VALDEMĀRA PĒDĀS
Izbrauc ar velosipēdu un iztēlojies Krišjāņa Valdemāra
gaitas Valdemārpils un Rojas pusē!
talsi.lv

valdemarpils.lv

roja.lv

Noskenē QR kodu
un atver maršrutu
Google maps aplikācijā
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Krišjānis Valdemārs

MARŠRUTs
Līnijveida maršruts: Talsi–Gambija–Pūņas–Valdemārpils–Ārlava–Roja
Attālums: 57 km Ceļa segums: asfalts, grants
Ilgums: 1 diena
Grūtības pakāpe: viegla
Krišjānis Valdemārs (02.12.1825.–07.12.1891.) dzimis Ārlavas pagasta
“Vecjunkuros” nomnieku ģimenē. Mācījies Sasmakā, Pūņu muižas skolā un
Lubezeres draudzes skolā. Bijis mājskolotājs Sasmakā (tag. Valdemārpils), pēc
tam strādājis par rakstveža palīgu Rundālē, rakstvedi Lielbērstelē un Ēdolē.
K. Valdemārs bija jaunlatviešu galvenais ideologs, izcils sabiedriski politiskais
darbinieks, publicists, polemists un “Pēterburgas Avīžu” izdevējs. Viņš bija
arī iniciatīvas bagāta personība ar lieliem nopelniem jūrniecības attīstīšanā,
darbojies arī literatūrā un valodniecībā, bijis latviešu pirmās publiskās bibliotēkas
dibinātājs. Valdemāra idejām bija liela nozīme tautiskā romantisma attīstībā un
latviešu sabiedriskās domas vēsturē. Viņu godinot, 1926. g. 29. janvārī mazpilsēta
Sasmaka pārdēvēta par Valdemārpili.

1. “Vecjunkuru” māju vieta

2. Pūņu muiža

1. “Vecjunkuru” māju vieta, kur 1825. g. 2. decembrī Valdemāru ģimenei pievienojās
Krišjānis. 1975. g., atzīmējot jaunlatviešu kustības aizsācēja 150 gadu jubileju, atklāja
piemiņas akmeni. 2002. g. šeit izveidoja arī atpūtas vietu, Valdgales pagasts, GPS57.314781 22.441821
2. Pūņu muiža, bijusī skola, kurā 1837. g. mācījās K. Valdemārs. Pūņu muižā 1850. g. pirmie
visā Baltijā sakā drenēt tīrumus ar pašu izgatavotām māla caurulēm. Vecpūņas, Valdgales
pagasts, GPS-57.347042 22.507832
3. Tagadējā K. Valdemāra ielā Valdemāru ģimene dzīvoja koka namiņā, kurš nav saglabājies.
K. Valdemāra iela 20 un 22, Valdemārpils
4. K. Valdemāra stādītā liepa, Valdemāra ielas 12 pagalmā (apskatāma no Rožu ielas),
Valdemārpils, GPS-57.370911 22.587895
5. Piemineklis K. Valdemāram atklāts 1993. g. 18. novembrī (tēlniece Dz. Jansone), Talsu
iela 2, Valdemārpils
6. Valdemārpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā (celta 1646. g.) kopš 1934. g. atrodas K.
Valdemāram veltīta piemiņas plāksne. Apmeklējumu pieteikt. Lielā iela 2, Valdemārpils,
26483121
7. Valdemāra piemiņas zāle ar viņa portretu un lielizmēra gleznām “Latvji, brauciet jūriņā!”
bijušajā Ārlavas Tautsaimniecības biedrības namā (celts 1935. g.), 2014. g. zāles sienā
atrasta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm no 1938. g.. Privātīpašums, par
apskati sazināties iepriekš. Lielā iela 27, Valdemārpils, 29430282, meistarsigurds.lv
8. Ārlavas luterāņu baznīcā (celta 1793. g.) uz dievkalpojumiem Lubezeres skolotāja
vadībā bieži nāca K. Valdemārs. Baznīcā par mācītāja palīgu strādāja viņa tēvs Mārtiņš.
Par apskati iepriekš sazināties 63276329, 28709328. Ārlavas pagasts, GPS-57.402716
22.569156
9. Bijušajā Lubezeres skolā K. Valdemārs mācījās no 1838.–1842. g. un, dodoties ar
klasesbiedriem pārgājienā, viņš pirmoreiz ieraudzīja jūru. Dzīvojamā māja, apskatāma no
ārpuses. “Robežnieki”, Ārlavas pagasts
10. Rojas kāpa (Odžu kalns) – vieta, kur Valdemārs pirmo reizi ieraudzīja jūru, savā
autobiogrāfijā viņš raksta: “Jūras dižans izskats tik vareni sagrāba jaunekļa garu, ka tas
visas trīs dienas ne par ko citu nedomāja, kā par dižano jūru, pie kā ar bērnišķīgu drošumu
jau toreiz sataisīja plānu jeb projektu, kādā vizē varētu Rojas upē ietaisīt dziļāku ostu,
lai tur palielas laivas un mazi kuģi varētu ienākt.” Kāpu iela, Roja, Rojas pagasts, GPS57.505331 22.800073
11. Bijusī Lubezeres jūrskola (1873.–1915. g., arī Rojas jūrskola), tās vietā 1990. g. atklāts
piemiņas akmens. Saglabājusies jūrskolas skolotāju ēka, kurā šobrīd atrodas ārstu
privātprakses. Selgas iela 7, Roja, Rojas pagasts
12. Rojas Jūras zvejniecības muzeja ekspozīcijas stāsta par K. Valdemāra devumu Latvijas
kuģniecības attīstībā, burinieku būvi, zvejniecību un zivju apstrādi. Darba laiks: O, T, C,
Pk, S 10.00–17.00, Sv, P–slēgts. Selgas iela 33, Roja, Rojas pagasts, 29432899
Atrisini krustvārdu mīklu par Krišjāni Valdemāru, iesniedz to Rojas Jūras zvejniecības
muzejā (Selgas ielā 33, Rojā) vai Talsu novada tūrisma informācijas centrā (Lielā ielā
19/21) un saņem piemiņas balviņu!
1. Kādu uzrakstu, studējot Tērbatā, K. Valdemārs bija uzlicis uz savas istabiņas durvīm?
2. Kurš no piekrastes ciemiem, pēc K. Valdemāra aprēķiniem, ir Eiropas centrs?
3. Ēdolē K. Valdemārs nodibināja pirmo laicīgo kori un izveidoja pirmo latviešu...
4. No 1925.–1940. g. Latvijā bija kuģis “Krišjānis Valdemārs”. Kas tas bija par kuģi?
5. Strādādams Ēdolē par skrīveri, K. Valdemārs nodibināja “Baltijas jūras … biedrību”.
6. Kā sauca miestiņu, kurā jaunībā dzīvoja K. Valdemārs?
7. Kurā ciemā K. Valdemārs pirmo reizi ieraudzīja jūru?
8. K. Valdemārs kopā ar citiem jaunlatviešiem 1862. g. sāka izdot “… Avīzes”.
9. Kādas skolas tika atvērtas piekrastes ciemos pēc K. Valdemāra ierosmes?
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