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Latvijas reģionos izbūvēti un atjaunoti 60 kultūras un dabas mantojuma objekti – muižas, pilis, 
baznīcas, torņi, parki, muzeji, estrādes, dabas takas, dārzi, tilti, promenādes, pludmales un citas vietas. 
Visi šie objekti sarindoti 7 kultūras un dabas mantojuma ceļos, kurus iepazīstot, var atrast un 
izprast Latvijas unikālās vērtības. Atjaunošanas un būvniecības darbi īstenoti 40 Latvijas pašvaldībās, 

ieguldot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), kā arī valsts un pašvaldību līdzekļus.  

#AtrastāLatvija atrastalatvija.lv

www.atrastalatvija.lv

Piedalies spēlē “Atrastā Latvija” un laimē vērtīgas balvas!
No 2021. gada 26. maija līdz 5. septembrim

ikviens tiek aicināts piedalīties Latvijas atrašanas spēlē.
Tās ietvaros, reģistrējot savu apmeklējumu, novērtējot objektu, kā arī atbildot uz testa jautājumiem, ir 
iespēja tikt pie vērtīgām balvām, piemēram, iespējas nakšņot un baudīt maltīti Šlokenbekas muižā vai 

Ungurmuižā vai lidot ar “Zērgli” Siguldā. 

Baltijas ceļš
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Jelgavas Vecpilsētas kvartāls

Kuldīgas 
“Adatu fabrika”

Bezvainīgās Jaunavas Marijas 
Romas katoļu katedrāle

Jelgavas Sv. Simeona un 
Sv. Annas pareizticīgo katedrāle

Firksu-Pedvāles 
muižas ēkaAlsungas pils

Dobeles pils

Bijusī Sabiles sinagoga – Sabiles 
mākslas, kultūras un tūrisma centrs

17. gadsimtā Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs spēja attīstīt ražošanu un izveidot tādu 
kuģu būvi, lai varētu tirgoties teju visā pasaulē. Šodienas Jēkaba ceļš sākas Alsungā, 

vijas caur hercoga Jēkaba dzimto Kuldīgu un turpinās līdz Jelgavai 
kā hercogistes galvaspilsētai.
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Alsungas pils
Alsungas Livonijas ordeņa pils kā četrstūraina nocietināta būve ar 
iekšējo pagalmu ir būvēta 1372. gadā. No senās pils līdz mūsu dienām 
saglabājusies daļa no austrumu korpusa pagrabiem, dienvidu korpuss, 
kā arī divi nocietinājumu torņi.

Pils ir unikāla Latvijā un ārpus Latvijas ar to, ka tā ir viena no retajām 
viduslaiku pilīm, kas daļēji ir saglabājusies līdz mūsdienām savā 
vēsturiskajā veidolā. Dienvidu korpusa ēkā ir daudzi kultūrvēsturiski 
vērtīgi objekti, kā arī vieni no senākajiem oriģinālajiem interjeriem 
Kurzemē. Ir apskatāma ekspozīcija par Alsungas pils vēsturi.

Projekta ietvaros veikti Alsungas pils Dienvidu korpusa glābšanas 
un restaurācijas darbi. Veikta pirmā un otrā stāva pārseguma 
siju atjaunošana, kā arī aizvērtņu uzstādīšana šaujamlūkām, 
apgaismojuma uzstādīšana un laipas montāža pils Dienvidu korpusa 
bēniņos. Dienvidu korpusam veikts jumta remonts un ierīkota 
zibensaizsardzības sistēma. 
Adrese: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads
Kontaktinformācija: 26425015, 26699509, muzejs@alsunga.lv

Kuldīgas “Adatu fabrika”
Kuldīgas Adatu fabrika no 1860. gadiem bija nozīmīgs adatu 
piegādātājs Krievijas impērijas tirgum un būtisks spēlētājs Kurzemes 
ekonomikas un iedzīvotāju nodarbinātības attīstībā. Laikam ejot, ēkas 
funkcijas ir mainījušās – tajā ir atradusies policijas valde, pasta un 
telegrāfa kantoris, ierēdņu dzīvokļi, vācu lazarete, bet no 1930. gada 
līdz 2003. gadam – Kuldīgas slimnīca.

Projekta ietvaros tiek veikta ēkas pārbūve, kuras mērķis ir izcelt un 
saglabāt kompleksa kultūrvēsturiskās vērtības: apbūves vēsturisko 
pilsētbūvniecisko un telpisko struktūru, ēku būvapjomus un fasāžu 
arhitektoniski dekoratīvos risinājumus kompleksu veidojošajā ielas 
telpā, t.sk. vērtīgos vēlāku būvperiodu uzslāņojumus.

Tiks labiekārtots arī ēkai piegulošais skvērs, kurā tiks veikta latviešu 
strēlniekiem veltītas piemiņas vietas izveide, pieminekļa pamatnes 
saglabāšana, konservācija un piemiņas plāksnes izgatavošana.
Šobrīd vēl turpinās ēkas pārbūve, tādēļ tā aplūkojama tikai no 
ārpuses.
Adrese: Kalpaka iela 2 un 4, Kuldīga, Kuldīgas novads

Firksu-Pedvāles muižas ēka
Firksu-Pedvāles muižas kungu māja ir centrālā ēka Valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklī Friksu-Pedvāles muižas apbūve, kas datēta 
ar 19. gadsimta sākumu. To aptver Pedvāles mākslas parks, kurā 
vairāk nekā 80 hektāru platībā izvietoti vairāk nekā 100 dažādi 
trīsdimensionāli mākslas darbi.

Projekta ietvaros veikti muižas ēkas pārbūves un restaurācijas 
būvdarbi. Firksu-Pedvāles muižas kungu mājā ir izveidotas telpas 
dzīvošanai, radošajam darbam, kā arī izstāžu un nodarbību telpas un 
tiks nodrošināts pakalpojums – Starptautiskā mākslinieku rezidence.
Adrese: “Pedvāle”, Abavas pagasts, Talsu novads
Kontaktinformācija: 29133374, pedvale@pedvale.lv, www.pedvale.lv
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Dobeles pils
1335. gadā Livonijas ordenis zemgaļu pils vietā Dobeles pilskalnā 
uzsāka mūra pils celtniecību. Jaunuzceltā pils kļuva par novada 
pārvaldnieku mītni, ap kuru sāka veidoties vietējo iedzīvotāju 
apmetnes. Sabrūkot Livonijai, 1561. gadā Dobele tika iekļauta 
jaunizveidotās Kurzemes – Zemgales hercogistes sastāvā. 
Poļu – zviedru karš un Lielais Ziemeļu karš 17. – 18. gs. pilij nodarījuši 
vislielāko postu, tāpat 18. gs. sākumā sekoja mēra epidēmija, pieliekot 
punktu tās apdzīvotībai.  Mūri drīz pārvērtās drupās, vietējiem 
iedzīvotājiem izmantojot to akmeņus savu māju celtniecībai. 
Vēlākajos gadsimtos, tāpat kā mūsdienās, pils laukums izmantots kā 
kultūras pasākumu norises vieta.

Projekta ietvaros veikta mūru arheoloģiskā izpēte, konservācija un 
jaunas infrastruktūras izbūve. Pils mūri vispirms tika konservēti, kā arī 
restaurēti. Būvdarbu laikā pils ēkai kopumā tika saglabāts līdzšinējais 
drupu siluets. 

Ēkas 1. stāvā izbūvētas izstāžu telpas, 2. stāva austrumu daļā izveidota 
izstāžu telpa ar atklātām kāpnēm. Pagrabā atrodas apmeklētāju 
garderobe, gaiteņi, apmeklētāju un personāla WC, tehniskā telpa, 
iebūvēta virtuves zona un izstāžu telpa austrumu daļas pagrabā. 
Pilsdrupu jumta līmenī ierīkots skatu laukums, kas pieejams 
apmeklētājiem. 
Adrese: Brīvības iela 2c, Dobele, Dobeles novads
Kontaktinformācija: 25634441, muzejs@dobele.lv, 
www.dobelesmuzejs.lv 

Bijusī Sabiles sinagoga – Sabiles 
mākslas, kultūras un tūrisma centrs
Sabiles sinagoga ir Sabiles ebreju kulta celtne – 19.gadsimta beigās 
73% pilsētas iedzīvotāju bija ebreji. Šī mūra ēka tika uzcelta 1890. 
gadā. Līdz 2. pasaules karam Sabiles ebreju sinagoga darbojās 
paredzētajam mērķim, bet Padomju laikā sinagogā bija ierīkota sporta 
zāle, te atradās arī Sabiles augļu un dārzeņu kombināta noliktava. Pēc 
tam ēka ilgu laiku bija tukša.
1990. gadu sākumā tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs un fonds „Abavas 
ieleja” nopirka bijušo Sabiles sinagogu no Sabiles augļu un dārzeņu 
kombināta. Laika posmā no 2001. līdz 2004. gadam sinagogas 
ēka tika restaurēta. Šobrīd bijušajā Sabiles sinagogā atrodas Talsu 
novada pašvaldības iestāde “Sabiles mākslas, kultūras un tūrisma 
centrs”.

Projekta ietvaros tika pārbūvētas un atjaunotas divas ēkas un skvērs. 
Veikti Sabiles pilsētas laukuma pārbūves darbi ar arheoloģisko 
uzraudzību. Restaurēta Sabiles sinagogas ēka kā valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis un vienlaikus izbūvēts arī blakus esošais 
nams, kas iepriekš nebija izmantojams. Abas ēkas savstarpēji ir 
savienotas ar apjumtu vējtveri.

Adrese: Strautu iela 4, Sabile, Talsu novads
Kontaktinformācija: 26655736, art.sabile@talsi.lv, 27841827, 
tic.sabile@talsi.lv, www.visit.sabile.lv
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Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas 
pareizticīgo katedrāle
Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle ir viena 
no piecām Latvijas pareizticīgo katedrālēm. Sākotnēji dievnams 
bija no koka, bet tas nojaukts, lai uzbūvētu mūra baznīcu. No 1890. 
līdz 1892. gadam tika izbūvēta lielākā un plašākā, šobrīd esošā 
katedrāles ēka, daļēji saglabājot iepriekšējās, pēc arhitekta F. 
B. Rastrelli projekta 1780. gadā pabeigtās baznīcas pamatus un 
altāra daļu.

Jelgavas katedrāles ēka ir celta krievu stilā, apvienojot to ar 
eklektikas stila formām. Ēkas arhitektoniskajā veidolā ir vērojamas 
arī jūgendstila iezīmes. Dievnama apmeklētājiem atveras plašs 
interjers, kaut gan no ārpuses ēka pavisam nešķiet tik liela un 
harmoniski iekļaujas apkārtējā pilsētas vidē.

Projekta gaitā atjaunoti greznie katedrāles iekštelpu gleznojumi. 
Gleznojumi atjaunoti saskaņā ar Jakova Kļosova izstrādāto 
skiču projektu, izmantojot 1983. gada fotofiksācijas attēlus, kā 
arī paraugus no līdzīgiem sienu gleznojumiem citās pareizticīgo 
baznīcās.

Adrese: Raiņa iela 5, Jelgava, LV-3001
Kontaktinformācija: 63020207, www.pareizticiba.lv

Jelgavas Vecpilsētas kvartāls
Koka māja Vecpilsētas ielā 14 ir viena no senākajām un 
vērtīgākajām koka dzīvojamām mājām Jelgavā, kas saglabājusies 
līdz mūsdienām, datēta ar 18.gs. beigām. Jelgavas Vecpilsētas 
ielas kvartāla apbūve saistāma ar 18. – 20. gadsimta sākumu. Te ir 
saglabājies senās apbūves blīvums, arhitektonisko, māksliniecisko 
un vēsturisko elementu izteiksmība.

Projekta ietvaros veikta trīsstāvu koka mājas Vecpilsētas ielā 14 
restaurācija un pārbūve, to savienojot ar blakus esošo divstāvu 
mūra ēku, kas atjaunota un pārbūvēta restaurācijas darbnīcu 
vajadzībām, kā arī labiekārtota apkārtējā teritorija. Uzsākot 
būvdarbus, ēka tika pacelta, izbūvējot jaunus pamatus, atsēdinot 
ēku atpakaļ un restaurējot vēsturiskās mājas būvapjoma oriģinālās 
koka konstrukcijas. Tas bija sarežģīts un unikāls process Latvijas 
mērogā.

Lai māja būtu pēc iespējas autentiskāka, būvniecības procesā 
ievērotas vēsturei pietuvinātas tehnoloģijas. Atjaunošanas 
rezultātā objektā ir saglabāts ieskats par daudzveidīgajām 
telpu apdarēm, kas liecina par vēsturisko stilu tendenču 
attīstību interjerā un mājas iedzīvotāju gaumi, dzīves veidu, un 
materiālajām iespējām.
Adrese: Vecpilsētas iela 14, Jelgava
Kontaktinformācija: 28344478, jana.evelina@tornis.jelgava.lv
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Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas 
katoļu katedrāle
Esošā Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāles 
ēka celta 1906. gadā neogotikas stilā pēc arhitekta Kārļa 
Strandmaņa projekta vecās katoļu baznīcas vietā, kas bija celta 
17. gadsimtā. Līdz 1925. gadam baznīca nesa svētā Jura vārdu, 
bet 1925. gadā tā tika konsekrēta Bezvainīgās Jaunavas Marijas 
godam. Neogotikas stilā celtā sarkaņo ķieģeļu būve ar vienu torni, 
transeptu un trīs jomiem kļuva par vienu no lielākajām pilsētas 
sakrālajām celtnēm. Katedrāles statusu baznīcai 1996. g. 25. 
martā piešķīra Pāvests Jānis Pāvils II.

Projekta gaitā veikta torņa jumta seguma pārbūve, četru krusta 
puķu lējumu atjaunošana un viena krusta puķu lējuma restaurācija 
un eksponēšana katedrāles dārzā.
Adrese: Katoļu iela 11, Jelgava, LV-3001
Kontaktinformācija: 63029702, info@jelgavaskatedrale.lv, 
www.jelgavaskatedrale.lv


