklāji un vairāk
nekā 120 nelieli ezeriņi. Purva rota ir Ūdensrožu un
Salu ezeriņi, kā arī 6 ha lielais Kamanu ezers. Rezervātā atrastas 26 aizsargājamu augu sugas. Šeit iegriežas pat lūši, vilki un susuri. Reti kuram izdodas redzēt
visas šā novada dzīvās dabas bagātības. Tiem, kas
vēlas plašāk iepazīties ar rezervātā aizsargātām dabas
vērtībām, jāiegriežas rezervāta mūsdienīgajā un modernajā apmeklētāju centrā.

Pušų g. 2, Akmenes II c., Akmenes raj.
56.250160, 22.731595
+370 425 59 285
kamanos.lt

15. VENTAS REĢIONĀLAIS PARKS
Tā ir īpaša vieta gan pēc savas ģeoloģiskās uzbūves,
gan brīnišķīgās ainavas. Ventas reģionālā parka
teritorijā var aplūkot miljoniem gadus vecus juras
perioda iežus un rokām pieskarties dinozauru
laikmeta dzīvnieku atliekām – fosilijām. Parkā ir viens
rezervāts un astoņi liegumi, kas kopā aizņem 40,9 %
teritorijas. Tiek aizsargāti 16 dabas objekti, no kuriem 2
pasludināti par dabas pieminekļiem. Ventas reģionālā
parka modernajā apmeklētāju centrā izveidotajā
ekspozīciju zālē var vairāk uzzināt par dabas un
kultūras mantojuma objektiem, šeit izveidoti interaktīvi
stendi, tiek atskaņotas dabas skaņas, lai apmeklētāji
piedzīvotu nepastarpinātu dabas izpratnes sajūtu.

Ventos g. 30A, Venta, Akmenes raj.
56.1895494, 22.6812951
+370 425 55 220
ventosparkas.lt

16. LAZDĪNU PELĒDAS MEMORIĀLAIS MUZEJS
Lazdīnu Pelēda lietuviešu literatūras vēsturē ir īpaša parādība. Tās ir divas māsas Ivanauskaites, kuras
savus prozas darbus parakstīja un izdeva ar kopīgu
Lazdīnu Pelēdas pseidonīmu. Rakstnieču bērnības mājā – Paraģu muižas dzīvojamajā mājā atvērts
Lazdīnu Pelēdas memoriālais muzejs. Dzīvojamās
mājas daļā un mansardā ir eksponētas fotogrāfijas,
grāmatas, dokumenti, kuri atklāj interesanto Sofijas
Ivanauskaites-Pšibiļauskienes (1867–1926) un Marijas Ivanauskaites-Lastauskienes (1872–1957) dzīvi un
daiļradi. Muzejā eksponētas rakstnieču tēva – gleznotāja un profesionāla mākslinieka Nikodema Ivanauska (1839–1932) – gleznu fotokopijas.

Paraģu c., Akmenes raj.
56.106000, 22.626682
+370 659 80 747
FB: paragiudvaras
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17. AKMENES DABAS UN KULTŪRAS PARKS
Dabas un kultūras parks izveidots 2002. gadā Akmenes pilsētas priežu silā. Parka teritoriju veido priežu
mežs, Dabikines upes ieleja, bijušais smilšu karjers
un dīķa krasts. Tajā ļoti daudz koka skulptūru, izbūvēta unikāla akmens estrāde. Šeit pastāvīgi tiek organizēti dažādi kultūras pasākumi, tā ir lieliska vieta
atpūtai un brīvā laika pavadīšanai.

Kadagių g., Akmene
56.243530, 22.724650

18. SIMONA DAUKANTA MEMORIĀLAIS MUZEJS
1986. gadā kādreizējā dzīvesvietā tika atvērts memoriālais muzejs Simonam Daukantam, rakstniekam un
vēsturniekam, kurš pirmais lietuviešu valodā uzrak
stīja Lietuvas vēsturi. Šobrīd muzejā ir aptuveni 300
eksponātu. Tostarp – paša Daukanta rokām darināts
krēsls no ābeles zariem, Papiles juras perioda atseguma fosilijas un kapulauka atradumi. Apmeklētājiem
tiek parādīti dažādi dokumentāli materiāli, ievērojamu
cilvēku atmiņas par šo izcilo žemaiti.

Basanavičiaus g. 6, Papile, Akmenes raj.
56.151782, 22.791213
+370 42 532 926, +370 677 72 212
akmenesmuziejus.lt

19. JURKAĻŅA SKATU TORNIS
Blakus Jurakaļņa ģeoloģiskajam atsegumam un atzarojumam atrodas 15 m augsts skatu tornis. Kad tūristi
uzkāpj torņa virsotnē, no tā paveras brīnišķīgs skats
uz izteiksmīgo Ventas upes ieleju, Papiles mazpilsētu, kā arī apskates objektiem: Jurakaļņa ģeoloģisko
atsegumu un atzarojumu, Papiles I un II pilskalnu, Sv.
Jāzepa baznīcu, kā arī liepu ar 15 stumbriem.

Daubišķi, Akmenes raj.
56.144680, 22.783100

ATKLĀJUMI4KATRĀ SOLĪ
20. NAUJOJI AKMENES KULTŪRAS NAMS
1958. gadā uzceltais Naujoji Akmenes kultūras
nams – viens no izteiksmīgākajiem šīs pilsētas vēstures lieciniekiem. Tas ir iespaidīgs Staļina laikmeta
arhitektūras paraugs Lietuvā, kam bija jāstāsta par
jaunās padomju iekārtas pārākumu pār Rietumiem un
buržuāzisko Lietuvu. Kultūras nama mākslinieciskā
un arhitektūras forma iemieso agrīnā padomju laika
ideologu uzdevumu kopt “kulturālu darba ļaužu brīvā
laika pavadīšanu”. Ēkā atrodas izstāžu salons, kurā
daudz unikālu pazīstamāko valsts mākslinieku darbu.

Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmene
56.324097, 22.885330
+370 42 556 996
akmeneskc.lt

21. ŠALTIŠĶU MĀLA KARJERS
Karjeri, saukti arī par Lietuvas “Marsa” kanjoniem –
pārsteidz atbraucējus ar Lietuvai neraksturīgu ainavu.
Pastaigājoties Šaltišķu māla karjerā, sajūta ir kā uz
citas planētas, jo māla slāņu dēļ karjers ieguvis sarkanīgu nokrāsu. Agrajā triasa periodā, pirms 250 milj.
gadu, šeit valdījis tuksneša klimats, bet pa pašreizējo
karjeru staigāja milzu dinozauri. Šaltišķu māla karjerā
atrastas triasa ģeoloģiskajā periodā dzīvojušo rāpuļu
fitozauru fosīlijas – divi zobi un divu žokļa kaulu atliekas. APMEKLĒŠANA BEZ GIDA AIZLIEGTA.

Pragalvio g. 1, Dragiņi, Akmenes raj.
56.169535, 22.850588
+370 682 52 867
karjerais.lt

22. MENČU KAĻĶAKMENS KARJERS
Menču kaļķakmens karjers
piesaista
tūristus
pastaigāties pa “neatklāto zemi”
– nākamā ezera dibenu. Kad
karjers vairs netiks izmantots,
to piepildīs ūdens. Menču
kaļķakmens karjerā labi redzami kaļķakmens atsegumi.
Tajā pastaigājoties pat aizmirstas, ka esi līdzenumu novadā, kur grūti atrast augstāku
pakalnu. APMEKLĒŠANA BEZ
GIDA AIZLIEGTA.

Menči, Akmenes raj.
56.27543, 22.921885
+370 682 52 867
karjerais.lt

VAI ZINĀJĀT?

Karjeros strādā arī milzīgi soļojošie ekskavatori, kas sver 720
tonnas, to augstums tāds pats kā
sešstāvu namam!
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Zemgale – kultūrvēsturisks apgabals Latvijas un Lietuvas teritorijā, kuru slavenu dara zemgaļu cilts atstātais vēsturiskais mantojums. Mūsdienu lietuviskās
Zemgales daļa – ir neoficiāls Aukštaitijas apakšreģions. Tas aptver dažus rajonus Latvijas pierobežā, kurus vieno kopīgais cilts mantojums, vēsture, relikti un
dumpīgais zemgaļu gars. Lielākā pilsēta Lietuvā esošajā senās Zemgales daļā ir
Jonišķi, kurus arī mūsdienās dēvē par Lietuvas Zemgales galvaspilsētu. Aicinām
izjust Jonišķu Zemgali!

TOP OBJEKTI
23. JONIŠĶU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS
DEBESĪS UZŅEMŠANAS BAZNĪCA
Šīs baznīcas vēsture sākās 1536. gadā,
kad pēc Viļņas bīskapa Jāņa iniciatīvas
tika kristīta teritorija, kas apdzīvota jau
kopš 7. gs. 1901. gadā baznīca ieguva pašreizējo izskatu un krusta formas
plānu. Īpaši grezns un majestātisks ir
baznīcas interjers. Tā akcents – simet
riski izvietoti 7 miniatūri altāri neobaroka stilā. Nišās redzamas profesionālu
skulptoru neobaroka stilā veidotas Vissvētākās Jaunavas Marijas Sāpju Dievmātes, Sv. Kazimira, Sv. Jāzepa, Kristus
Pasaules Karaļa un citu svēto skulptūras, baznīcas griesti apgleznoti ar Bībeles sižetiem.
Bažnyčios g. 2, Jonišķi
56.241486, 23.616193.
+370 426 52 644

1

LIETUVAS ZEMGALE
24. JONIŠĶU SINAGOGU KOMPLEKSS
Sinagogu kompleksu veido vasaras “Baltā” un ziemas
“Sarkanā” sinagoga. Sarkanajā sinagogā atjaunots
un restaurēts unikāls interjers – griestu greznojumi,
apgleznotās sienas, aron hakodešs (ivritā – svētā
lāde), kurā tika glabāti Toras ruļļi. Sinagogā ierīkota
ekspozīcija “Jonišķu novada ebreju vēsture un kultūra”, kas iepazīstina ar Jonišķu ebreju kopienas vēsturi
līdz Otrajam pasaules karam. Baltajā sinagogā aplūkojama ekspozīcija, kurā, izmantojot modernus eksponēšanas paņēmienus, radoši tiek parādīta Jonišķu
vēsturiskā attīstība, svarīgākie pilsētas vēstures brīži.
Miesto a. 4A-B, Jonišķi
56.240115, 23.617075
+370 426 52 492; +370 652 36 945.

joniskiomuziejus.lt

25. JONIŠĶU BASKETBOLA MUZEJS
Basketbols Lietuvā tiek saukts par otro reliģiju, tomēr
vietas, kur šā sporta veida cienītāji, sportisti un visi
interesenti varētu ieraudzīt nozīmīgākās valsts basketbolistu uzvaras, atribūtiku un vēsturiskās fotogrāfijas, ilgu laiku nebija, tāpēc 2009. gadā Jonišķos
durvis vēra Lietuvā vienīgais basketbola muzejs.
Šeit ierīkota arī speciāla zāle 1937. gada Lietuvas
basketbola izlases uzvaras piemiņai II Eiropas basketbola čempionātā Rīgā (Latvija). Jonišķi toreiz bija
pirmā stacija, kur Lietuvas basketbolistu komandu ar
puķēm, cienastu un pūtēju orķestra maršiem sagaidīja
cienītāji un pilsētas vadība, kad viņi atgriezās mājās.
Livonijos g. 3, Jonišķi
56.242406, 23.61608.
+370 612 89 986 (obligāta rezervācija)

FB Joniškio krepšinio muziejus

26. MŪŠAS TĪREĻA IZZIŅAS TAKA
Mūšas tīreļa izziņas taka ir visgarākā dēļu taka purvājos, ierīkota 2015. gadā. Tā ir ierakstīta Lietuvas rekordu grāmatā. Takas garums – 5775,87 m. Taka iet
pa ļoti savdabīgas dabas teritoriju – Mūšas tīreļa telmoloģisko rezervātu. Šis Ziemeļlietuvas dabas komplekss sastāv no dažu tipu purviem, kūdrājiem un
mitrajiem mežiem. Pa purvu tek Mūšas un Juodupes
upes, mirguļo dabiskais Miknaiču ezers ar daudziem
maziem ezeriņiem. Mūšas tīreļa izziņas taku var apmeklēt patstāvīgi, bez Žagares reģionālā parka direkcijas pārstāvju pavadības.
Jonišķu rajons
56.219775, 23.262652
+370 671 15 033

zagaresrp.am.lt
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JONIŠĶU RAJONS
27. ŽAGARES OSS UN ŽAGARES II PILSKALNS (ŽVELGAIŠA KALNS)
Pie Žagares atrodas Lietuvā iespaidīgākais oss - gara, šaura vaļņveida
grēda, kas veidojusies no smiltīm un
grants ledus laikmetā. Ja ceļosiet pa
šo 3,6 km maršrutu, varēsiet apbrīnot
pasakaino dabu, vērot putnus, dzīvniekus un kukaiņus, apmesties nometnē.
Pa ceļam ierīkotas lapenes, apskates
torņi, informācijas stendi, ugunskuru
vietas, basketbola laukums, tualetes,
autostāvvietas, parģērbšanās kabīnes
un cit. Viena no Žagares ossa izziņas
takas pieturām – Žagares 2. pilskalns,
vietējie iedzīvotāji to sauc par Žvelgaiša kalnu. Teikas vēsta, ka uz pilskalna
bija 13. gadsimta leģendārā kunigaiša
Žvelgaiša pils.
P. Cvirkos g., Žagare, Jonišķu raj.
56.353511, 23.224143
+370 671 15033

zagaresrp.am.lt

28. ŽAGARES MUIŽA UN PARKS
Žagares muiža ir viena no Lietuvā
lielākajām muižām, kas saglabājušās
līdz mūsu dienām. 18. gs. beigās Krievijas cariene Katrīna II Jaunās Žagares muižu uzdāvināja savam favorītam
Platonam Zubovam, bet 1858. gadā
muižu nopirka Dmitrijs Nariškins. Nariškini pārbūvēja un paplašināja Zubovu muižu, pārveidojot to par greznu
rezidenci angļu stilā. Līdzenajā reljefā
atklājas vairākas ēku grupas: parka
ieskautā rezidences ēka, netālu no tās
– zirgaudzētavas komplekss, tālāk uz
ziemeļiem – saimniecības ēkas, dzirnavas, muižas strādnieku mājas. Līdz
šodienai ir saglabājusies 21 ēka. Zirgu
staļļa manēžas un ratnīcas komplekss
ir ļoti izteiksmīgs muižas akcents.
Malūno g. 1, Žagare,
Jonišķu rajons
56.362315, 23.264539
+370 615 15592; +370 671 15033

zagaresrp.am.lt

LIETUVAS ZEMGALE
29. JAKIŠĶU MUIŽA
Jakišķu muiža vēstures avotos minēta jau kopš 16.
gs. beigām. Līdz mūsdienām saglabājusies 1898. gadā
klasicisma stilā būvētā muižas ēka ar 17 istabām. To
būvējis muižas īpašnieks vācietis Koškulis. Lielā muižas ēka nodegusi kara laikā, ir saglabājies tikai muižas ledus pagrabs, pagrabs, un ēka, kurā darbojās ar
tvaiku darbināmas dzirnavas. Muiža nav restaurēta,
aizvien autentiskā izskatā. Privātā Jakišķu muiža valdzina māksliniekus – šeit notiek kultūras un mākslas pasākumi, tiek filmētas filmas, bet viesus sagaida
pastāvīgā gleznu izstāde, kas piešķir muižai bohēmisku noskaņu. Muižā pasākumi notiek 6 zālēs.
Dvaro g. 4, Jakišķi, Jonišķu raj.
56.180301, 23.53128
+370 682 57092 (informācijai)

jakiskiudvaras.lt

VAI ZINĀJĀT?

Jonišķu apkārtnē cilvēki godāja Pērkonu,
uguni, čūskas un citas senās baltu dievības
līdz pat 1536. gadam, kad Viļņas bīskaps
Jons kristīja vietējos un nodibināja Jonišķu
draudzi.

30. GASČŪNU TRADICIONĀLO AMATU CENTRS
Gasčūni – savdabīgs Jonišķu novada stūrītis, par to
ir uzņemta dokumentāla filma. Te ir izdarīga ciemata kopiena, tā ar darbiem daudzina savu novadu. No
māliem celtā saimniecības ēkā ierīkots etnogrāfiskais
muzejs, kurā atrodas vairāk kā 2000 dažādu eksponātu. Tie apmeklētājiem pavēsta, kā dzīvoja un
strādāja mūsu senči. Kopiena uzņem viesus savā moderni ierīkotajā tradicionālo amatu centrā. Piedāvā arī
mācību programmas: māla darinājumi, gleznošana, te
arī pēc vecmāmiņu receptēm cep maizi, pīrādziņus.
Centra darbinieki aicina arī apmeklētājus piedalīties
dažādos etniskajos pasākumos.
Mokyklos g. 7, Gasčūni, Jonišķu raj.
56.148331, 23.624787
+370 698 84 503

CITI OBJEKTI

• Jonišķu vēstures un kultūras muzejs
• Ekspozīcija Sofijas Kīmantaites-Čurļonienes
dzimtajā namā
• Galda tenisa muzejs
• Žagares vecpilsēta
• Vecās Žagares Sv. apustuļu Pētera un Pāvila baznīca
ar Barbaras Žagarietes kriptu
• Jaunās Žagares Sv. apustuļu
Pētera un Pāvila baznīca
• Ūdens izklaides Žagarē

• Žagares dolomīta atsegums
• Brāļu (Brolių) akmens
• Jodeiķu Sv. Jāņa kristītāja baznīca un Tēva
Staņislava namiņš
• Rudišķu Sv. apustuļu Filipa un Jēkaba baznīca
• Krucifiksu skvērs “Izzūdošo ciemu gaisma”
• Skaistgires Jona Viļūna parks
• Skaistgires baskāju taka un apskates tornis
• Mata Slančauska muzejmāja
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ĶELMES RAJONS

Ķelmes rajons, kas atrodas pie vēsturiskā Via Hanza ceļa, piesaista apmeklētājus ar savu
daudzveidību: brīnišķīgajiem Dubīsas, Ventas un citu upju lokiem, dzidriem ezeriem,
daudziem kultūras un dabas mantojuma objektiem. Ķelmes rajonā varēsiet piedzīvot
dabas sniegto mieru – rajonā ir 7 liegumi (Šilkaiņu ģeomorfoloģiskais liegums, Šatrijas
ainavas liegums u.c.) un 4 reģionālie parki (Tītuvēnu, Kurtuvēnu, Dubīsas, Varņu), kuros
ir daudz cilvēka neskartas dabas, unikālu dabas pieminekļu...
Šeit norisinās brīnišķīgi klasiskās un sakrālās mūzikas pasākumi, tautas mākslas pasākumi, te ir īpašas baznīcas un neparasti muzeji.

TOP OBJEKTI
31. ĶELMES MUIŽA
Ķelmes muižas ansamblis ir valsts aizsargāts
kultūras mantojuma objekts. Muiža ir baroka
stila Lietuvas provinces muiža, kādu ir pavisam
nedaudz. Līdz mūsu dienām ir saglabājušās deviņas šīs muižas ēkas. Ķelmes muiža – vieta,
kur Lietuvā sākās 1831. gada sacelšanās pret
carisko Krieviju.
Dvaro g. 15, Ķelme
55.6383075, 22.9362963

UNIKĀLAS AINAVAS, NEPARASTI OBJEKTI UN REKORDI
32. TĪTUVĒNU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS BAZNĪCAS UN
BERNARDĪNIEŠU KLOSTERA ANSAMBLIS
Pēc daudzu mākslas zinātnieku teiktā, Tītuvēnu ansam
blis ir neizsmeļama vēstures, kultūras, arhitektūras un
mākslas pieminekļu dārgumu krātuve. Liela arhitektoniskā vērtība ir Tītuvēnu baznīcas un klostera ansamblim,
kam raksturīga izmantoto arhitektūras stilu daudzveidība.
Maironio g. 2A, Tītuvēni, Ķelmes raj.
55.5968023, 23.1987862

33. UŽVENTES DZIRNAVAS
Užventes ūdensdzirnavu un spirta dedzinātavas ēka
– viena no ēkām, kas saglabājusies bijušās Užventes
muižas teritorijā. Šodien Užventes ūdensdzirnavas ir
modušās jaunai dzīvei.
P. Višinskio g. 28, Užvente, Ķelmes raj.
55.786211, 22.6563303

VAI ZINĀJĀT?

Kraži ir rekordu mazpilsēta: smagākā
grāmata, milzu ziepes, trešais lielākais
akmens tuvējā apkārtnē.

34. KRAŽU KOLĒĢIJA
Viens no vēstures pieminekļiem šeit ir bijušās jezuītu kolēģijas ēka (17. gs. sākums). Tā
ir daļa no milzīgā jezuītu ēku
kompleksa, kas reiz atradās
Kražos. 1616. gadā jezuīti nodibināja Kražu kolēģiju, nozīmīgāko Žemaitijas izglītības
un reliģiskās dzīves centru.
Aptuveni 4 ha platībā tika uzbūvētas 22 dažāda pielietojuma ēkas.
Kolegijos g. 5, Kraži,
Ķelmes raj.
55.6009889, 22.6800859
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ĶELMES RAJONS
35. PALENDRU SV. BENEDIKTA KLOSTERIS
Palendru Sv. Benedikta klosteris atrodas Ķelmes rajona Palendru ciemā.
Jaunajā klosterī Palendru benediktīnieši ievācās 2001. gada rudenī.
Visi, kas vēlas, var apmeklēt klostera
baznīcu un lūgties kopā ar mūkiem.
Palendru c., Ķelmes raj.
55.7297619, 22.9331962

36. SPIEĶU MUZEJS
Ķelmē dzīvojošais Mečislovs Ežerskis
savā dzīvē ir uztaisījis vairāk nekā 3700
spieķus. Otru tādu spieķu meistaru Lietuvā nesastapt. Katrs spieķis, pēc meistara teiktā, ir unikāls, un otru tādu ne
uztaisīsi, ne atradīsi. Visgarākais Mečislova taisītais spieķis ir divus metrus
garš, īsākais – piecpadsmit centimetrus.
Kooperacijos g. 33, Ķelme
55.6313145, 22.9287047

37. PAKĒVES MUIŽA
Šajā muižā dzimis rakstnieks un etnologs Ļudviks Adoms Jucevičs (1813–
1846). Padomju laikā muižas ēkas tika
izmantotas kolhoza vajadzībām, muižas galvenajā ēkā darbojās skola.
Muižas teritorija ir 40 ha.
Dvaro g. 54, Pakēve, Ķelmes raj.
55.682043, 22.8218614

UNIKĀLAS AINAVAS, NEPARASTI OBJEKTI UN REKORDI
38. BERŽĒNU MUIŽA
Muiža, kas minēta kopš 15. gs., piederēja grāfu Čapsku, bajāru Šemetu
un Gorsku dzimtām. Muižas saimnieki
uzbūvēja neogotikas stila muižas ēku,
kas saglabājusies līdz mūsu dienām,
izveidoja parku, izraka dīķus. Muiža
bija slavena ar greznajiem interjeriem,
bagātīgām mākslas priekšmetu kolekcijām.
Beržēnu c., Ķelmes raj.
55.8289223, 22.8091005

VAI ZINĀJĀT?

Baznīca-kapela privātā
pagalmā – Vaiguvas
Pijus Stulginska kapela.

39. PAGRĪŽUVAS MUIŽA
18. gs. beigās Pagrīžuvas muiža piederēja augstmaņiem Šemetām, bet vēlāk – Pšeciševsku ģimenei. Pēc Pirmā
pasaules kara muiža tika nacionalizēta
un atdota jezuītiem. Līdz Otrajam pasaules karam muižā darbojās jezuītu
klosteris.
Gryžuvos g. 16, Pagrīžuva,
Ķelmes raj.
55.6033026, 23.1281525

CITI OBJEKTI
• Burbaišu pilskalns
• Kubiļu pilskalns
• Pustlaukja dobe

• Pavandenes elku kalns (Sklepkalnis)
• Sviles Krustu krustojums
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PAKROJAS RAJONS

Pakrojas novads - tā ir vieta, kurā katra iedzīvotāju nacionālā kopiena atstājusi īpašas
pēdas dzīves līnijā. Lietuvieši, ebreji, latvieši, vācieši un krievi vecticībnieki te dzīvojuši
jau gadsimtiem... Viņu atstātajām pēdām aicinām sekot, ceļojot pa Ziemeļlietuvu. Paceliet gardā putojošā Pakrojas alus kausu, ielieciet Pakrojas zelta – dolomīta – gabaliņu
kabatā un atgriezieties vēlreiz!

TOP OBJEKTI
40. PAKROJAS MUIŽA
Pakrojas muiža ierakstīta Lietuvas rekordu grāmatā.
Tā ir lielākais līdz mūsu dienām saglabājies muižas
ēku komplekss (47 būves). Pakrojas muižā notiek
koncerti, izstādes, konferences, tiek piedāvāts daudz
izklaižu. Muižā organizē izglītojošas nodarbības, kurās teatralizēti un interesanti iepazīstina ar tradicionālajiem amatiem: pie muižas bitenieka tiek lietas

sveces, tiek darīti muižas saimniecības darbi, cirptas
aitas un velta vilna, var iepazīties ar kalēja amatu, doties viesos pie dzirnavnieka, muižas saimnieces un
paša barona.
Karčiamos g. 9, Pakrojas c., Pakrojas raj.
55.985077, 23.878640
+370 686 65 055

NOVADS AR ĪPAŠU VĒSTURI!
41. PAKROJAS SINAGOGA
Skaistākā, jaukākā, koka, vissenākā – visi šie uzslavas vārdi veltīti mūsu Pakrojas sinagogai. Pakrojas
sinagoga šeit stāv jau 220 gadus. 2017. gadā Pakrojas
sinagoga tika restaurēta un atvērta visai pasaulei. Tā ir
vienīgā tik grezna un tik liela koka sinagoga Austrum
eiropā. Brīnišķīgi atjaunotas debeszilas sienu tapetes,
uz griestiem uzgleznoti krāsaini zvēri, bet kur tad vēl
mistiskais Bībelē minētais dzīvnieks leviatāns, – čūska, kas rij savu asti. Paceliet acis augšup uz griestiem,
lai ieraudzītu debesu virzienā braucam vilcienu!
Kranto g. 8, Pakroja
55.979314, 23.849788
+370 673 27 052

42. PAKROJAS VECAIS UGUNSDZĒSĒJU DEPO
Pakrojas vecais ugunsdzēsēju depo atrodas pilsētas
centrālajā daļā. Pakroja degusi daudzas reizes, tāpēc
1928. gadā, piedaloties ebreju kopienai, tika uzbūvēta
ugunsdzēsēju depo nojume. Koka tornī tika žāvētas
ugunsdzēsēju “piedurknes”, citās ēkas telpās glabājās
inventārs. Pirms Otrā pasaules kara tika iebūvēta ar
roku griežama sirēna. Zāle tika apgaismota ar karbīda
spuldzēm, vēlāk ar elektrību, kuru padeva Pakrojas
muiža, bet kopš 1934. gada – Maizeļa dzirnavas. Vairums ugunsdzēsēju bija brīvprātīgie, strādāja viens
apmaksāts ugunsdzēsējs – sargs. 2020. gadā, kad vecais Pakrojas ugunsdzēsēju depo tika atjaunots, tajā
tika izveidota kultūras un mākslas telpa.
Laisvės a. 10, Pakroja
55.977973, 23.850242
+370 673 27 052

43. LINKUVAS VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS SKAPULĀRA BAZNĪCA
UN VECĀS REGULAS KARMELĪTU KLOSTERIS
Linkuvas baznīcu var droši saukt Ziemeļlietuvas arhitektūras dimantu. Tādi dimanti mirdz Itālijā un Francijā, bet labāk atbrauciet uz Lietuvu. Ar varenu eksterjeru, nedaudz drukna, laika gaitā pārcietusi vairākus
ugunsgrēkus, tagadējo izskatu baznīca ieguva vairāk
nekā pirms 270 gadiem. Unikāli ir tas, ka baznīcas
būvētāji tik daudzu gadu laikā nebija aizmirsuši Renesanses arhitektūras formas un līnijas, kuras tik skaisti
atklājas svētnīcas fasādēs. Pret baznīcu balstās vecais
trīs korpusu karmelītu klostera ansamblis. Omulīgs
slēgts pagalmiņš, senās freskas klostera gaiteņos un
kādreiz šeit mitušo klostera iemītnieku atbalsis. Gaidīsim ierodoties!
Laisvės g. 25, Linkuva, Pakrojas raj.
56.084935, 23.975102
+370 673 27 052
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PAKROJAS RAJONS
44. PAKROJAS NOVADA ZEMGALES MUZEJS ŽEIMELĒ
Brīnišķīga un veca ir Žeimeles mazpilsēta. LDK laikos tā bija pēdējā pieturvieta
pirms izbraukšanas no valsts un došanās
uz Livonijas zemēm. Žeimelē ceļinieki
un tirgotāji varēja pārnakšņot un izdot
naudu padsmit pilsētiņas iebraucamajās
vietās un krogos. Vēl agrāk šeit dzīvoja
zemgaļu cilts, kuras mantojums kopā ar
citiem bagātajiem novada eksponātiem
tiek glabāts Zemgales muzejā Žeimelē.
Muzejā uzkrāts vairāk nekā 6000 ek
sponātu, īpaši bagāta ir muzeja arheoloģijas nodaļa. Muzejā daudz uzmanības
pievērsts nacionālo kopienu – ebreju,
latviešu, krievu vecticībnieku darbības
atainošanai.
Vienybės a. 14, Žeimele,
Pakrojas raj.
56.272630, 23.998877
+370 421 45 337

45. LAUKSODES SV. ALOĪZIJA GONZAGAS BAZNĪCA
Tā ir īpaša un savā ziņā vienīgā tāda visā
Lietuvā. 270 gadus veca koka bazilika.
Bazilika – tas ir pats vecākais baznīcas arhitektūras tips. Tā būvētas pirmo
gadsimtu baznīcas Romā, bazilika ir arī
Viļņas katedrāle. Visas tās ir mūra baznīcas. Koka bazilikas pasaulē ir tikai dažas,
viena no tām atrodas Lauksodes ciemā
un ir veltīta Sv. Aloīzijam Gonzagam
(Itālija). Šīs baznīcas apkārtne ir bezgala
skaista un jauka, to aptver zaļš paklājs,
kas beidzas pie upītes. Aicinām atbraukt,
ieelpot skaistumu un mieru pie Aloīzija
Gonzagas Lauksodē.
Lauksode, Pakrojas raj.
56.234975, 24.001026
+370 673 27 052

VAI ZINĀJĀT?

Dolomīts, kas tiek iegūts
Pakrojas novadā, ir tas pats
iezis, ko atrod Itālijas un
Austrijas Dolomītu Alpos?

NOVADS AR ĪPAŠU VĒSTURI!
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46. ROZALIMAS MEŽAPARKS UN ZIGMANTIŠĶU AKMENS AR MARIJAS PĒDU
Pie Rozalimas mazpilsētas izveidotajā Rozalimas
meža dabas izziņas un atpūtas parkā izveidota
rekreācijas gājēju taka, kurā var iepazīties ar Rozalimas priedēm, koku audžu daudzveidību, novada
mitoloģisko vēsturi un citiem interesantiem objektiem. Izziņas takas garums – aptuveni 4,5 km. Tā vijas pa mežu, kurš plešas no Rozalimas uz ziemeļiem
gar ceļu 149 Smilģi–Pakroja. Visā maršrutā izveidota
nepieciešamā infrastruktūra: izvietoti 18 informatīvi
stendi, ierīkotas atpūtas vietas, norādes. Zigmantišķu
akmens ir apmēram 2 km uz ziemeļrietumiem no Rozalimas. Leģenda stāsta, kad ganiņiem te parādījusies
Vissvētākā Jaunava Marija, kura ieminusi šo pēdu.
Rozalima, Pakrojas raj.
55.897949, 23.87653
+370 673 27 052

VAI ZINĀJĀT?

Par piederību kurai valstij – Lietuvai
vai Latvijai – 1921. gadā balsoja
Žeimeles iedzīvotāji?

47. STAČŪNU VĒJDZIRNAVAS
Dzirnavas uzceltas 1890. gadā. Padomju laikos dzirnavās atradās noliktava, un tās nepildīja savu sākotnējo
uzdevumu. 2004. gadā dzirnavas tika restaurētas. Tās
ir vienas no nedaudzām saglabātajām vējdzirnavām,
kuru pirmais stāvs ir mūrēts no akmeņiem, bet pārējie – būvēti no koka. Tās ir vienīgās Pakrojas rajona
vējdzirnavas ar cepures griešanas mehānismu dzirnavu iekšpusē. Šobrīd Stačūnu vējdzirnavās ir atvērta
malšanas iekārtu ekspozīcija. Te eksponētas arī fotogrāfijas no Stačūnu kopienas dzīves, tiek vākti dažādi
tautas sadzīves piederumi, organizētas pārvietojamas
ekspozīcijas, izglītojošas programmas.
Malūno g. 4, Stačūni, Pakrojas raj.
55.939432, 23.629885
+370 601 26 501; +370 615 32 824

CITI OBJEKTI
•
•
•
•
•

Līgumu baznīca
Līgumu sinagoga
Rozalimas sinagoga
Linkuvas sinagoga
Akmeneļu (Žeimele) vecticībnieku kapsēta

•
•
•
•

Žeimeles evaņģēliski luteriskā baznīca
Geruču (Glebavas) muiža
Petrašūnu dolomīta atsegums
Gostagaļa akmens (“Velna krēsls”)
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ŠAUĻI
1. Šauļu bulvāris
2. Sv. apustuļu Pētera un
Pāvila katedrāle
3. Saules pulksteņa laukums
4. Haima Frenkeļa villa
5. “Rūtas” šokolādes muzejs
6. Vandas Kavaļauskienes
kaķu muzejs
7. Velosipēdu muzejs
8. Skulptūra “Dzelzs lapsa“
9. Piemineklis Lietuvas valūtai –
centu istaba
10. Fotogrāfijas muzejs
11. Žaļūķu dzirnavnieka saimniecība
12. Venclausku nams

AKMENES RAJONS
3. Akmenes novada muzejs
14. Kamanu valsts dabas rezervāts
15. Ventas reģionālais parks
16. Lazdīnu Pelēdas
memoriālais muzejs
17. Akmenes dabas un
kultūras parks
18. Simona Daukanta memoriālais
muzejs
19. Jurkaļņa skatu tornis
20. Naujoji Akmenes kultūras nams
21. Šaltišķu māla karjers
22. Menču kaļķakmens karjers

JONIŠĶU RAJONS
23. Jonišķu Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas
baznīca
24. Jonišķu sinagogu komplekss
25. Jonišķu basketbola muzejs
26. Mūšas tīreļa izziņas taka
27. Žagares oss un Žagares II
pilskalns (Žvelgaiša kalns)
28. Žagares muiža un parks
29. Jakišķu muiža
30. Gasčūnu tradicionālo
amatu centrs

ĶELMES RAJONS

31. Ķelmes muiža
32. Tītuvēnu Vissvētākās Jaunavas
Marijas baznīcas un bernardīniešu
klostera ansamblis
33. Užventes dzirnavas
34. Kražu kolēģija
35. Palendru Sv. Benedikta klosteris
36. Spieķu muzejs
37. Pakēves muiža
38. Beržēnu muiža
39. Pagrīžuvas muiža

ŠAUĻU REĢIONA KARTE
PAKROJAS RAJONS
40. Pakrojas muiža
41. Pakrojas sinagoga
42. Pakrojas vecais ugunsdzēsēju
depo
43. Linkuvas Vissvētākās Jaunavas
Marijas Skapulāra baznīca un vecās
regulas karmelītu klosteris
44. Pakrojas novada Zemgales
Muzejs Žeimelē
45. Lauksodes Sv. Aloīzija
Gonzagas baznīca
46. Rozalimas mežaparks un
Zigmantišķu akmens ar Marijas pēdu
47. Stačūnu vējdzirnavas

RADVILIŠĶU RAJONS
48. Radvilišķu Vissvētākās Jaunavas
Marijas dzimšanas baznīcas koka
zvanu tornis
49. Radvilišķu simbols –
tvaika lokomotīve
50. Burbišķu muiža
51. Muzikālā gaismas strūklaka
52. Kļebonišķu ciema
etnogrāfijas muzejs
53. Baisogalas muiža
54. Šeduvas vēsturiskās
tehnikas muzejs
55. Šauļes skatu tornis
ŠAUĻU RAJONS
56. Krustu kalns
57. Mazo brāļu ordeņa Lietuvas
Sv. Kazimira provinces Krustu kalna
klosteris
58. Kurtuvēni
59. Naisi
60. Mini zooloģiskais dārzs –
alpaku saimniecība Dargaičos
61. Šauļu rajona pašvaldības etniskās
kultūras un tradicionālo amatu centrs
62. Agaiļu kapela
63. Kurtuvēnu Sv. apustuļa
Jēkaba baznīca
64. Kuršēnu muiža un parks
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RADVILIŠĶU RAJONS
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Radvilišķu novada bagātība ir muiža, kam raksturīga īpaša arhitektūra un apkārt plešas
iespaidīgi parki. Tajos slejas vēsturiskām personām veltītas skulptūras, svaigi un ēnaini
elpo koku alejas, un laukos aug vairāk nekā 460 tulpju šķirnes. Leģendām un nostāstiem
apvītie 8 rajona pilskalni aicina atklāt to nogāzēs paslēptus dārgumus. Jauni velomaršruti, gājēju izziņas takas, izglītojošas etnokultūras tradīciju programmas – tas viss jūs gaida
šeit, savdabīgajā un viesmīlīgajā Radvilišķu rajonā.

TOP OBJEKTI
48. RADVILIŠĶU VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS
DZIMŠANAS BAZNĪCAS KOKA ZVANU TORNIS
1878. gadā būvētais zvanu tornis ir unikāls Radvilišķu pilsētas arhitektūras piemineklis, kas dekorēts ar unikāliem
tautas mākslas elementiem.
Divas reizes degušais un abas
reizes ar ticīgo pūlēm un ziedojumiem atjaunotais piecstāvu zvanu tornis slejas augstāk
par pilsētas baznīcas jumtu.
Šodien tas lepni stāv pie draudzes lūgšanu nama un pirmais
sagaida katru, kas dodas baznīcas pagalmā.
Maironio g. 8, Radvilišķi
55.806578, 23.542758

ZEM VILCIENIEM DUNOŠAS ZEMES UN KRĀSAINU TULPJU NOVADS 31 31
49. RADVILIŠĶU SIMBOLS – TVAIKA LOKOMOTĪVE
Kopš 2004. gada pie Radvilišķu dzelzceļa stacijas uzmanību piesaista trofeja,
Berlīnē 1944. gadā būvēta tvaika lokomotīve, kas Kultūras vērtību reģistrā iekļauta kā vēsturiska, tehniska un tehnoloģiska vērtība. Radvilišķu lokomotīvju
depo relikvijas tvaika lokomotīve, kas
pieskaitāma tā saucamajai T sērijai, ir
vienīgā šāda Lietuvā saglabājusies lokomotīve. Šodien tā ir izteiksmīgs pilsētas
simbols Radvilišķos, kas tiek uzskatīta
par dzelzceļnieku galvaspilsētu.
Laisvės al. 30, Radvilišķi
55.806275, 23.536753

VAI ZINĀJĀT?

Burbišķu muiža ir
gluži kā mazā Holande.
50. BURBIŠĶU MUIŽA
Burbišķu muiža zināma kopš 16. gs.
1819. gadā tā nonāca Bažensku valdījumā, kuri uzbūvēja savdabīgu romantisma, historisma un neogotikas stila
muižas ēku, kas atgādina cietoksni.
Jaunie īpašnieki radīja arī iespaidīgu
28 ha ainavu parku ar mazo arhitektūru, dīķiem, koku alejām, apskates laukumiem un salām. Parku rotā Kazimira
Uļanska radītās Lietuvā pirmās Vītauta
Dižā un Ādama Mickeviča skulptūras.
Burbišķu muižā izveidotajā muzejā
cenšas rekonstruēt pēc iespējas precīzāku pagātnes ainu, atklājot seno
muižu kultūru. Muižā apmeklētājus
sagaida muižas vēstures, aizjūga transportlīdzekļu, senās tehnikas, istabas
augu un tulpju ekspozīcijas.
Katru pavasari te notiek visā Lietuvā un
aiz tās robežām pazīstamie Tulpju ziedēšanas festivāli, “Poēzijas pavasara”
pasākumi, kamermūzikas koncerti un
izstādes.
Burbišķu c., Radvilišķu raj.
55.782288, 23.897691
+370 422 56 110

daugyvenesmuziejus.lt
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RADVILIŠĶU RAJONS
51. MUZIKĀLĀ GAISMAS STRŪKLAKA
Dažādās krāsās starojošā un melodiju ritmā
dejojošā strūklaka 2018. gadā uzbūvēta atjaunotajā pilsētas centrālajā laukumā. Kopš 2019.
gada pavasara tā priecē Radvilišķu pilsētas
iedzīvotājus un viesus, dāvājot tiem neaizmir
stamu piedzīvojumu.
Aušros a. 10, Radvilišķi
55.807625, 23.539579

52. KĻEBONIŠĶU CIEMA ETNOGRĀFIJAS MUZEJS
Daugīvenes upes ielejā, senā apdzīvotā vietā 18 ha platībā izveidots Kļebonišķu ciema
etnogrāfijas muzejs, uz kurieni no apkārtnes
tiek pārceltas 19. un 20. gs. sākumam raksturīgas lauku ēkas: zemnieku dzīvojamās mājas,
klētis, pirtis, piedarbi un šķūņi. Pie tām ēkām,
kas saglabājušās, tiek atjaunotas bijušās lauku
sētas. Lai atdzīvinātu ciemu tādu, kāds tas izskatījās senāk, 11 ēkas pārceltas no citām vietām. Pavisam ciemā ir 28 ēkas, 18 no tām pieder muzejam. Ciemā atrodas 1884. gadā celtas
vējdzirnavas. Senie ciema koki un ēku salmu
jumti muzejam piešķir autentiskumu, bet tā iedzīvotāji – īstumu. Ciemā tiek rīkotas izstādes,
izglītojošas programmas, vakarēšanas. Turp
aicina t.s. rijas teātru izrādes, tautas mūzikas
un amatu svētki, Meteņi (liet. Užgavėnės).
Klebonišķu c., Radvilišķu raj.
55.770351, 23.856069
+370 611 12 053

daugyvenesmuziejus.lt

VAI ZINĀJĀT?
Kļebonišķu ciems –
Rumšišķes Ziemeļlietuvā.
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53. BAISOGALAS MUIŽA
Baisogalas muiža – viens no ievērojamākajiem arhitektūras pieminekļiem Lietuvā. Kopš 1830. gada šī muiža piederēja
muižnieku Komaru dzimtai. Līdz mūsu
dienām saglabājusies muižas centrālā
ēka, zirgu staļļi, ratnīca, virtuve, noliktava, muižas dzirnavas. Iespaidīgs ir muižas parks, tajā ir daudz eksotisku koku
sugu. 1952. gadā muižā izveidots un līdz
mūsu dienām darbojas Lietuvas Lopkopības institūts.
R. Žebenkos g. 12, Baisogala,
Radvilišķu raj.
55.636825, 23.716913

54. ŠEDUVAS VĒSTURISKĀS TEHNIKAS MUZEJS
Muzejs pieder Lietuvas vēsturisko transportlīdzekļu saglabāšanas biedrībai
“Retromobile”. Mobilā vēsturiskās tehnikas ekspozīcija jebkurā laikā var izkustēties no vietas. Ekspozīcijas unikalitāte
slēpjas dzīvībā, nevis sastingušos muzeja eksponātos.
Panevėžio g. 36, Šeduva,
Radvilišķu raj.
55.757040, 23.766273
+370 687 32 733; +370 611 12 035

55. ŠAUĻES SKATU TORNIS
Rajona rietumu malā, tā saucamajā
Šauļes zemē, uzkalniņā starp Šauļēniem
un Šaukotu, atrodas 21 metru augsts
skatu tornis. No tā paveras īpašais apkārtējās ainavas skaistums. Pie torņa ir
ierīkota gājēju taka, kas ved uz leģendām
apvīto Kudinu pilskalnu, sauktu arī par
Šauļes kalnu, kā arī citiem tuvumā esošiem apskates objektiem.
Kalnu c., Radvilišķu raj.
55.645492, 23.419565

CITI OBJEKTI•
•
•
•
•

Diktarišķu muiža
Kļebonišķu vējdzirnavas
Lietuvas Brīvības cīņas savienības memoriāls Minaičos
Šeduvas dzirnavas

• Šauļēnu novada muzejs
• Izsūtīto vilciena vagons Radvilišķos
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ŠAUĻU RAJONS

Šauļu rajons visā pasaulē pazīstams slavenā Krustu kalna dēļ. Pilskalns un tā apkārtne
veidojās ne vienu vien gadu simtu. Lūgšanu kalns ir nozīmīga kultūras, vēstures, sakrāla,
sabiedriska, arheoloģiska un nacionāla vērtība. Tā nav vienīgā Šauļu rajona apskates
vieta, kas spēj savaldzināt ceļotājus. Izklaides, izglītojošas nodarbības, kulinārais mantojums, skaistas ainavas, gājēju un veloceliņi, kā arī iespējas ģimenēm aktīvi pavadīt brīvo
laiku jau ne vienu gadu vien mūsu novadam piesaista pat pašus izvēlīgākos. Aicinām
atklāt pilskalnus, muižas, mini zoodārzus, apdzīvotās vietas un jau labi zināmo Šauļu
novada pērli – Kurtuvēnus.

TOP OBJEKTI
56. KRUSTU KALNS

VAI ZINĀJĀT?

Viena no Krustu kalna leģendām
stāsta, ka Krustu kalna aizsākums
saistāms ar Sv. Marijas parādīšanos
bērniem 1872. gadā.

Apmēram 12 km uz ziemeļiem no
Šauļiem lauku vidū slejas neliels kalns,
kurš viss ir klāts ar krustiem. Tas ir
slavenais Krustu kalns. Viduslaikos
kalnā stāvējusi koka pils, hronikās
saukta par Kulu. To 1348. gadā sagrāvis
Livonijas karaspēks.
1961. gada pavasarī padomju vara
nolēma tikt galā ar Krustu kalnu. Neskatoties uz to, Krustu kalns visā okupācijas laikā bija simbols pretošanās
kustībai un ticībai brīvībai.
Par Krustu kalnu visā pasaulē uzzināja,
kad 1993. gada 7. septembrī to apmeklēja pāvests Jānis Pāvils II.
Domantu ciems, Šauļu raj.
56.01585, 23.415565

siauliurajonas.lt
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57. MAZO BRĀĻU ORDEŅA LIETUVAS SV. KAZIMIRA
PROVINCES KRUSTU KALNA KLOSTERIS
Pāvests Jānis Pāvils II 1993. gada rudenī, kad bija pagājušas
dažas nedēļas kopš viņa ceļojuma pa Lietuvu, apmeklējot La
Vernas kalna franciskāņu klosteri Itālijā, teica, ka Eiropā ir divi
īpaši kalni – La Vernas kalns un Krustu kalns, – un starp šiem
kalniem jābūvē tilts. Viņš mudināja brāļus franciskāņus uzbūvēt
klosteri pie Krustu kalna. Franciskāņi atsaucās pāvesta aicinājumam. Ēku, kas atrodas 300 metrus no Krustu kalna, sāka būvēt
Toskānas provinces brāļi franciskāņi. Tā iesvētīta 2000. gada
8. jūlijā
Jurgaiču ciems, Šauļu raj.
56.017095612346, 23.420426845550537
+370 41 52 77 33

ofm.lt

58. KURTUVĒNI
Bajāra muiža Kurtuvēnos bijusi jau 14. gs., bet 1495. gadā rakstos
pieminēts pirmais Kurtuvēnu īpašnieks Mīkols Jaugelavičs. Ir
ziņas arī par citiem slaveniem muižas īpašniekiem – Kesgailām,
Nagurskiem, Oginskiem, Tiškevičiem, Zībergiem-Plāteriem.
Tagad Kurtuvēnu muižas izklaides komplekss piedāvā bagātīgu
pakalpojumu klāstu: jāšanas nometnes bērniem, jāšanas skolu,
fotosesiju ar zirgiem, bērnu dzimšanas dienas zirgu stallī, “divu
pakavu” pārgājienu, 6 dienu pārgājienu ar zirgiem Kurtuvēni–Palanga, braucienu ar drošku, karietes nomu, hipoterapiju (ārstniecisko / terapeitisko jāšanu) bērniem un pieaugušajiem, izbraucienu
divjūgā, zirgu viesnīcu, dažādas ekskursijas, izglītojošas programmas, veloceliņus un vēl daudz dažādu izklaižu Kurtuvēnu muižā.
Apmeklētāji var priecāties arī par izciliem vietējiem ēdieniem un
tradicionāliem pasākumiem. Kurtuvēnos var aplūkot saglabājušos parka daļu, zirgu stalli, dīķus, atjaunoto baroka formās būvētu
koka klēti un ratnīcu. 2019. gadā atklāts jauns apmeklētāju centrs.
Parko g. 2, Kurtuvēni, Šauļu raj.
55.82679111289498, 23.049072711639383
+370 41 37 03 33, +370 618 29 964

kurtuva.lt

59. NAISI
Naisos atrodas Lietuvā vienīgais Baltu dievu muzejs, ko grezno
vairāk nekā 50 no ozola darinātas baltu dievu skulptūras. Citi
unikālie muzeji – putnu būrīšu, Baltu zāļu muzejs un Šauļu novada literatūras muzejs, kam rit jau trīsdesmit septītais gads.
Pagānisku noskaņu ainava ar apskates objektiem: Saules laukums, Alkas kalns, Uguns laukums, Mēness acis, Laimes ezers,
Mīlestības sala un iespaidīgā Baltu arēna. Naisos darbojas profesionālais “Naisu vasaras” teātris, Ramūna Karbauska Žemaituku šķirnes zirgu audzētava, peintbola centrs, šūpoļu parks un
citas atrakcijas.
Gėlės g. 9, Naisi, Šauļu raj.
56.022129, 23.51400
+370 611 33 333

naisiai.lt
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ŠAUĻU RAJONS
60. MINI ZOOLOĢISKAIS DĀRZS – ALPAKU SAIMNIECĪBA DARGAIČOS
Alpaku saimniecība – mini zooloģiskais dārzs atrodas Dargaiču ciemā, Šauļu rajonā. Tai ir viens no Ziemeļlietuvā un
visā Baltijā lielākajiem alpaku dārziem, kas pieņem atsevišķus apmeklētājus un ekskursijas. Saimnieki pastāsta par
alpakām – no kurienes tās nākušas, kā nokļuvušas Lietuvā,
ar ko īpaši šie dzīvnieki. Tiek izrādīta alpaku vilna un no
tās tapušie izstrādājumi, ko pie viņiem var arī iegādāties.
Priecīgākā daļa – iepazīšanās ar alpakām un citiem dzīvniekiem. Pašlaik saimniecībā dzīvo 21 dažādas dzīvnieku
sugas dzīvnieki: alpakas, lamas, kamielis, šinšilas, REX
šķirnes truši, ēzelīši, Kveslanda salu aitiņas, Holandes
pundurkaziņas, pasaulē mazākās šķirnes Falabella zirdziņš, Āfrikas strausi, Jēkaba aitas, Koburgas lapsu aitas,
Hailandes šķirnes govs, arābu šķirnes zirgs, melndeguna
aitas.
Dargaiču ciems, Šauļu raj.
56.132807, 23.254368
+370 686 43 584;

alpakuauginimas.lt; minizoo.lt

61. ŠAUĻU RAJONA PAŠVALDĪBAS ETNISKĀS KULTŪRAS
UN TRADICIONĀLO AMATU CENTRS
Centrā darbojas pastāvīgas Šauļu novada tautas daiļamat
nieku darbu un etnogrāfijas ekspozīcijas. Centrā var iepazīties ar dažādiem amatiem no vissenākajiem laikiem līdz
mūsu dienām. Īpaši daudz ir keramikas izstrādājumu, jo
izsenis Kuršēni tiek dēvēti par Podnieku galvaspilsētu. Ek
skursijas laikā var pastaigāt ar koka tupelēm, samalt miltus
vai izmēģināt ar rokām izvirpot krūzi.
Ventos g. 7A, Kuršēni, Šauļu raj.
55.999677, 22.932667
+370 41 58 34 22; +370 698 08 217

kursenuamatucentras.lt

62. AGAIĻU KAPELA
Pirmā koka kapela dziļi Agaiļu mežā tika uzbūvēta vēl
dzimtbūšanas laikos. Redzot, ka šajā vietā notiek brīnumi, cilvēki sāka likt krustus. 1939. gadā uzbūvēta betona
baznīciņa ar koka dēlīšu jumtu, kas tika nodedzināta Otrā
pasaules kara laikā. Vēlāk baznīca atjaunota, tomēr 1974.
gadā zibens to aizdedzinājis otru reizi. 1990. gadā baznīca
tika atjaunota. Baznīca iekļauta Kuršēnu lauku teritorijas
kultūras vērtību sarakstā.
2004.–2005. gadā par Kuršēnu mežniecības līdzekļiem
baznīca tika atjaunota. 2006. gadā tika izveidota arī gājēju
taka, kas ved pie avota, kura ūdeni uzskata par brīnumdarītāju, jo tam piemītot dziedinošas spējas.
Agaiļu mežs, Gedinču mežniecība, Šauļu raj.
56.119991, 22.954859
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63. KURTUVĒNU SV. APUSTUĻA JĒKABA BAZNĪCA
Kurtuvēnu Sv. Jēkaba baznīcas torņi slejas debesīs jau kopš 1792. gada, kad tika pabeigta
desmit gadus ilgusī celtniecība. No tālienes labi
redzamie baltie vēlīnā baroka stila baznīcas torņi
ir 50 metrus augsti. Virs galvenās ieejas ēkā –
tās dibinātāja grāfa Jokūba Nagurska dzimtas
ģerbonis. Ieejot baznīcā, redzams, ka interjers
veidots atturīgā klasicisma stilā, tomēr šeit var
atrast arī vēlīnā baroka un neogotikas estētikas
elementus. Piecu altāru un kanceles ansamblis pabeigts 1820. gadā. Šo notikumu atgādina
piemiņas plāksne, kas piestiprināta baznīcas
pīlāram.
Višinskio g. 33, Kurtuvēni, Šauļu raj.
55.828047, 23.048167
+370 41 37 01 36

kurtuva.lt

VAI ZINĀJĀT?

Kurtuvēnu Sv. apustuļa Jēkaba baznīcas pagrabā uzmūrētas divpadsmit kriptas. Tiek
uzskatīts, ka šajā pagrabā tika apglabāti Kurtuvēnu muižu pārvaldījušie augstmaņi un citi
augstākās sabiedrības pārstāvji.

64. KURŠĒNU MUIŽA UN PARKS
Kuršēnu muižas vēsture sākās 1564. gadā, kad
Sigismunds Augusts izlēņoja šo muižu Polockas
pilskungam J. Despot-Zenovičam. 1621. gadā
muiža nonāca LDK valsts kases pārvaldnieka
S. Paca ziņā, bet pēc desmit gadiem – J. Gruževska un viņa sievas valdījumā. 18. gs. beigās
Kuršēnus mantoja Stepons Gruževskis. Viņš, 1811.
gadā uzaicinājis mākslinieku J. Rilki ar visiem
mācekļiem, uzbūvēja jaunu (pašreizējo) muižas
ēku, kapelu, saremontēja citas ēkas. Muiža vēl
vairāk uzplauka viņa dēla Edvarda, kura rokās tā
nonāca 1846. gadā, valdīšanas laikā.
Pirmā pasaules kara gados muižā apmetās vācieši, kas izpostīja parku, muižas ēku un līdzi
aizveda vērtīgākos priekšmetus. Starpkaru periodā, pateicoties priekšzīmīgai saimniekošanai,
muiža uzplauka. 1940. gadā muiža tika nacionalizēta.
Kuršēnu muiža – vienīgais augstvērtīgais koka
muižu arhitektūras mantojums Šauļu rajonā.
Ventos g. 7E, Kuršēni, Šauļu raj.
56.00012, 22.932819

CITI OBJEKTI
•
•
•
•

Aļģirda Lauceviča briežu dārzs
Paliesju muižas ēka
Gilvīču karjers
Paežerju muiža

• Vecticībnieku lūgšanu nams
• Gruzdžu muiža
• Uz paaugstinājuma novietots īsta tanka tornītis ar stobru
(1941.–1945. gadā kritušo padomju karavīru piemiņai)
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PIEDĀVĀJUMI CEĻOTĀJIEM • KULINĀRĀS TRADĪCIJAS

Šauļu reģions kulinārā mantojuma ziņā spēj pārsteigt pat visizvēlīgāko gardēdi. Tradicionāli ēdieni un receptes, alus tieši no mucas, kā arī no paaudzes paaudzē nodotie
gatavošanas noslēpumi ir galvenās Šauļu novada virtuves sastāvdaļas.
ŠAUĻU GARŠAS
Garšas – tāds var būt ceļojuma mērķis. Šauļos jūs
gaida jaunu garšu un pieredžu pieturvietas. Šauļu bulvārī atrodas restorāns “Avenue Brasserie”, kas iekļauts
Lietuvas labāko trīsdesmitniekā, tas lutina gardēžus ar
Eiropas virtuves ēdieniem.
“Presto” tējnīcā nobaudiet “Huzāru zupu”, “Vereščiaku”, vai mutē kūstošu kūku. Tējnīca “Valerijonas”
lutina ar veģetāriem ēdieniem un desertiem, pat ar
veģetāru saldējumu. To, kas slēpjas šokolādes burbulī,
atradīsiet “Rūtas” kafejnīcā. Restorāns “Žemaitis” aicina atcerēties tradicionālās Lietuvas garšas un atklāt
ebreju virtuves elementus.

visitsiauliai.lt

BIŠU TERAPIJAS CENTRA LABUMI
Bišu terapijas centrs atrodas Ventas upes krastā, netālu no Lakstīgalu ielejas skaistajā Papiles mazpilsētā.
Šeit varēsiet ne tikai uzlabot veselību, atpūsties, bet arī
nobaudīt bišu produktus – dažāda veida medu, medu
ar šūnām, bišu maizi un ziedputekšņus, propolisu un
bišu māšu peru pieniņu.
Nepriklausomybės g. 14, Papile, Akmenes raj.
+370 698 75 982

biciuterapija.lt

PIEDĀVĀJUMI CEĻOTĀJIEM • KULINĀRĀS TRADĪCIJAS
ŽAGARES “KĻECKI”
Zemgales novada kulinārā mantojuma lepnums – kļecku (rudzu klimpas ar speķi un skābiem kāpostiem), siera (5 veidu),
zaptes (ievārījuma), šķiņķa un speķa, augļu konfekšu, miežu
mājas alus, mājas vīna (ķiršu, ābolu, upeņu), Žvelgaišu pilskalna pakājes zāļu tēju, sulu (pavasarī – svaigas, citos gadalaikos – skābētas) izglītojošas nodarbības – degustācijas. Līgumcena, ilgums – līdz 2 stundām.
Žagarės g. 51, Žuri, Jonišķu raj.
56.341722, 23.207889
+370 698 04 385 (obligāta rezervācija)

ziemgalospaveldas.lt

PILIGRIMU KVASS
Kvass ir atspirdzinošs dzēriens, kas ar fermentācijas
palīdzību tiek iegūts no rupjmaizes, augļiem, ogām,
ķimenēm un citiem pārtikas produktiem. Lietuvieši gatavoja un lietoja daudz dažādu kvasa veidu. Ir
savāktas vairāk nekā 100 oriģinālas kvasa receptes,
sākot pat no 16. gs.
Izglītojošās programmas “Piligrimu kvass” laikā
dalīb
niekus iepazīstinās ar 5 mājas kvasa veidiem,
kas atšķirsies ar garšu, vēsturi un programmas vadīšanas stilu. Jūs gaida gards kvass, uzdevumi, jautri
un profesionāli programmas vadītāji “Piligrimi”.
Izglītojošās nodarbības jāpiesaka iepriekš.
Maironio g. 2A, Tītuvēni, Ķelmes raj.
55.5968023, 23.1987862

infotytuvenai.lt

A. UDRIENES INDIVIDUĀLAIS UZŅĒMUMS PIEDĀVĀ
• Ekskursiju, alus un mājas kvasa degustācijas.
• Vērot alus ražošanas procesu.
• Aplūkot unikālu seno alus darīšanas piederumu
ekspozīciju.
• Aplūkot mistisko akmeņu un interesanto alus kausu
kolekcijas.
• Ekskursijas un degustācijas ilgums 2–2,5 stundas.
Alyvų g. 2, Jovaru c., Pakrojas raj.
+370 687 72 908
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PIEDĀVĀJUMI CEĻOTĀJIEM • KULINĀRĀS TRADĪCIJAS
KAFEJNĪCA “PAS ZITĄ”
Ģimenes kafejnīca “Pas Zitą” kopš 2005. gada atrodas Baisogalas mazpilsētas sirdī. Tajā strādā trīs
Šimkeviču ģimenes paaudzes. Kulinārijas noslēpumi
tiek nodoti no paaudzes paaudzē un katru reizi tiek
pilnveidoti. Šā gada janvārī ģimenes kafejnīca paplašinājās un atvēra konditorejas cehu, kurā tiek gatavoti
restorāna līmeņa deserti.
Mokyklos g. 10, Baisogala, Radvilišķu raj.
55.639276, 23.724495
+370 650 27 454

LIETUVĀ VIENĪGAIS 5 DIENAS GATAVINĀTAIS ŠĶIŅĶIS – KURTUVĒNOS
Kurtuvēnu reģionālā parka novadpētniecības pētījumu laikā tika savāktas šā novada tradicionālo ēdienu
receptes. Interesantākā no tām – gatavināts šķiņķis.
To gatavo krodziņa “Kryžkelė” saimniece, kurai ir uzticēta šī unikālā recepte.
Šis īpašais ēdiens ir ļoti sātīgs, īpaši piemērots pēc
pārgājiena vai ekskursijas. Šķiņķis tiek pasniegts ar
karstiem kartupeļiem, kastini un kāpostiem. Kurtuvēnos tas kopš seniem laikiem tika piedāvāts vislielākajos svētkos. Ēdiens tiek pasniegts ar prezentāciju un
stāstījumiem.
P. Višinskio g. 18, Kurtuvēni, Šauļu raj.
55.828698, 23.049828
+370 674 01 316

KURŠĒNU RULETE
Degustācijas laikā iepazīsieties ar Kuršēnu vēsturi. Kā radies un kad sākts gatavot pats lielākais un
garākais Kuršēnu zīmols – “Kuršēnu rulete”. Tā ir
mazpilsētas vizītkarte. Ja šim produktam kaut kas arī
var līdzināties, tad Kuršēnu podi, bet arī tad tikai ar
ilgmūžību.
Kamēr baudīsiet ruleti, muižas kundze un rakstvedis
pastāstīs, kur sākas saldās un smaržīgās konditorejas
vēstures noslēpumi Kuršēnos. Baudot ruleti, dzirdēsiet interesantus novērojumus par Kuršēnu iedzīvotāju ēšanas ieradumiem un Kuršēnu muižnieka J. Gruževska ēšanas dienaskārtību.
J. Basanavičiaus g. 7, Kuršēni, Šauļu raj.
+370 41 584 486
56.003845, 22.935584

siauliurajonas.lt

PIEDĀVĀJUMI CEĻOTĀJIEM • ATPŪTA VISAI ĢIMENEI

Aktīvai un mierīgai atpūtai izvēlieties ezerus, atpūtas vietas un
unikālos muzejus Šauļu reģionā.
ŠAUĻI – AR MĪLESTĪBU PRET ĢIMENI
Šauļos varat justies gluži kā zooloģiskajā dārzā, jo
pilsētas ielās “dzīvo” lapsas, vērši, tauriņi un kokā –
milzu hameleons. Bērnu ratiņus ir ļoti ērti stumt pa
atjaunoto bulvāra daļu, kurā ir daudz māksliniecisku
akcentu, strūklakas, rotaļlaukumi un, protams, bērnu
iemīļotie “Trīs rūķīši”.
Kaķu, divriteņu, šokolādes, eņģeļu, dzelzceļu un policijas muzeji un vēl un vēl – tie ir patiesi stāsti un dzīves
mācību stundas. Atrodiet, kurš visvairāk patīk jums!
“Saulės” terase – daudzfunkcionāla brīvā laika pavadīšanas brīvdabas vieta Šauļos. Šeit ir dažādas telpas:
bērniem, sportam, kino un pasākumiem, restorānam,
atpūtai. Tas ir lielākais bezmaksas bērnu rotaļlaukums
Šauļos!

visitsiauliai.lt

ATPŪTA PIE JURAKAĻŅA
Atpūtas vieta ierīkota pie Jurakaļņa, kur apmeklētāju ērtībām ir soliņi un liels automašīnu stāvlaukums.
Pa ceļam uz atsegumu un atradzi izveidota lapene un
ugunskura vieta. Jurakaļņa atradze ir tipiska lineārās
erozijas izveidota reljefa forma. Te ir acīmredzami
saskatāms lineārās erozijas process un tā sekas – pati
erozijas atradze, gravas un kraujas, kurās veidojas un
plūst avoti. Ģeoloģiski vērtīgākie ir juras perioda iežu
atsegumi, kuri intensīvās erozijas dēļ ir dabīgi pieejami
pētījumiem. No skatu torņa paveras lielisks skats uz
Ventas ieleju, tās terasēm.
Daubišķi, Akmenes rajons
56.144680, 22.783100
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PIEDĀVĀJUMI CEĻOTĀJIEM • ATPŪTA VISAI ĢIMENEI
MŪSAS TĪREĻA PURVA LAUMA
Īpašas, mistiskas purva vietas, laumu vārti, tradīciju un buršanās maģija, dažādas darbnīcas. Bet tie,
kas vēlas aizbēgt no ikdienas burzmas, tiek aicināti
pārnakšņot purva namiņā – dabas ainavas aiz loga,
lēkājoši zaķi un laukirbes, dzērvju klaigas un citu
putnu dziesmas priecēs sirdis un ļaus atgriezties jūsu
dvēseles mājās.
Bičuši 1, Jonišķu raj.
56.200505, 23.321848
+370 682 30 047 (obligāta rezervācija)

FB: Mūšos tyrelio pelkės laumė

MEŽA MUZEJS
Muzeja dibināšanas vēsture saistīta ar toreizējo
mežsaimniecības direktoru Enriku Juzeļūnu, kam
piederēja senā Lietuvas meža dzīvnieka taura ragi,
kuri bija atrasti Dubīsas upes nogāzēs. Tie bijuši aptuveni divus gadu tūkstošus veci ragi – neparasti rets
un interesants eksponāts, ko novērtējis arī prof. Tads
Ivanausks. Kopā ar Tītuvēnu reģionālā parka direkciju virsmežniecība rūpējas par muzeja ekspozīcijas
kārtošanu un papildina to ar jauniem eksponātiem.
Šodien muzejs aicina apbrīnot interesantu mājas un
meža putnu kolekciju, iepazīties ar meža zvēriņiem
un to dzīvesveidu, novērtēt lielo šīs apkaimes kukaiņu dažādību, kā arī papriecāties par vietējo tautas
meistaru kokgriezumiem.
Meža muzejā ekskursijas vada Tītuvēnu reģionālā
parka darbinieki. Ekskursijas iepriekš jāpiesaka.
Miškininkų g. 6, Tītuvēni, Ķelmes raj.

AKMENĒĻU MUIŽA (PAKROJA)
Akmeneļu pusmuiža kopš 1780. gada piederēja vācu
izcelsmes baronam Teodoram fon der Ropam. Muiža atrodas simtgadīgu koku paēnā uz Krojas upes
krasta. Akmeneļu muižā izveidots ievērojamā mākslinieka Staša Ušinska muzejs. Muižas teritorijā 2020.
gadā uzcelts piemineklis “Zirdziņš”, kas attēlo vienu
no Staša Ušinska lellēm marionetēm.
Petrašiūnų g. 6, Akmenēļu c., Pakrojas raj.
56.009416, 23.904528
+370 682 27 676

PIEDĀVĀJUMI CEĻOTĀJIEM • ATPŪTA VISAI ĢIMENEI
RADVILIŠĶU PELDBASEINS
Daudz uzmanības veltīts bērniem, viņu veselībai un fiziskajai sagatavotībai. Jaunais, mūsdienīgais baseins
atvērts visiem, kas rūpējas par savu veselību, vēlas
iemācīties peldēt, aktīvi un bagātīgi pavadīt brīvo laiku.
Pielāgots arī invalīdiem.
V. Kudirkos g. 2, Radvilišķi
55.810093, 23.546681

TRUŠU SALA
Naisos pieejamas daudzas izklaides visai ģimenei.
Gada siltajā laikā aicinām apmeklēt Naisu Trušu salu.
Tā ir cilvēka rokām radīta apaļa sala, kurā brīvi dzīvo
dažādu šķirņu truši. Te sastopami arī beļģu milži, Vācijas plankumainie “tauriņi”, Kalifornijas truši un Jaunzēlandes sarkanie. Apļa formas trušu dzīvesvietai varēsiet apiet apkārt un iepazīties ar katru no iedzīvotājiem.
Blakus Trušu salai bērni varēs izšūpoties šūpoļu parkā.
Naisi, Šauļu raj.
56.020050, 23.498213
+370 611 33 333

naisiai.lt

ŠĶIRNES MĀJPUTNU
UN MĀJDZĪVNIEKU ZOODĀRZS “RAIBA SPALVA”
Sētā dzīvo dažādi dzīvnieki, sākot no miniatūrām
pelītēm, līdz 20 šķirņu vistām. Te tiek veikta sabiedrības izglītošana, organizētas ekskursijas un izstādes.
Saimniecībā jūs gaida iepazīšanās ar mājputniem un
dzīvniekiem, atpūtas zonas ar soliņiem, bērnu rotaļlaukums, šūpoles, smilšu kaste, saimniecībā savāktu ragu
kolekcija, krustdūrienā izšūtu gleznu galerija, aksesuāri
no spalvām, suvenīri.
Atžalyno g. 36, Bertužu c., Šauļu raj.
55.915876, 23.393650
+370 620 88 561
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Šauļu novada daba mudina doties reģionālo parku un mežu plašumos, priecāties
par unikālām dabas vērtībām.
ŠAUĻI – ŪDENS APŅEMTI
Dabas skaistuma mums tiešām netrūkst – gandrīz
pašā pilsētas centrā spīguļo Talkšas ezers un Prūdelis, bet blakus pilsētai ir milzīgais Rēkīvas ezers (valstī
desmitais lielākais ezers), kura platība ir vairāk nekā
tūkstotis hektāru. Tā ūdeņi šeit viļņojas jau vairāk
nekā desmit tūkstošus gadu. Ezers ir dzīvs gan ziemā,
gan vasarā, šeit pastāvīgi plīvo buras: kad silts, ezerā
buras atritina jahtas, piešķirot ezeram varenību un
mieru, bet ziemā izturīgo ezera ledu izmēģina ledus
dēļa entuziasti, kas slīd ar milzīgu ātrumu, krāsainajās
burās iejūguši vēju.

visitsiauliai.lt

JURAKAĻŅA ĢEOLOĢISKĀ IZZIŅAS TAKA
Aicinām pastaigā pa Jurakaļņa ģeoloģisko izziņas
taku. Pie Simona Daukanta muzeja sākas mūsdienu
prasībām atbilstoša gājēju taka, kas aizvijas līdz Jurakaļņa gravas atsegumam un atradzei, apvijoties Papiles I pilskalnam, apskates laukumam un skatu tornim.
Papile, Akmenes raj.
Takas sākums: 56.15147, 22.78789
Takas beigas: 56.14468, 22.7831
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ŠAUĻU UNIVERSITĀTES BOTĀNISKAIS DĀRZS
4600 sugu un šķirņu augi. To ziedēšanas laikā dārza
skaistums liek aizrauties elpai. Kaut arī kalnu mums
nav, šajā botāniskajā dārzā ir Baltijas valstīs lielākā
un bagātākā kalnu augu kolekcija no visas pasaules –
pilsētas lepnums!
Var iepazīties ne tikai ar atsevišķiem augiem, bet arī
redzēt to fitocenozes, kas tuvas dabīgajām. Botāniskajā dārzā notiek izziņas un mācību semināri, izglītojošas nodarbības, svētki, koncerti.
Paitaičių g. 4, Šauļi
55.932808, 23.283203
+37065993748

bs.su.lt

SKAISTGIRES ATPŪTAS ZONA UN SKATU TORNIS
Pašā Skaistgires mazpilsētas centrā, pakalnā izveidotā atpūtas zonā atrodama bezmaksas baskāju taka,
dažādas putnu skulptūras, bērnu rotaļlaukums un
skatu tornis, no kura paveras Zemgales līdzenumi un
blakus esošie dolomīta karjeri.
Draugystės g., Skaistgire, Jonišķu raj.
56.303688, 23.381963

visitjoniskis.lt

KRJAUČUS AKMENS
Krjaučus akmens guļ klajā laukā pie Kražu–Jaunišķu
ceļa, gandrīz apaļa 157 m augsta paugura galā. Tas
ir trešais lielākais laukakmens Lietuvā. Akmens garums – 7,84 m, platums – 7,65 m, augstums – vairāk
nekā 4 m, lielākais horizontālais apjoms – 23,2 m. Šis
akmens (precīzāk, virs zemes virsmas esošā nelielā tā
virsējā daļa) vietējiem iedzīvotājiem bija sen zināma.
Tomēr tikai 1974. gadā šeit strādājošie melioratori pirmo reizi ar buldozeru nostūma zemi un plašāk atklāja
laukakmens muguru. 1989. gadā, izmantojot no Mažeiķu naftas rūpnīcas aizņemtus skriemeļu blokus ar
trosēm rokas resnumā un diviem zemē ierokamiem
enkuriem, izdevās akmeni izcelt un aizvilkt līdz tuvākajam Vileiķu ciema kalniņam.
Vileiķu c., Ķelmes raj.
55.5455235,22.7588868
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IEKĀRTIE PAKROJAS TILTI, PILSĒTAS PARKS UN SAKURU DĀRZS
1974. gadā Krojas ielejā tika izveidots 14 ha liels pilsētas parks – pasākumu un atpūtas vieta. Pēc 1987.
gada republikāniskā kokgriezēju plenēra parkā tika
izvietotas koka skulptūras. Apmeklējiet brīnišķīgo
Krojas upes ieleju, izstaigājiet tās krastus savienojošos iekārtos tiltus. Šie iekārtie Pakrojas tilti pieskaitāmi skaistākajiem un interesantākajiem iekārtajiem
tiltiem Lietuvā. Aicinām atbraukt uz Pakrojas parku
maijā un izbaudīt japāņu sakuru ziedēšanu.
Pakroja
55.980802, 23.849302
+370 673 27 052

RAGINĒNU PILSKALNS, SAUKTS PAR RAGANU KALNU
Daugīvenes kultūrvēstures muzejā-liegumā, kas atrodas rajona austrumu daļā, pie ceļa Šauļi–Panevēža,
atrodas noslēpumainais Raginēnu kalns, saukts arī
par Raganu kalnu. Leģendas stāsta, ka tajā dzīvojušas laumas, raganas, kuras ar velniem trakojušas,
velnu kāzas rīkojušas. Citās leģendās tiek teikts, ka
pilskalnu zviedru karaspēks sabēris ar saujām.
Raginēnu c., Radvilišķu raj.
55.792895, 23.864883

GIRNIKU SVĒTAIS KALNS
Girniku svētais kalns – viena no vērtīgākajām un
lapmeklētākajām Kurtuvēnu reģionālā parka īpašajām vērtībām, kur atrodas reģionālajā parkā pats
populārākais skatu laukums. Tas ir augstākais paugurs Šauļu rajona teritorijā (183,4 m), no kura paveras
Kurtuvēnu reģionālā parka, Žemaitijas augstienes,
Šauļu, Kuršēnu, Kurtuvēnu panorāma. Stāsta, ka Girniku svētajā kalnā bijis milžu mātes Kurtoves kaps,
kalnā nogrimusi baznīca un kalna galā bijis akmens,
uz kura degusi svētā uguns. Kalns vienoja trīs baltu
ciltis: žemaišus, kuršus un zemgaļus.
Girniki, Šauļu raj.
55.863742, 23.034096

kurtuva.lt
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Atbrīvojieties no ikdienas rutīnas un mainiet apkārtējo vidi – Šauļu novads Jums sagatavojis lielisku piedāvājumu: apmaini automašīnu pret velosipēdu vai zirgu, datoru pret
smailītes airi, bet mobilo tālruni – pret makšķeri.
“KANE‘S” ARENA
Īpašs objekts Lietuvā, kas pulcē aktīvus cilvēkus
sportošanai, komunikācijai, ieinteresē ar kopīgām
nodarbēm, veicina dažādu vecumu cilvēku un ģimeņu nodarbinātību brīvajā laikā. Arēnā tiek gaidīti 10
dažādu sporta nozaru cienītāji. Pulcējušies zem viena
jumta 4500 m² platībā, sporto volejbola, basketbola,
telpu futbola, skvoša, pludmales tenisa, tenisa, plud
males volejbola un pludmales tenisa, badmintona
galda tenisa profesionāļi un amatieri.
Išradėjų g. 14, Šauļi
55.911920, 23.305695
+370 636 91 111
kanesarena.lt

EKSKURSIJAS PA NEATKLĀTO ZEMI
Izbaudiet ekskursijas pa vēl neatklāto zemi. Marsa
kanjoni, neatklātā zeme – tā reizēm dēvē iespaidīgos
Akmenes puses Menču kaļķakmens un Šaltišķu māla
karjerus. Tomēr pie tiem viegli nokļūt un tos izstaigāt
neizdosies. Karjeri ir privāta teritorija un ražošanas
zona – pavaļīga objekta apmeklēšana ir stingri AIZLIEGTA! Lai tos apmeklētu, nepieciešams ierašanos
saskaņot ar pieredzējušiem gidiem.
+370 682 52 867

karjerais.lt
FB karjerais.lt
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VINDSĒRFINGA PARKS “FOXSPOT”
Ūdens sporta un izklaižu parks pašā
Šauļu sirdī – pilsētas centrā esošā Talkšas ezera krastā pie “Dzelzs lapsas”.
Braukt ar vindsērfingu, ūdens slēpēm vai
piepūšamu ratu var gan bērns, gan pieaudzis cilvēks, gan iesācējs, gan pieredzējis izklaižu cienītājs.
Žvyro g. 34, Šauļi
55.930013, 23.329414
+370 606 80 133

foxspot.lt

ŪDENS IZKLAIDES ŽAGARĒ
Priecāties par Žagares osa panorāmām
gada siltajā laikā var arī, braucot pa Žvelgaiša uzpludinājumu. Šeit var iznomāt
SUP dēļus, smailītes, kanoe, laivas, ūdens
velosipēdus, bet tie, kam tīk uzmest kar
stu garu, varēs nopērties peldošā pirtiņā.
P. Cvirkos g., Žvelgaiši, Jonišķu raj.
56.351269, 23.224624
+370 671 93 930

FB Vandens Pramogos
Žagarės Ežere

ŪDENS TŪRISMS DUBĪSAS UN KRAŽANTES UPĒS
Dubīsa ir viena no skaistākajām Lietuvas
upēm un populārākajām ūdens tūrisma
trasēm. Ainaviskā Dubīsas senleja ar
stāviem krastiem, pilskalni krastos, dabiskas pārplūstošas pļavas, no nogāzēm
tekošu pieteku burbuļošana, nometņu
vietas un lauku tūrisma sētas rada atpūtai
piemērotu atmosfēru. Maršruta sākumā
un beigās izveidotas nometņu vietas ar
nojumēm, ugunskuru vietām u.c.
Maršruta sākums: Mairoņu c.,
Ķelmes raj.
55.591109, 23.074233
Maršruta beigas: Padubīsja c.,
Raseiņu raj.
55.400974, 23.245054
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VELOSIPĒDU NOMA PAKROJĀ
Pakrojas Biznesa informācijas centrs
+370 673 27 052

PETRAŠŪNU ATPŪTAS ZONA
Aicinām no Pakrojas uz Petrašūnu atpūtas zonu aizbraukt ar velosipēdu. Te izveidots ērts veloceliņš 5 km
garumā. Atpūtas zonā atrodas: pludmale, atpūtas laukums, lauka nojume, basketbola grozs, smilšu kaste
bērniem, pontonu laipa, automašīnu stāvlaukums,
WC.
Petrašūnu c., Pakrojas raj.
+370 673 27 052

ŠEDUVAS TEHNOLOĢIJU UN BIZNESA SKOLAS ZIRGU STALLIS
Zirgu stallī tiek organizētas izziņas ekskursijas, tostarp
apmeklētājiem ar invaliditāti, sacensības, izglītojošas
nodarbības. Fotosesijās ar zirgiem var iemūžināt brīnišķīgus mirkļus un pasākumus.
Jaunimo g. 12, Raudondvarja c., Radvilišķu raj.
55.749436, 23.799955
+370 618 16 923

NAISU PEINTBOLA CENTRS
Ekstremālā sporta cienītāji savus spēkus var izmēģināt
peintbola centrā, kurš atrodas pašā Naisu apdzīvotās
vietas centrā. Tā teritorija iežogota ar 2,5 m augstu
žogu, bet kopējā platība (ar trīsstāvu ēku) ir 5500 m².
Ēkā ir 70 telpas un lauka platība ar dažādu formu
šķēršļiem. Spēlē tiek izmantoti ASV iegādāti ieroči.
Vaikų g. 40, Naisi, Šauļu raj.
56.022346, 23.511472
+370 604 09 946

naisiai.lt
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No rokdarbiem līdz kulinārijas eksperimentiem, no izglītojošām nodarbībām autentiskās
telpās līdz mācībām brīvā dabā. Iemācīties, izmēģināt un piedzīvot aicina Šauļu reģions.
RADOŠĀS PIEREDZES ŠAUĻOS
Ko iemācīsies, tas uz pleciem līdzi nebūs jānēsā –
tāpēc aicinām izmēģināt dažādas izglītojošas nodarbības Šauļos!
Ādas apstrādes tradīciju kopēji H. Frenkeļa villā
iemācīs izgatavot ādas aproci – apvijot cilvēka rokas
locītavu, tās var ne tikai pasargāt no ļaunas acs, bet
arī piešķirt tam spēku un enerģiju.
Fotogrāfijas muzejā iemācīsieties fotografēt bez kameras! Neticat? Aptiekā “Valerijonas” ar speciālistu
palīdzību varēsiet izgatavot unikālu dabiska sastāva
krēmu – jaunības eliksīru. “Rūtos” šokolādes muzeja
darbnīcā kļūsiet par šokolādes meistariem.
Un tas vēl nebūt nav viss – muzeji, kafejnīcas, saloni
piedāvā izmēģināt vairāk nekā 100 izglītojošas programmas.
visitsiauliai.lt

VENTAS NOVADA VĒSTURE UN ARHEOLOĢIJA
Šīs izglītojošās nodarbības laikā skolēni teorētiski
iepazīsies ar Ventas novada senvēsturi, apskatīs moderno un interesanto Ventas reģionālā parka apmek
lētāju centra ekspozīciju, mācīsies mest zemgaļu šķēpus un iešķilt uguni ar kramu. Ekspozīcijā ir pieejami
datoru termināli ar skārienjutīgiem ekrāniem, kuros
var redzēt un iepazīt daudz interesantu novada vēstures brīžu.
Ventos g. 30A, Venta, Akmenes raj.
56.1895494, 22.6812951
+370 425 55 220

ventosparkas.lt
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ŽAGARES LEĻĻU NAMS
“Leļļu nama” darbnīcās varēsiet pagatavot savu
lelli, mītisku būtni-suvenīru, dzirdēsiet interesantu stāstījumu par Raktuves pilskalnu, Žvelgaiša kalnu, senatnes dieviem, raganām, to talismaniem un zīmēm. Putnu biedēkļiem Žagarē
ir sava māja – “Putnubiedēkļu fabriciņa” tautas
mākslinieces Aušras Petrauskienes saimniecībā
krastā. Svētes upes krastā.
Vilniaus g. 6, Žagare, Jonišķu raj.
56.360595, 23.255237
+370 612 85 668 (obligāta rezervācija)

ausratoys.blogspot.com

ŽEMAIŠU VAKARĒŠANAS
Žemaiši no seniem laikiem ir slaveni ar savām ieražām, dziesmām, mūziku un valodu. No visiem
reģioniem Žemaitija visvairāk izceļas ar viesmīlību un jautrību. Tāpēc Žemaitijā ļoti populāra bija
vakarēšana.
Izglītojošās programmas laikā visi tiek aicināti
piedalīties īsā žemaišu vakarēšanā, kur stāsta
dažādus stāstus, teikas, priecīgus notikumus,
spēlē spēles, iet rotaļās, dejo, dzied dziesmas,
spēlē tautas instrumentus, ēd žemaišu kastini ar
kartupeļiem, uzdzerot žemaišu kvasu.
Izglītojošā programma jāpiesaka iepriekš.
Kolegijos g. 5, Kraži, Ķelmes raj.
+370 616 06 043, +370 674 98 827
55.6009889, 22.6800859

DOLOMĪTA CEĻŠ
Dolomīts – Pakrojas novada zelts. Tas pats iezis,
no kura radās brīnišķīgie Dolomītu Alpi Austrijā un Itālijā, tiek iegūts Pakrojas rajonā. Aicinām
atbraukt uz Ogļu dedzināšanas namiņu pie Pakrojas muižas un ceļot pa “Dolomīta ceļu”. Nodarbības laikā varēsiet pieskarties dažādiem
dolomīta veidiem, iepazīties ar to īpašībām. Ir
iespēja iegādāties vai pat pašam izgatavot suvenīru no dolomīta piemiņai!
Karčiamos g., Pakrojas c., Pakrojas raj.
+370 673 27 052
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VIRTUĀLS CEĻOJUMS RADVILIŠĶU DZELZCEĻA VĒSTURĒ
Ar virtuālās realitātes brillēm jūs nonāksiet braucoša
vilciena vidē. Varēsiet lūkoties gan apkārt vilciena iekšienē, gan pa logu. Redzētais radīs iespaidu par ceļošanu laikā, iepazīstot svarīgākos Radvilišķu dzelzceļa
vēstures posmus.
Bez maksas izmēģināt šo virtuālo izbraucienu aicinām
visus Radvilišķu pilsētas un rajona skolēnus un viesus.
Pirms ierašanās nepieciešams reģistrēties.
Aušros a. 3, Radvilišķi
55.808116, 23.539116
+370 640 39 298

PAŠVALDĪBAS ETNISKĀS KULTŪRAS UN AMATU CENTRS
Radvilišķu rajona pašvaldības etniskās kultūras un
amatu centrs atrodas Pakiršiņos, vecā muižas ēkā. Šeit
darbojas amatnieki, tiek organizētas izglītojošas nodarbības bērniem: “Marmorēšana”, “Zelta pankūka”,
“Šok, trypk, meduolį nulipdyk” (Dejo un cep pīrāgus),
“Ceļosim uz tautas mūzikas zemi”, “Linogriezumi”,
“Koka tulpe”, “Māls – zemes brālis”, “Sveču darbnīciņa”, “Vilniukas muilinukas” (Viļņuks Ziepjuks). Tiek
rīkotas izstādes, koptas seno amatu tradīcijas.
Parko g. 8, Pakiršņu c., Radvilišķu raj.
55.587721, 23.865514
+370 612 82754

ZIRGA DRAUDZĪBA
Izglītojošajā programmā “Zirga draudzība” uzzināsiet,
ko nepieciešams darīt jātniekam pirms izjādes ar zirgu. Kā droši izturēties, atrodoties blakus zirgam, kā to
sukāt un kā tam pateikties. Katrs dalībnieks izjās pa
vienam aplim ar zirgu. Tāpat uzzināsiet, ar ko atšķiras
darba zirgs no kara un sporta zirga. Kā zirgi izsaka
savas emocijas un sazinās? Vai zirgiem ir raksturs?
Kā pareizi un droši uzvesties blakus zirgiem? Kāpēc
svarīgi mācēt pienācīgi sagatavot zirgu jāšanai? Kā un
kādu inventāru lietot? Ko svarīgi zināt, sēžot zirgā? Kā
pateikties zirgam? Kāpēc zirgam ir „5 sirdis“? Vai zirgu
var dresēt?
Parko g. 2, Kurtuvēni, Šauļu raj.
55.825533, 23.051337
+370 640 33 444;
+370 41 370 333;
+370 618 29 964

ŠAUĻU NOVADA PASĀKUMI
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Šauļos pasākumu kaleidoskops ir visai krāsains. “Runway Run” skrējiens aprīlī – cilvēka un iznīcinātāja “cīņa”,
kam nav analoga Baltijas valstīs. Viskošākajās krāsās spīd “Šauļu naktis”. Pilsētas dzimšanas diena “Šauļu
dienas” septembrī pilsētniekus un pilsētas viesus aicina uz brīvdabas koncertiem. Starptautiskais folkloras festivāls “Saules gredzens” notiek katru otro gadu, tad pilsētā skan mūzika un dejas. Haima Frenkeļa villas vasaras
festivāls jau ir atradis savus klausītājus – starp rožu ziediem skan gan gruzīnu vīru balsis, gan operu ārijas. Bet
“Big band festival” vasarā pilsētu pieskandina ar trompešu skaņām.
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ŠAUĻU NOVADA PASĀKUMI
Šauļu novadu iepazīt var arī, piedaloties
dažādos novadā rīkotos pasākumos,
festivālos un tradicionālajos svētkos.
Melomāni garām nelaiž muzikālos
pasākumus. Kražu festivālā sastopas
mūzika, labas sarunas un teātris. Klasiskās mūzikas fani pulcējas Tītuvēnu
vasaras festivālā.
Tie, kas vēlas izbaudīt teātri ārpus
teātra telpām, brauc skatīties Kurtuvēnu
“rijas” teātru festivālu.

Ticīgie garām nelaiž Krustu kalna atlaidas, bet ģimenes izbauda laiku ģimeņu
festivālā Naisos.
Pasākumu netrūkst arī Šauļu novada
muižās – pavasarī, kad zied tulpes, visu
skatieni pievērsti Burbišķu muižai, bet
puķu festivāls Pakrojas muižā pārsteidz
ar veidotāju izdomu un krāsām.
Žagares ķiršu festivāls ir viens no tiem
festivāliem, kas Lietuvā notiek vistālāk
ziemeļos. Šeit norisinās ne tikai koncerti un izklaides, bet arī skaistākā putnubiedēkļa vēlēšanas. Simtiem Žagares
iedzīvotāju izveidoto putnubiedēkļu
rotā pagalmus un ielas.
Ekstremālā sporta cienītāji nelaiž
garām Žemaitijas ralliju un motokrosu
Aleksandrijā.

