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1921 m. pagal pasiraðytà Lietuvos–Latvijos sienos nustatymo
sutartá Aknysta, kaip ir kitos Kauno gubernijai priklausiusios etninës lietuviø þemës iki Susëjos upës, buvo iðkeistos á Ðventosios
pajûrá. Taip Aknysta atsidûrë Latvijos Respublikos teritorijoje.
Kaip anksèiau, taip ir dabar, Aknystoje ir jos apylinkëse gyvena
nemaþai lietuviø. 1925 m. èia jø buvo 408, veikë keturklasë lietuviðka mokykla. Tais laikais netoli Aknystos esanèiuose kaimuose
(Liuobø, Riûkø, Skardupio) lietuviai sudarë 10 proc. visø gyventojø.
1988 m. Aknystoje pradëjo veikti lietuviø kultûros draugija. Lietuviø
tradicinës muzikos puoselëtojai yra susibûræ á folkloro kolektyvà
„Sutartinë“. Aknystos miestelio lietuviø vaikams (2–11 klasiø moksleiviams) mokyklose dëstomas lietuviø kalbos fakultatyvas. Du kartus per metus Aknystos baþnyèioje vyksta lietuviðkos pamaldos.

Latvijos Respublikos herbas

Latvijos Respublikos paribio
miestai ir svarbiausios
gyvenvietës
T EKSTUS

PARENGË

ALÛKSTA

(ILÛKÐTA, ALÛKÐTA,
LATV. ILÛKSTE)

D ONATAS TYTUVA

AKNYSTA
(AKNÎSTE)

Miestelis Latvijos pietryèiuose, Jekabpilio rajone. Aknystai
1991 m. suteiktos miesto teisës (nuo 1950 m. ji turëjo miesto tipo
gyvenvietës statusà, 1950–1956 m. buvo rajono centras). Miestelis yra netoli Lietuvos–Latvijos sienos, apie 10 km á ðiaurës rytus
nuo Juodupës. Ið Aknystos eina keliai á Daugpilá, Jekabpilá, Rygà.
Nuolatiniø gyventojø – apie 2 tûkst. Pro miestelá teka Susëjos upë.
Aknysta istoriniuose ðaltiniuose pirmà kartà paminëta 1298 m.
XVII a. pab. gyvenvietë priklausë Abiejø Tautø Respublikai (ATR),
o nuo 1795 m. (po Treèiojo ATR padalijimo) – Rusijai ir áëjo á Kauno
gubernijos sudëtá.
Iki 1921 m. priklausë Lietuvai.

Alûksta – vienas ið ádomiausià istorijà turinèiø Latvijos–Lietuvos
paribio miesteliø, esantis Latvijos pietryèiuose, Daugpilio rajone,
netoli Lietuvos sienos.
Jis yra suformuotas abipus Dauguvos upës intako Alûkstos. Pro
miestà praeina Daugpilio–Aknystos kelias. Miestelyje – daugiau
kaip 3 tûkst. gyventojø (1826 m. – 800, 1840 m. – 1 000, 1863 m. –
2 293, 1897 m. – 3 652).
Istoriniuose ðaltiniuose Alûksta pradëta minëti XV a., kai lietuviai, kovodami su Livonijos vokieèiø konfederacija, sugriovë Alûkstos eþero saloje buvusià pilá.
Þinoma, kad XVI a. vid. mieste buvo turgavietë.
Alûksta yra priklausiusi grafams Zibergams.
Apie 1567 m. èia pastatyta evangelikø liuteronø baþnyèia,
1960 m. – katalikø, kuri 1748 m. sudegë, o 1761 m. buvo atstatyta.
Prie ðios katalikø baþnyèios iki 1835 m. veikë kolegija.
XIX a. Alûkstoje buvo pastatyta sinagoga, staèiatikiø cerkvë.
Ðiuo metu mieste veikia 4 religinës bendruomenës – evangelikø
liuteronø, katalikø, sentikiø, staèiatikiø.
1860 m. pro miestelá nutiestas Sankt Peterburgo–Varðuvos geleþinkelis.
1795–1917 m. Alûksta priklausë Kurðo gubernijai.
Miesto teisës Alûkstai suteiktos 1917 m.
1919–1949 m. Alûksta buvo apskrities centras, 1950–1963 m. –
rajono centras.
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Iki Pirmojo pasaulinio karo Alûkstos katalikø parapija priklausë
Þemaièiø vyskupijai.
1919 m. rugpjûèio 29 d. Alûksta ir jos apylinkës buvo prijungtos
prie Lietuvos.
1920 m. spalio 12 d. Alûkstà uþëmë latviai.
1921 m. pagal Lietuvos–Latvijos sienø nustatymo sutartá Alûksta ir jos apylinkës priskirtos Latvijai (neoficialiai ðis miestas Latvijai atiteko uþ Lietuvai sugràþintà Palangà ir Lietuvos pajûrio ruoþà).
Lietuviø Alûkstoje ir jos apylinkëse gyvena nemaþai. Alûkstos apskrityje 1920 m. lietuviø pradëjo maþëti. 1930 m. jie sudarë tik
6 proc. visø gyventojø (1935 m. Alûkstoje ir jos apylinkëse gyveno
2 375 lietuviai). Paèiame Alûkstos miestelyje lietuviø nëra daug:
1863 m. jø èia buvo 13 (0,6 proc.), 1998 m. – 40 (1,26 proc.).
1928 m. Alûkstos apskrityje veikë 4 lietuviðkos mokyklos.
XX a. pr. Alûkstos apskrityje dirbæ katalikø kunigai daugiausia buvo
lietuviai. Paskutiniais metais Alûkstos baþnyèioje pamaldos vyksta latviø ir lietuviø kalbomis.
Alûkstos kapinëse palaidota apie 40 lietuviø, þuvusiø kovose su
bolðevikais.
Alûkstos apylinkëse lietuviðkus tarmiø tekstus yra rinkæs Antanas Baranauskas.
LITERATÛRA:
1. V. Daugirdas, K. Garðva. Visuotinë lietuviø enciklopedija, t. 1. - Vilnius,
2001 p. 401–402.

AUCË

(SENIAU – AUKË, IKI
1924 M. – VECAUCE)

Miestas Latvijos pietuose, Duobelës rajone, netoli Lietuvos–
Latvijos sienos, prie Rygos–Maþeikiø geleþinkelio.
Nuo Aucës iki Rygos – apie 90 km.
Miestas uþima 43,66 km2. Aucë ákurta 1889 m. 1924 m. jai
suteiktos miesto teisës. XX a. 4 deðimtmetyje Aucëje buvo 2 655
gyventojai, ið kuriø apie 100 – lietuviø. Tuo laikotarpiu Aucës valsèiuje lietuviai sudarë apie 10–14 proc.
1934 m. Aucës mokykloje tarp dëstomø disciplinø buvo ir lietuviø kalba. 1999 m. Aucëje buvo 3 545 gyventojø.
Anksèiau lietuviø nemaþai gyveno netoli Aucës esanèiose Ukrø
ir Vadaksties apylinkëse. Paskutiniais metais lietuviø ten, kaip ir
visoje Latvijoje, gerokai sumaþëjo.

BAUSKË (B

AUSKA)

Miestas Latvijos pietuose, Þiemgaloje, 20 km nuo Latvijos–Lietuvos sienos. Tai Bauskës rajono centras, esantis
60 km á pietus nuo Rygos. 2004 m. èia
gyveno apie 11 tûkst. gyventojø, ið kuriø
apie 77 proc. buvo latviai. Lietuviai mieste
sudaro apie 3 proc. visø gyventojø.
Bauskës miesto teritorijoje á Lielupæ áteka Mûða ir Nemunëlis. Jø santakoje –
gotikinë Bauskës pilis, pastatyta 1443–
1456 m. (paskutiná kartà restauruota 1969 m.).
Pirmoji gyvenvietë Bauskës teritorijoje ásikûrë prieð 3,5 tûkst.
metø. Pirmosios þinios apie Bauskæ surastos XV a. vid. raðytiniuose ðaltiniuose, kai èia buvo pastatyta Livonijos ordino pilis. Prie jos
pradëjo kurtis Vairogmiesto gyvenvietë. 1518 m. raðytiniuose ðaltiniuose minima amatininkø ir þvejø gyvenvietë, kurioje jau buvo
baþnyèia ir mokykla. 1584 m. Kurþemës hercogas Gotchardas ásakë sunaikinti Vairogmiestà ir dabartinio Bauskës miesto senamiesèio teritorijoje pradëti kurti naujà gyvenvietæ. Pirmasis èia iðkilæs
pastatas buvo Ðv. Dvasios baþnyèia.
Simboliðkai priimta sakyti, kad Bauskë ákurta 1609 m. (tais metais hercogas Fridrichas miestui padovanojo antspaudà). Po 6 metø (1915 m.) Bauskei buvo suteikta teisë statyti Rotuðæ.
1609 m. Bauskei suteiktos miesto teisës.
1710 m., siautëjant marui, Bauskë stipriai sunyko.
Miestas buvo sugriautas Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kai
èia po 1944 m. birþelio pusantro mënesio buvo sustojusi fronto
linija. Mûðiø metu þuvæ latviø kariai palaidoti Bauskës evangelikø
liuteronø baþnyèios ðventoriuje. Pro Bauskæ eina kelias Via Baltica.
1997 m. 5,7 proc. Bauskës gyventojø buvo lietuviai. Netoli Bauskës
esanèiose Barbelës, Brunavos, Cerauskstës, Skaistkalnës, Vecsaulës gyvenvietëse lietuviai sudaro apie 10 proc. visø gyventojø.
2000 m. Bauskës rajone ið viso gyveno 4 100 lietuviø. 1989 m.
mieste savo veiklà pradëjo Bauskës lietuviø kultûros draugija „Dobilëlis“. 1990 m. Bauskës lietuviai 2 tûkst. egz. tiraþu leido dvisavaitiná laikraðtá „Uþ Lietuvà“.

BRUNAVA
Brunava (anksèiau – Budberga, Panemunë) – nedidelis baþnytkaimis, valsèiaus centras Bauskës Nemunëlio kairiajame krante.
Nuo 1473 m. Brunava priklausë Lietuvai: Kauno gubernijai,
Vilniaus, Þemaièiø vyskupystëms. 1730 m. èia pastatyta katalikø
baþnyèia.
(Nukelta á 36 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 35 p.)
Brunava ir jos apylinkës Latvijai perduotos 1921 m. 1914–
1930 m. Brunavos pradþios mokykloje vykdavo lietuviø kalbos
pamokos.
1946–1964 m. Brunavoje dirbo vietinis kunigas J. Uðerovskis,
pamaldas laikæs latviðkai ir lietuviðkai.
Brunavos valsèiuje 1947 m. lietuviai sudarë 10,6 proc. visø gyventojø.
2000 m. Brunavoje buvo 85 gyventojai. 77 proc. jø sudarë latviai,
10 proc. buvo lietuviø ir kt. Ðiose apylinkëse yra daug lietuviðkos
kilmës vietovardþiø (Bar(z)dþiûnai, Buivënai, Juodava, Skyronys,
Tunkûnai, Þluktinë).

BRUOCENAI
(BRUOCËNAI,
LATV. – BROCÇNI)

Miestas Latvijos Respublikos Saldaus rajone. Jis pradëtas formuoti 1938 m., po to, kai buvo pastatytas Bruocenø cemento ir
ðiferio kombinatas. Bruocenams miesto teisës suteiktos 1992 m.
2004 m. èia buvo 3 590 gyventojø.

DAUGPILIS

(LATV. – DAUGAVPILS)

Daugpilis lietuviðkai – Dauguvos pilis. Seniau miestas vadintas
Diunaburgu (Düneburg), 1893–1920 m. – Dvinsku. Tai Daugpilio
rajono centras, vienas ið þymiausiø, antras pagal dydá Latvijos Respublikos miestas, iðsidëstæs Latvijos pietryèiuose, abipus Dugu-

vos upës, 25 km nuo Lietuvos ir 33 km nuo Baltarusijos sienos. Jis
yra istoriniame-etnografiniame Latgalos regione. 2003 m. Daugpilyje gyveno 111 700, 2006 m. sausio 1 d. – 108 260 gyventojø. Ið jø
58 414 (53,96 proc.) rusø, 18 725 (17,3 proc.) latviø, 16 126
(14,9 proc.) lenkø, 1 041 (0,96 proc.) lietuviø, nemaþai baltarusiø,
ukrainieèiø ir kitø tautybiø þmoniø.
1273 m. Daugpilá ákûrë Livonijos ordinas. Miestui vieta parinkta
anksèiau buvusios lietuviðkos Naujinio gyvenvietës teritorijoje. Ji
buvo apie 18 km nuo dabartinio Daugpilio centro. Livonijos ordinas
tada èia pastatë Düneburgo pilá. Nuo 1277 m. ðis miestas buvo
komtûrijos centras. Iki XIV a. Daugpilis buvo viena ið aðtuoniø Livonijos ordino valdytojø rezidencijø. Düneburgà yra ne kartà puldinëjusi lietuviø kariuomenë. 1315, 1403, 1418 m. lietuviai buvo uþëmæ
ir sugriovæ ðià pilá, o 1281–1313 m. jà ir valdë.
1558–1583 m., vykstant Livonijos karui, 1559 m. Vilniaus sutartimi Daugpilis buvo perduotas LDK globai. Livonijos karo metu Daugpilis kaip uþstatas buvo atiduotas Lenkijos karaliui Þygimantu Augustui, 1561 m. prijungtas prie Lenkijos. Nuo 1566 m. ðis miestas
buvo Inflantijos vaivadijos (lenkø Vidþemës arba Pardaugavos hercogystës) centras. 1561–1569 m. priklausë LDK, 1569–1772 m. –
Lietuvos-Lenkijos valstybei. 1577 m. Daugpilá uþëmë ir sugriovë
Ivano IV vadovaujama rusø kariuomenë. Po to miestas buvo atstatomas, taèiau jau kitoje vietoje –18 km þemiau Dauguvos (ðioje
vietoje miestas ir dabar). Daugpilio statyboms yra vadovavæs Steponas Batoras.
1582 m. Daugpiliui buvo suteiktos miesto teisës.
1656–1667 m. Daugpilis buvo vadinamas Borisoglebsku. Nuo
1677 m. ðis miestas buvo Livonijos (Infliantø) vaivadijos ir vyskupijos centras.
Po pirmojo Abiejø Tautø Respublikos padalijimo (ATR, 1772 m.)
Daugpilis atiteko Rusijai, buvo Polocko, vëliau – Vitebsko gubernijos apskrities centras.
1810–1833 m. Daugpilyje buvo pastatyta nauja tvirtovë, kuri
turëjo didelës reikðmës karo su Napoleonu metais.
1836 m. Peterburge buvo patvirtintas Daugpilio senamiesèio
uþstatymo planas ir prasidëjo naujos statybos, pro miestà buvo
nutiestas geleþinkelis. Nuo 1860 m. ið Daugpilio geleþinkeliu jau
galëjai pasiekti Sankt Peterburgà, nuo 1861 m. – Rygà, nuo 1862 m. –
Varðuvà, nuo 1866 m. – Orlà, nuo 1873 m. – Ðiaulius.
XIX a. pab. – XX a. pr. Daugpilis buvo svarbus Pabaltijo pramonës centras. Èia tuo metu veikë daugiau negu 60 pramonës ámoniø.
Ið jø savo dydþiu iðsiskyrë geleþinkelio dirbtuvës, odos apdirbimo
gamyklos, degtukø ir sagø fabrikai. 1812 m. miesto teritorijoje per
Dauguvà buvo pastatytas pirmasis medinis tiltas, o 1853 m. – pirmasis plieno tiltas (tokio tipo tiltas buvo pirmasis ir Baltijos ðalyse).
Iki 1893 m. Daugpilis vadinosi Dinaburgu, po to Aleksandro III
nurodymu – Dvinsku. Tuo laiku Daugpilyje daugiausia gyveno þydø
(jie sudarë 46 proc. visø gyventojø). Daugiau negu ketvirtis (27,5 proc.)
miesto gyventojø buvo rusai, 16,3 proc. sudarë lenkai.
Tuo laikotarpiu Daugpilis buvo svarbus kultûros, ðvietimo ir mokslo centras. Èia veikë 39 mokslo ástaigos, ið jø dvi vidurinës (realinë
mokykla ir moterø gimnazija), buvo 15 gydymo ástaigø, dvi vaistinës. 1857 m. mieste ákurtas teatras.
Daugpilá populiarino jo prieigose (Meþcieme) 1883 m. grafo Platerio-Zibergo ákurta gydykla „Pogulianka“, kurià supo vasarnamiø
rajonas. Èia 1915 m. veikë 117 vasarnamiø.
1856 m. mieste ákurtas teatras.
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Kitame Dauguvos krante – senasis Gryvos miestas. Jis èia iðsiplëtë XIX pab. – XX a. pr., kai priklausë Kurþemës gubernijos Ilûkstës apskrièiai.
Pirmojo pasaulinio karo metais dalis Daugpilio miesto pramonës ámoniø buvo evakuota, o paèiame mieste buvo ásikûræs rusø
armijos 5-asis ðtabas. Karo metais miestas buvo stipriai sugriautas, gyventojø skaièius mieste sumaþëjo keturis kartus.
Daugpilis buvo pradëtas atstatyti 1920 m., kai Lietuvos ir Latvijos kariuomenë uþëmë miestà, kuriame iki to laiko buvo bolðevikø
valdþia. Nuo 1920 m. Daugpilis priklauso Latvijai.
Iki Antrojo pasaulinio karo mieste veikë 602 nedidelës pramonës ámonës. Nepriklausomos Latvijos metais nebuvo pasiektas
toks pramonës lygis, koks jis èia buvo prieð Pirmàjá pasauliná karà.
Antrojo pasaulinio karo metais Daugpilyje veikë belaisviø stovykla „Stalag-340“. Þydø getas karo metais buvo ákurtas Daugpilio
tvirtovës teritorijoje.
Antrojo pasaulinio karo metais sugriautas miestas jau pirmaisiais pokario metais sparèiai buvo pradëtas atstatyti. Daug dëmesio skirta pramonës vystymui: pastatytos elektros prietaisø, lokomotyvø remonto ir daugelis kitø ámoniø. Èia veikia Daugpilio cheminio pluoðto gamykla. Mieste gerai iðvystytas geleþinkelio remontas, elektros instrumentø, dviraèiø, sintetinio pluoðto, audiniø,
baldø, avalynës, maisto, automobiliø, motociklø, dviraèiø grandiniø, vaikiðkø dviraèiø gamyba, siuvimo, tekstilës (linø), odos, avalynës, statybiniø medþiagø, medþio apdirbimo, baldø, maisto (mësos,
pieno, alkoholiniø gërimø), poligrafijos pramonës ðakos. Pagal pramonës iðvystymo lygá Daugpilis yra treèias miestas Latvijoje.
Kartu su pramonës plëtra nuo pat Antrojo pasaulinio karo pabaigos mieste planingai vyko ir naujøjø gyvenamøjø namø statyba,
iðkilo pati didþiausia gyvenvietë – „Chemikø“. 1946 m. èia pradëjo
veikti tramvajus, 1956 m. prie Daugpilio prijungtas iki to laiko buvæs savarankiðkas Gryvos miestas, 1989 m. Dauguvos krantus
sujungë Vienybës tiltas.
Ðiame mieste yra svarbus visame Pabaltijyje geleþinkelio mazgas. Ið Daugpilio ðiandien geleþinkelio linijos eina á Maskvà, Panevëþá, Rygà, Sankt Peterburgà, Vilniø.
Daugpilyje veikia universitetas (1952–1993 m. – pedagoginis
institutas, 1993–2001 m. – pedagoginis universitetas), Rygos technikos universiteto fakultetas. Mieste lankytojø ir tyrinëtojø laukia
turtingas Dailës ir kraðtotyros muziejus.
Turistø dëmesá labiausiai traukia senoji miesto architektûra. Yra
iðlikusi 1810–1830 m. statyta baþnyèia, jëzuitø vienuolynas (pastatytas 1746 m., apgriautas 1944–1952 m.). Ið sakraliniø pastatø labiausiai dëmesá traukia 1893 m. pastatyta evangelikø liuteronø baþnyèia (architektas W. Neumannas), staèiatikiø Ðv. Boriso ir Glebo
soboras (1905), katalikø Ðvè. Mergelës Marijos Nekalto Prasidëjimo (1905) ir Ðv. Petro (1934) baþnyèios.
Daugpilyje gyvena nemaþai lietuviø (1897 m. – 190, 1930 m. –
256, 2000 m. – 1 124). Èia yra ðiaurës Vilniaus kraðto etniniø þemiø
vienas ið centrø. Iki XIX a. pr. þmonës, gyvenæ Daugpilio miesto teritorijos dalyje, esanèioje Dauguvos upës kairiajame krante, kalbëjo
lietuviðkai. Èia yra mokæsi nemaþai iðkiliø lietuviø, tarp jø ir A. Starzdas, J. Tumas-Vaiþgantas. Daugpilyje apie 1890–1892 m. vargonininku dirbo lietuviø kompozitorius È. Sasnauskas. Prieð Pirmàjá pasauliná karà Daugpilyje dirbo nemaþai lietuviø, kurie èia atvykdavo ið
Rokiðkio, Ðvenèioniø, Utenos ir Zarasø apylinkiø.
1923–1929 metais Daugpilyje veikë Lietuvos vicekonsula-

tas, o 1929–1940 ir 1994–2003 metais – Lietuvos konsulatas.
1926 m. Daugpilyje buvo ákurta Daugpilio lietuviø draugija, kuri
tais metais vienijo apie 100 lietuviø, 10 kitø organizacijø, globojo
5 pradþios mokyklas. 1989 m. mieste atkurta lietuviø draugija „Rasa“, kuri priklauso Latvijos lietuviø bendruomenei, turi savo skyrius Subaèiuje (Subatëlëje) ir Alûkstoje.
1994 m. Daugpilyje pradëjo veikti lituanistinë mokykla, vaikø
darþelis. Lietuviø kalbos Daugpilio gyventojai gali mokytis mieste
veikianèiame lietuviø kalbos fakultatyve.
Literatûra:
1. K. Garðva. Visuotinë lietuviø enciklopedija, t. 4. - Vilnius, 2003,
p. 524–525.

DUOBELË
(DUOBELE)

Duobelës miestas – to paties pavadinimo Latvijos Respublikos
rajono centras istoriniame Þiemgalos ir istoriniame-etnografiniame Kurðo regione. Jis yra ásikûræs abipus Berzës (Ðvëtës kairysis
intakas), apie 60 km á pietvakarius nuo Rygos, ribojasi su Latvijos
Respublikos Saldaus, Tukumo, Jelgavos rajonais ir Lietuvos Respublika. Mieste iðvystyta chemijos, siuvimo, maisto pramonë, pro
Duobelæ nutiestas geleþinkelis Jelgava–Liepoja.
Miesto teisës Duobelei suteiktos 1917 m.
Istoriniuose ðaltiniuose Duobelë pirmà kartà paminëta 1254 m.,
kai dalijantis uþgrobtas baltø þemes, Duobelë buvo priskirta Livonijos ordinui.
Turistø dëmesá patraukia 1459 m. mieste pastatyta evangelikø
liuteronø baþnyèia, iðlikæ 1335 m. statytos pilies griuvësiai. Per
XIV a. antpuolius kraðtas buvo stipriai nuniokotas, þmonës badavo.
Nenorëdami pilies palikti prieðui, jos gynëjai patys sudegino pilá,
pasitraukë ið jos ir ásikûrë Raktës (dabar – Þagarës) pilyje. 1335 m.
buvusioje þiemgaliø pilies vietoje Livonijos ordinas pasistatë savo
pilá (mûrinæ). 1495 m. Duobelëje buvo pastatyta baþnyèia. Tais laikais per Duobelæ ëjo prekybos kelias á Klaipëdà.
Stipriai kraðtas buvo nuniokotas Ðiaurës karo metais. 1710–
1711 m. kilæs maras nusineðë beveik visø Duobelës gyventojø
gyvybes. Po to miestas sunkiai atsigavo. 1840 m. èia buvo vos 100
gyventojø, 1925 m. – 1 551, 1989 m. – 15 023, 2000 m. – 11 534,
2003 m. – 11 9000. Lietuviø mieste nemaþai: 1925 m. jø buvo 15,
2000 m. – 265. Duobelës rajone 1989 m. lietuviø buvo 2 180 (2,3 proc.),
1996 m. – 2 272 (4,9 proc.), 2000 m. – 2 030 (5 proc.).
(Nukelta á 38 p.)
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(Atkelta ið p. 37)
1994 m. Duobelëje ákurta lietuviø kultûros draugija, kurioje aktyvià veiklà iðvystë D. Gricienë, L. Eizengrauda. 1999 m. ðioje draugijoje buvo 25 nariai, veikë moterø ansamblis „Ramunë“. 1998 m.
mieste ákurtas lietuviø kalbos fakultatyvas, kuris po metø buvo
reorganizuotas á lituanistinæ mokyklà.
Literatûra:
1. Visuotinë lietuviø enciklopedija, t. 5. - Vilnius, 2004, p. 211.

DURBË
Pagal gyventojø skaièiø tai pats maþiausias Latvijos Respublikos miestas. Jis yra Latvijos pietuose, Kurþemës istoriniame-etnografiniame regione, pietiniame Durbës eþero krante, prie greitkelio
Ryga–Latvija. Apie 20 km á ðiaurës rytus nuo Durbës – Liepoja, nuo
Rygos iki Durbës – 195 km. Durbë priklauso Liepojos rajonui.
1999 m. mieste gyveno 475, 2004 m. – 424 gyventojai.
Durbæ labiausiai garsina 1260 m. liepos 13 d. èia ávykæs Durbës
mûðis tarp kryþiuoèiø ir þemaièiø, kuriuos rëmë kurðiai. Ðiame
mûðyje kryþiuoèiai buvo sutriuðkinti, þuvo magistras Hornhuzenas, Prûsijos ir Livonijos marðalai, daugiau negu 150 riteriø ir daug
kryþiuoèiø armijos kariø.
Durbës miestas pradëjo formuotis XIII a., po to, kai 1263 m.
Livonijos ordino magistro Burchardo fon Hornhuzeno ásakymu èia
buvo pastatyta Ordino pilis. XV a. pr. apie Kryþiuoèiø ordino pilá
pradëjo kurtis miestelis. XV a. vid. Durbëje buvo pastatyta nedidelë
baþnyèia. 1651 m. paðventinta mûrinë Durbës liuteronø baþnyèia.
XVIII a. pr., vykstant Ðiaurës karui, Durbës pilis buvo stipriai nuniokota.
1893 m. Durbei suteiktos miesto teisës.

3,5 proc. – rusai, 2,4 proc. – lietuviai, 1,2 proc. – ukrainieèiai,
0,7 proc. – baltarusiai, 2,8 proc. – kitø tautybiø (lenkø, estø, vokieèiø) gyventojai.
1929–1930 m. Gruobinios kapinynus yra tyrinëjæs ðvedø istorikas B. Nermanas. Á pietvakarius nuo Gruobinios piliakalnio, Smukuma majoje, iðaiðkintas didelis degintinis kapinynas. Jis laikotarpiui tarp 650 iki 800 m. po Kr. Ávertinæ radinius, mokslininkai padarë
iðvadà, kad Gruobinia apie 150 m. buvo gana didelë gotlandieèiø
pirkliø kolonija, svarbi prekybos vieta, á kurià ið jûros buvo galima
patekti Alandës upe ir Liepojos eþeru.
Á rytus nuo Gruobinios, Macitaja muiþoje, tyrinëtas antras to
paties laikotarpio didelis pilkapynas. Radiniai rodo, kad nuo 650 iki
800 m. ðalia gotlandieèiø pirkliø kolonijos yra buvusi vidurinës
Ðvedijos kolonija ar kariø águla. Kur yra buvusi kolonistø sodyba,
neiðaiðkinta, bet ji turëjo bûti netoli kapinynø, nes paèiame Gotlande ir jo apylinkëse surasta sodybos pëdsakø, juodos þemës dëmiø.
Pradëtame tyrinëti piliakalnyje aptikta XI a. radiniø. Rimberto „Ðv.
Auscharijaus gyvenimas“ minimas Seeburgas, kurá 855 m. sudegino ðvedai, anot mokslininkø, identifikuotinas su Gruobinia.
Gruobinià ir jos apylinkes nuo seno garsina èia stovëjusi kurðiø
pilis, kurià VII a. buvo uþëmæ danai ir ðvedai. Po 850 m. Gruobinios
pilis vël buvo kurðiø þinioje. Ji svarbø vaidmená atliko ir XIII a. á
Gruobinios kraðtà verþiantis vokieèiams. 1263 m. jie uþëmë Gruobinios pilá ir jà sudegino. 1269 m. Ordinas Gruobinioje pastatë naujà
pilá. Jos griuvësiø yra iðlikæ iki ðiol.
1560 m. kunigaikðtis Ketleris visà Gruobinios sritá atidavë Prûsø
kunigaikðèiui Albrechtui.
1659 m. ðvedai, kariaudami su lietuviais, sudegino Gruobinios
miestelá. 1695 m. Kurðo kunigaikðtis Friedrichas Kazimieras Gruobiniai suteikë miesto teises. Senovëje Gruobinia buvo þymus uostas, bet vëliau já nukonkuravo Liepoja. 1919 m. prie Gruobinios
ávyko kautynës tarp latviø ir bermontininkø. 1840 m. Gruobinioje
buvo 1 167, 1863 m. – 1 618, 1930 m. – 1 129 gyventojai.

JAUNJELGAVA

GRUOBINIA
Anksèiau miestas vadintas Gruobynu. Jis yra Latvijos Respublikos vakaruose, Liepojos rajone, prie Alandës upës. Nuo Gruobinios iki Liepojos – 12 km. Miesto teritorija uþima 512,6 ha. 2005 m.
sausio 1 d. èia buvo 4 300 gyventojø. 89,4 proc. jø sudarë latviai,

Miestas Latvijos centrinëje dalyje, Aiskrauklës rajone, Dauguvos upës kairiajame krante, á vakarus nuo Pliaviniø. Aiskrauklës
rajonas ribojasi su Bauskës, Uogrës, Meduotos, Jekabpilio rajonais ir Lietuva.
Pirmosios þinios apie ðià vietovæ mus pasiekia ið XIV a. (tada
èia pradëjo kurtis gyvenvietë).
1647 m. Jaunjelgavai suteiktos miesto teisës.
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1795–1924 m. Jaunjelgava buvo apskrities, 1950–1956 m. –
rajono centras.
1974 m. èia buvo 2 400 gyventojø, 2004 m. – 2 441.
Pro ðá miestà eina plentai á Rygà, Daugpilá, Aknystæ, Neretà,
Bauskæ.
Sovietmeèiu Jaunjelgavoje veikë Valmieros gesintuvø gamyklos skyrius, metalo dirbiniø gamyklos filialas.

JEKABPILIS
(LATV. – JÇKABPILS)

Miestas Latvijos Respublikos pietryèiuose, buvusiose sëliø genties þemëse. Tai Jekabpilio rajono ir faktiðkai Aukðþemës etnografinio regiono (srities) kultûrinis ir administracinis centras. Miestas
ásikûræs abipus Dauguvos upës.
Istoriniuose ðaltiniuose ðios vietovës pradedamos minëti
1237 m. (Krustpilis, esantis Dauguvos deðiniajame krante).
1920 m. Krustpiliui suteiktos miesto teises.
1924–1949 m. Krustpilis buvo apskrities centras, o 1950–
1962 m. – rajono centras.
Jakabpilio miestas pradëjo kurtis Dauguvos upës kairiajame
krante XVI a.
1670 m. Jekabpiliui suteiktos miesto teises.
1962 m. Krustpilis ir Jekabpilis sujungti á vienà miestà ir pavadinti Jekabpiliu.
2004 m. èia buvo 26 956 gyventojai.
Jekabpilyje yra svarbus geleþinkeliø mazgas. Ið èia geleþinkeliais ir plentais galima pasiekti Rygà, Daugpilá, Rezeknæ.
Mieste veikia kraðtotyros ir dailës muziejai.

JELGAVA
Ankstesni lietuviðki miesto pavadinimai – Mintauja, Mitava, vokiðkai – Mitau.
Tai Latvijos Respublikos miestas, Jelgavos rajono centras, esan-

tis apie 50 km á pietvakarius nuo Rygos, abipus Lielupës. 1919–
1950 m. Jelgava buvo vienos ið Latvijos apskrièiø, 1950–1962 m. –
rajono centras. 1977 m. jame buvo 65 tûkst. gyventojø, 2004 m. –
66,1 tûkst.
Ið Jelgavos eina geleþinkeliai ir plentai á Rygà, Ventspilá, Liepojà,
Maþeikius, Ðiaulius, Jekabpilá. Miestà garsina saloje stovinti senovinë Jelgavos pilis ir jà supantis parkas.
Daugelá metø Jelgavoje veikia mikroautobusø, maðinø, þemës
ûkio maðinø, statybiniø medþiagø, statybiniø konstrukcijø gamyklos, lokomotyvø remonto ámonë, linø, konservø, mësos, duonos
produktø kombinatai, cukraus, avalynës fabrikai, trikotaþo, keraminiø buteliø gamybos ámonës. Mieste yra Latvijos þemës ûkio akademija, hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institutas,
Jelgavos istorijos ir dailës muziejus.
Jelgava pradëjo formuotis po to, kai 1265 m. Livonijos ordinas
Lielupës saloje pastatë pilá (1345 m. jà sugriovë lietuviai).
1522 m. raðytiniuose ðaltiniuose pradedama minëti Jelgavos
baþnyèia.
1561–1795 m. Jelgava buvo Kurðo hercogystës (Lietuvos ir Lenkijos vasalës) sostinë.
1561 m. lapkrièio 28 d. paskutinis Livonijos ordino magistras
Gothardas Ketleris su Lenkijos karaliumi Þygimantu Augustu pasiraðë þemiø prijungimo sutartá ir tapo Kurþemës hercogystës pirmuoju hercogu.
1568 m. Jelgavos miestas tapo hercogystës sostine.
1573 m. hercogas Gothardas Ketleris Jelgavai suteikë miesto
teises.
Jelgava stipriai nukentëjo lenkø-ðvedø karo metu (1600–1629 m.).
Nuo 1638 m. Jelgavà valdë hercogas Jekabas Ketleris.
Nuo XVII a. Jelgava buvo formuojama kaip taisyklingo planavimo miestas.
1655–1660 m., vykstant Þeèpospolitos ir Ðvedijos karui, Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës kariuomenë prie Jelgavos sumuðë
ðvedus.
1697 m. á Jelgavà buvo atvykusi didelë rusø delegacija, kurios
vienas ið nariø inkognito buvo Petras I.
1775 m. Jelgavoje ákurta pusiau universitetinio tipo mokykla
(vadinamoji Peterio akademija).
1700 m. liepos 23 d. Jelgavà uþëmë ðvedø kariuomenë.
1706 m. Jelgavà uþëmë Rusijos kariuomenë. Po to buvo pasiraðyta vedybø sutartis tarp hercogo Fridricho Vilhelmo ir Petro I pusbrolio dukters Annos Ivanovnos. Po vestuviø Peterburge, gráþtant á
Jelgavà, hercogas Fridrichas Vilhelmas mirë ir Anna Ivanovna á
Jelgavà atvyko kaip naðlë.
1730 m. Anna Ivanovna tapo Rusijos cariene. Kurþemës hercogu dvarininkai iðrinko Annos favorità Ernstà Johanà Bironà, kuris
pastatë Rundalës rûmø ansamblá.
1764 m. Jelgavoje sveèiavosi italø raðytojas avantiûristas Dþ. Kazanova.
1769 m. Jelgavoje valdþia perduota hercogui Peteriui Bironui.
1775 m. hercogas Peteris Bironas ákûrë aukðtàjà mokyklà –
„Academia Petrina“.
Jelgava daugelá metø buvo Kurðo ir Þiemgalos pagrindinis miestas (priklausë Þeèpospolitai).
(Nukelta á 40 p.)
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(Atkelta ið 39 p.)

1779 m. Jelgavoje sveèiavosi þymus avantiûristas grafas A. Kaliostro.
1789–1801 ir 1805–1807 m. Jelgavos mieste gyveno ið Prancûzijos iðvarytas karalius Liudvikas XVIII ir jo dvariðkiai.
1795 m. Jelgava pateko á carinës Rusijos sudëtá (1795 m. Kurþemës dvarininkø landtagas priëmë deklaracijà dël prisijungimo
prie Rusijos, hercogas atsisakë sosto ir Kurþemës hercogystë
nustojo egzistavusi. Po to Jelgava tapo Rusijos Kurþemës gubernijos centru).
Rusø karo su Napoleonu metais (1812) Jelgavà buvo uþëmusi
prancûzø kariuomenë.
1818 m. rugpjûèio 30 d., dalyvaujant Rusijos carui Aleksandrui I,
Jelgavoje iðkilmingai buvo paskelbtas baudþiavos panaikinimas
Kurþemëje.
1822–1915 m. Jelgavoje buvo leidþiamas pirmasis latviø laikraðtis – „Latvieðu Aviþes“.
XIX a. II p. – XX a. pr. miestas garsëjo kaip svarbus Latvijos
pramonës, prekybos ir transporto centras.
1895 m. Jelgavoje ávyko IV visuotinë latviø dainø ðventë. Tai
buvo pirmoji dainø ðventë, kuri Latvijoje vyko ne Rygos mieste.
1913 m. èia gyveno 45 000 þmoniø.
Pirmojo pasaulinio karo metais Jelgavà buvo uþëmusi vokieèiø
kariuomenë.
1916, 1917 m. Jelgavoje sveèiavosi Vokietijos kaizeris Vilhelmas II.
1918 m. kovo 15 m. vokieèiai deklaravo, kad atkuriama Kurþemës hercogystë.
1919 m. sausio 3 d. á Jelgavà buvo atvykusi Latvijos Laikinoji
vyriausybë. 1919 m. sausio 6 d. ji persikëlë á Liepojà.
1919 m. sausio 8 – kovo 18 dienomis Jelgavos mieste buvo
ávesta Sovietø valdþia.
1919 m. birþelio 21 d. á Jelgavà atvyko Avalovas-Bermontas ir èia
buvo ákurta Vakarø Rusijos iðlaisvinimo armijos pagrindinë bûstinë.
1919 m. lapkrièio 21 d. Jelgavà iðvadavo Latvijos armija.
Nuo 1920 m. Jelgava priklauso Latvijai.
1920–1953 m. veikë Jelgavos teatras.
1926 m. Jelgavoje pradëjo veikti pirmasis Latvijos cukraus fabrikas.
1939 m. atstaèius sudegusià Jelgavos pilá, joje pradëjo veikti
Latvijos þemës ûkio akademija.
1941 m. birþelio 29 – 1944 m. liepos 31 dienomis Jelgavà buvo
okupavusi nacistinë vokieèiø kariuomenë. Antrojo pasaulinio karo
metais mestas buvo stipriai sugriautas. Jelgavos koncentracijos
stovykloje buvo nuþudyta 23 tûkst. sovietinës armijos karo belaisviø.
Miesto centras skubotai atstatytas pagal 1947 m. parengtà planà
(architektas O. Tylmanis ir kt.). Atstatymo laikotarpiu iðkilæ statiniai
architektûriniu poþiûriu neturi didelës vertës.
1944 m. dalyje vadinamosios Peterio akademijos pastatø pradëjo veikti Jelgavos istorijos ir dailës muziejus, biblioteka.
1959 m. buvo parengtas naujas miesto generalinis planas (architektas A. Krûminis). Ágyvendinant ðá planà, buvo pastatyta daug
gyvenamøjø namø, visuomeniniø pastatø, þemës ûkio akademijos
kompleksas (1958–1968), kultûros rûmai (1962 m., architektas
A. Krûminis).

Sovietmeèiu Jelgavà garsino mieste veikusi didþiulë maðinø
gamybos ámonë – mikroautobusus gaminæs Rygos autobusø fabrikas (RAF).
1959 m. ásteigtas Jelgavos liaudies teatras.
Ið Jelgavos kultûros paveldo objektø didþiausio valstybës ir turistø dëmesio paskutiniais metais sulaukia Ðv. Onos baþnyèia (pastatyta 1641 m.), Jelgavos senosios pilies vietoje stovintys barokiniai Jelgavos (buvæ Birono) rûmai (pradëti statyti 1738 m., architektas V. Rastrelis; perstatyti XIX–XX a.). Dabar rûmuose veikia Latvijos þemës ûkio akademija.
Klasicistinë vadinamoji Peterio akademija pastatyta 1775 m.
(architektas S. Jensenas). Nuo 1818 m. èia veikia Jelgavos istorijos ir dailës muziejus.
Garsi ir Jelgavos Medemo vila (pastatyta 1818 m., architektas
J. Berlicas), paskutiniais metais naudojama kultûros reikmëms.
Pirmosios didesnës lietuviø grupës Jelgavoje apsigyveno po
1794, 1831 ir 1863 m. sukilimø.
1914 m. Jelgavoje lietuviø buvo daugiau kaip 800, 1915 m. –
apie 3 000, 1919 m. – 800, 1925 m. – 635, 1935 m. – 562, 1959 m. –
632, 1970 m. – 918, 1977 m. – 1 103.
XIX a. pab. – XX a. pr. Jelgava garsëjo kaip lietuviø kultûrinës ir
politinës veiklos centras. Tuo laiku jis darë didelæ átakà Lietuvos
kultûriniam, politiniam gyvenimui.
1888 m. Jelgavoje veikë slapta organizacija „Lietuviø draugystë“, kuriai vadovavo gydytojas Liudas Vaineikis.
XIX a. pabaigoje, kai caro valdþios nurodymu Lietuvoje buvo
uþdaryta dalis mokyklø, daug lietuviø mokësi Jelgavoje (1890–
1891 m. daugumà Jelgavos (Mintaujos) gimnazijos moksleiviø sudarë lietuviai. 1889–1896 m. Jelgavos gimnazijoje mokytojavo J. Jablonskis. 1890–1895 m. mieste dirbo Literatiðkoji komisija – „Varpo“ redakcijos talkininkø grupë (J. Jablonskis, A. Kriðèiukaitis, P. Maðiotas). 1891–1900 m. ðioje gimnazijoje mokësi K. Jasiukaitis,
1894–1897 m. veikë slapta lietuviø moksleiviø draugija „Kûdikis“
(pirmininkas P. Gaidelionis).
Nuo 1896 m. Jelgavoje gyveno lietuviø visuomenës veikëja, raðytoja L. Didþiulienë. Ji èia laikë moksleiviø bendrabutá, globojo
moksleivius, kartu su J. Jablonskiu rengë lietuviðkus vakarus.
1898–1901 m. ilgà laikà Jelgavoje praleido V. M. Kapsukas. Èia
veikë 1904 m. jo ákurtos jaunimo organizacijos „Draugas“ (nuo
1905 m. pavasario – Lietuviø socialdemokratø darbininkø partijos)
kuopa. 1905 m. lapkrièio 2 d. Jelgavoje buvo iðleistas Kapsuko
redaguotas socialdemokratø laikraðtis „Kova“.
Per 1905–1907 m. revoliucijà Jelgavos lietuviai socialdemokratai kartu su èia gyvenusiais latviais ir rusais organizavo darbininkø
streikus, leido atsiðaukimus.
1906–1915 m. Jelgavos gimnazijoje mokësi ir ávairiems mieste
sukurtiems moksleiviø bûreliams priklausë Karolis Poþëla.
Prieð Pirmàjá pasauliná karà Jelgavoje veikë Lietuviø labdarybës
draugija, o Pirmojo pasaulinio karo metais – Lietuviø draugijos
nukentëjusiesiems dël karo ðelpti komitetas.
1919 m. Jelgavoje ásteigta lietuviø pradinë mokykla, kurioje
1933 m. mokësi 53 mokiniai.
1922–1940 m. Jelgavoje veikë Latvijos lietuviø jaunimo katalikø
draugijos skyrius.
1929 m. Jelgavos gimnazijoje pradëta mokyti lietuviø kalbos.
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1928 m. ásteigta Þiemgalos (Mintaujos) lietuviø draugija, kuri
1935 m. suorganizavo lietuviø chorà. 1930 m. Jelgavos Þiemgalos
muziejuje ásteigtas lietuviø etnografijos skyrius, kuriame tuo metu
buvo apie 700 eksponatø.

KALNCIEMAS
(KALNCIEMIS,

LATV.

– KALNCIEMS)

Kalnciemas – miestas Latvijos Respublikos Jelgavos rajone, á
ðiaurës rytus nuo Jelgavos, kairiajame Lielupës krante, istorinëse
Þiemgalos þemëse, netoli Lietuvos.
Miestas pradëjo kurtis XIX a. pab., kai èia buvo pastatyta plytinë.
Nuo to laiko ðis miestas garsëja statybiniø medþiagø pramonës
ámonëmis. 1935–1940 m. Kalnciemo dolomito karjere veikë sunkiøjø darbø kalëjimas, kur bausmæ atlikdavo politiniai kaliniai. Sovietmeèiu Kalnciemo statybiniø medþiagø kombinate buvo gaminamos plytos, mineralinë vata, termoizoliacinës plokðtës, stiklo
plastikas, moizoliacinës plokðtës, apdirbamas dolomitas.
Miesto teisës Kalnciemui suteiktos 1991 m.
1974 m. èia buvo 3 000 gyventojø, 2004 m. – 2 555.

KULDYGA
Tai Kuldygos rajono centras, seniau vadintas Kuldinga, laviðkai – Kuldyga.
Jis yra Latvijos Respublikos vakaruose, Kurðo istoriniame-etnografiniame regione, suformuotas abipus Ventos upës (Ventos senvagë nuo Kuldygos krioklio iki Abavos þioèiø yra respublikinës
reikðmës saugomas gamtos objektas).

Nuo Kuldygos iki Rygos – 155 km. Per Kuldygos rajonà eina
Maþeikiø–Ventspilio plentas, geleþinkelio linija Ryga–Liepoja. Anksèiau veikæs geleþinkelis Liepoja–Ventspilis uþdarytas XX a. pab.
Mieste daugelá metø garsëjo medþio apdirbimo kombinatas, gelþbetonio gaminiø gamykla, trikotaþo fabrikas, pieninë.
X–XIII a. Kuldygos miesto teritorijoje stovëjo kurðiø pilis ir gyvenvietë.
1242 m. miestas pradëtas minëti istoriniuose ðaltiniuose.
Valdant magistrui Ditrichui Von Griuningenui (Dietrich Von Grüningen, 1242–1245 m.), Kuldygoje buvo pastatyta Livonijos ordino pilis (1244 m.), kuri ið pradþiø buvo vadinama Jesusburgu, vëliau –
Goldingenu.
1378 m. Kuldyga tapo Hanzos lygos miestu.
Þlugus Livonijos ordinui, 1561 m. Kuldyga tapo hercogo Jakobo
rezidencija.
1587–1671 m. Kuldyga buvo Kurðo hercogystës sostinë.
Miestas ypaè suklestëjo hercogo Jakobo Ketlerio, kuris ðiame
mieste ir gimë, valdymo laikais. Tada èia labai sustiprëjo ekonomika, veikë laivø statykla, salietros fabrikas, plytø degimo krosnis,
buvo iðvystyta prekyba su daugeliu uþsienio ðaliø.
1935 m. ásteigtas Kraðtotyros ir dailës muziejus (veikia iki ðiol).
1991 m., atkûrus Latvijos nepriklausomybæ, Kuldygos miestas vël atnaujino savo dalyvavimà buvusios Hanzos miestø
ðventëse.
2004 m. mieste gyveno daugiau kaip 13 tûkst. gyventojø.
Ið Kuldygos miesto kultûros paveldo objektø daugiausiai turistø
dëmesio sulaukia Kuldygos netaisyklingo plano senamiestis, kuris
kairiajame Ventos krante susiformavo XIV–XV a.
Iki mûsø dienø iðliko 1244 m. Kuldygoje pastatyta Livonijos ordino pilis (sugriauta XVIII–XIX a. pr., atstatyta 1835 m., dabar joje
veikia muziejus).
Kuldygoje yra dvi liuteronø, viena katalikø, viena staèiatikiø ir
viena baptistø baþnyèia. Visos jos statytos seniai. Naujausia ið jø –
Ðv. Onos evangelikø liuteronø baþnyèia – èia iðkilo beveik prieð
ðimtmetá.
Savo architektûra ádomi barokinë Ðv. Kotrynos baþnyèia (pradëta statyti 1567 m., perstatyta XVII, XIX a.). Ádomus Ðv. Trejybës baþnyèios (pastatyta 1640 m., perstatyta XVIII a.) medinis interjeras.
Garsus XV a. pastatytas, XIX a. perstatytas Kuldygos vandens
malûnas. Mieste yra iðlikæ nemaþai XVI–XIX a. gyvenamøjø namø.
Pirmieji þinomi Kuldygos ðv. Kotrynos baþnyèios vargonai raðytiniuose ðaltiniuose pradedami minëti 1593 m.
Dabartiniai ðios baþnyèios barokinio stiliaus vargonai padaryti
1712–1715 m. (meistras K. Ranejs ið Liepojos). Vargonø prospekto
lamzdeliai turi dekoratyvinæ reikðmæ. XIX a. pab. árengtas naujas
ðiø vargonø mechanizmas, prie kurio jie nëra prijungti. 1969 m.
vargonai suremontuoti. Jie turi 996 lamzdelius, kurie padalinti á 20
registrø.
Garsus Kuldygos ðv. Kotrynos baþnyèios laikrodis. Istoriniuose
ðaltiniuose jis pirmà kartà paminëtas 1632 m. Anot tyrinëtojø, ðiame laikrodyje jau yra buvæ pakeista ne maþiau kaip 6 laikrodþio
mechanizmai. Dabartinis atveþtas ið Ðveicarijos ir bokðte árengtas
1936 m.
Po Ðv. Kotrynos baþnyèios altoriumi yra kripta – didelis rûsys,
kuriame senovëje buvo laidojami Kuldygos ordino komtûrai, vëliau – hercogai. Ðalia altoriaus yra vokieèiø kunigø kapavietës (iðlikæs baþnyèios kapavieèiø sàraðas – nuo 1740 m.).
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë

2007 / 4

42

I STORIJA

KRASLAVA
Kreslavos rajono centras, esantis Latvijos Respublikos pietryèiuose, netoli Gudijos ir Lietuvos sienos.
Miesto teisës Kraslavai suteiktos 1923 m.
2004 m. èia buvo 10 958 gyventojai.

LIEPOJA

(LATV. – LIEPÂJA, VOK. –
LIBAU)

Tai Liepojos rajono centras, uostamiestis Latvijos Respublikos
vakaruose, prie Baltijos jûros ir Liepojos eþero, treèias pagal dydá
miestas Latvijoje. Jis uþima daugiau kaip 6 tûkst. m2. Ið èia eina
geleþinkeliai ir plentai á Rygà, Ventspilá, Vilniø, Klaipëdà. 1979 m.
Liepojoje buvo 108 tûkst. gyventojø. 2000 m. apie pusë (48 proc.)
liepojiðkiø buvo latviai, 36 proc. – rusai, 6 proc. – ukrainieèiai,
4 proc. – baltarusiai, 3 proc. – lietuviai, 3 proc. – kitø tautybiø.
Mieste nuo seno gerai iðvystyta metalurgijos pramonë (ið metalo lauþo lydomas plienas, gaminami valcuotieji metalai). Liepojoje
yra þemës ûkio maðinø, metalo gaminiø, gelþbetoniniø konstrukcijø, kamðèiø ir linoleumo, statybiniø medþiagø gamyklø, medþio
apdirbimo, galanterijos gaminiø, mësos, pieno, þuvø konservø kombinatø, avalynës, siuvimo, degtukø, cukraus fabrikø. Dar sovietmeèiu èia veikë pedagoginis institutas, Rygos politechnikos instituto
bendrasis technikos fakultetas. Mieste veikia latviø ir rusø dramos
teatrai, istorijos ir dailës muziejus. Liepoja þinomas ir kaip klimatinis bei purvo kurortas – èia yra sanatorijø, vandens ir purvo gydyklø, gydomos judamojo aparato, ginekologinës, periferinës nervø
sistemos ligos.
Istoriniuose ðaltiniuose Liepoja (anuomet þvejø gyvenvietë Lyva (Lyba) – pirmà kartà paminëta 1253 m. Miesto teisës jai suteiktos 1625 m. kovo 18 d.

Liepojos senamiestis susiformavo dar viduramþiais. Jis netaisyklingo plano. Rekonstruotas 1953–1957 m. (archit. V. Kruglovas,
M. Þagarë).
XVII a. pr. miestas pradëtas vadinti Liepoja.
1697–1703 m. iðkastas kanalas, sujungæs Liepojos eþerà ir Baltijos jûrà.
1794 m. per sukilimà miestà buvo uþëmæ Lietuvos sukilëliai.
Nuo 1795 m. Liepoja priklausë Rusijai.
XVIII a. Liepoja jau garsëjo kaip uostamiestis, pramonës centras.
1848 m. Liepojoje pastatyta laivø statykla.
1860–1904 m. Liepojoje árengtas neuþðàlantis uostas.
1893–1907 m. árengtas Liepojos karo uostas ir tvirtovë.
1871–1877 m. nutiestas Liepojos–Romnø geleþinkelis, kuris jungia Liepojà, Maþeikius, Ðiaulius, Radviliðká (nuo jo eina atðaka á
Daugpilá), Kaiðiadoris ir Vilniø. Per Maþeikius Liepoja geleþinkeliu
sujungta su Ryga. Nutiesus ðá geleþinkelá, Liepojos miesto gyvenimas tapo ypaè intensyvus – per Liepojos uostà prasidëjo didþiulë
uþsienio prekyba.
1899 m. Liepojoje pradëjo kursuoti pirmasis Rusijos imperijoje
tramvajus.
1893 m. pirmà kartà Latvijoje darbininkai ðventë Geguþës 1-àjà.
1910 m. Liepojoje veikë daugiau kaip 50 ámoniø, jose dirbo apie
7 tûkst. darbininkø.
1915 m. geguþës – 1919 m. lapkrièio mënesiais Liepoja buvo
okupuota kaizerinës Vokietijos kariuomenës.
1941 m. birþelio 29 – 1945 m. geguþës 8 dienomis Liepojà buvo
okupavusi nacistinë Vokietija. Antrojo pasaulinio karo metais Liepojoje buvo nuþudyta daugiau kaip 30 tûkst. gyventojø, miestas
stipriai sugriautas. Po karo Liepoja buvo sparèiai atstatoma, rekonstruojamos, pleèiamos ir statomos naujos pramonës ámonës.
Ið architektûriniø objektø turistø dëmesio mieste daugiausiai
sulaukia barokinë Ðvè. Trejybës baþnyèia (statyta 1758 m., archit. J. Dornas), kurià garsina áspûdingas medinis altorius, didþiuliai vargonai ir rokoko stiliaus hercogo loþë. Ádomi ir seniausia
Liepojos baþnyèia – Ðv. Onos.
Architektûriniu poþiûriu vertingas po Antrojo pasaulinio karo pastatytas vieðbutis „Liva“, 1955 m. iðkilæs pedagoginio instituto pastatas (archit. A. Aivaras). Ið sovietmeèio architektûros paminklø
vertingas ir universalinës parduotuvës „Kurzeme“ pastatas (statytas 1960 m., architektai I. Goldenbergas ir J. Ginteris).
Nemaþai lietuviø Liepojoje apsigyveno po 1831 ir 1863 m. sukilimø. 1882–1885 m. Liepojoje gyveno knygneðys J. Bielinis (J. Bielskis). Liepojoje gimë lietuviø raðytojas A. Bauþa, kompozitorius
B. Dvarionas.
1890–1891 m. lietuviai sudarë daugumà Liepojos gimnazijos
mokiniø. 1891–1899 m. èia mokësi J. Biliûnas, 1895–1899 m. –
A. Vienuolis, 1895–1902 m. – A. Purënas. 1902 m. Liepojos gimnazijà baigë P. Bugailiðkis, 1904 m. – P. Maþylis, 1907 m. – L. Prûseika.
XIX a. pab. Liepojoje gyvenæ lenkø ir lietuviø socialdemokratai
turëjo savo hektografà, nelegalià literatûros slëptuvæ. Liepojos socialdemokratø veikloje dalyvavo J. Ambrazaitis, S. Grinkevièius,
V. Miðeika. Jie palaikë ryðá su latviø „Naujosios srovës“ nariais.
1897–1898 m. Liepojos gimnazijoje veikë slaptas lietuviø moksleiviø socialdemokratø bûrelis (suorganizavo J. Biliûnas).
Nuo 1903 m. Liepojos socialdemokratø spaustuvëje buvo spausdinami lietuviðki atsiðaukimai.
Prieð Pirmàjá pasauliná karà ir vëliau Liepojoje veikë Lietu-
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viø saviðalpos draugija, kuri rengdavo lietuviðkus vaidinimus.
Nuo 1907 m. Liepojoje veikë lietuviðka pradinë mokykla.
1902–1915 m. Liepojoje mokytojavo V. Èepinskis.
Liepojos lietuviø teatro saviveikloje dalyvavo A. ir B. Dvarionai,
K. Levandauskas, K. Ðklërius. 1904–1915 m. K. Ðklërius mokytojavo komercinëje mokykloje ir mergaièiø progimnazijoje.
1905 m. A. Varnas dalyvavo Liepojos gatvëse vykusiuose ginkluotuose darbininkø susirëmimuose su policija.
1916–1918 m. Liepojoje vargonininku dirbo ir lietuviø jaunimo
chorui vadovavo B. Dvarionas.
1911–1923 m. Liepojoje veikë Liepojos lietuviø draugija. 1923 m.
ji buvo reorganizuota á Liepojos lietuviø kultûros plëtojimo draugijà,
kuri 1930 m. ásijungë á Latvijos lietuviø sàjungà.
1924–1940 m. Liepojoje veikë Latvijos lietuviø jaunimo „Ðviesos“
draugijos skyrius, 1924–1934 m. – Latvijos lietuviø jaunimo draugijos
„Rûta“ skyrius. 1927 m. po Tauragës sukilimo nemaþai jo dalyviø
pasitraukë á Liepojà. Po Antrojo pasaulinio karo keletà deðimtmeèiø
lietuviø skaièius Liepojoje didëjo, o paskutiniais metais maþëja.

LYVANAI

Latvijos istoriniai-etnografiniai regionai

SALDUS

(LATV. – LÎVÂNI)

Lyvanai – miestas Latvijos Respublikos pietryèiuose, Preiliø
rajone. Jis iðsidëstæs prie Dubnos ir Dauguvos santakos, Ryga–
Daugpilis geleþinkelio ir plento.
Raðytiniuose ðaltiniuose Lyvanai pradedami minëti 1533 m. Miesto teisës jiems suteiktos 1926 m.
1976 m. èia buvo 7 900, 2004 m. – 9 587 gyventojai.
Nuo seno ðis miestas garsëja lizino, statybiniø medþiagø, durpiø, kailiø perdirbimo ámonëmis.

PRIEKULË
Miestas Latvijos Respublikos pietvakariuose, Liepojos rajone,
netoli Lietuvos–Latvijos sienos. Pro miestà nutiestas Liepojos–
Ðiauliø geleþinkelis.
Istoriniuose ðaltiniuose Priekulë pradëta minëti 1483 m.
Miesto teisës Priekulei suteiktos 1928 m.
1976 m. èia buvo 4 300 gyventojø, 2004 m. – 2 584. Sovietmeèiu
Priekulëje buvo dislokuotos didþiulës Sovietø sàjungos kariuomenës pajëgos – èia buvo ákurtas karinis miestelis.

Saldus – to paties pavadinimo rajono centras Latvijos Respublikos vakaruose, Kurþemës istoriniame-etnografiniame regione, á
ðiauræ nuo Maþeikiø. Istoriniuose ðaltiniuose miestas pradëtas minëti 1253 m.
Miesto teisës Saldus suteiktos 1917 m.
1976 m. èia buvo 11 300 gyventojø, 2004 m. – 12 707.
Mieste gerai iðvystyta maisto, statybiniø medþiagø pramonë,
sovietmeèiu garsëjo Saldus paukðtynas.
Mieste veikia istorijos ir dailës muziejus.

SKRUNDA
Miestas Latvijos Respublikos Kuldygos rajone, Ventos upës kairiajame krante.
Istoriniuose ðaltiniuose vietovë pradëta minëti 1253 m.
Skrundoje yra iðlikæ 1368 m. statytos pilies griuvësiø.
1980 m. mieste buvo 3 600 gyventojø, 2004 m. – 3 989.
Nuo seno garsi Skrundos pieninë, mieste veikiantis Kuldygos medþio apdirbimo kombinato skyrius, Aizputës durpiø fabriko skyrius.
Pro Skrundà eina Liepojos–Jelgavos geleþinkelio linija, plentas.
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SUBATË
(SUBAÈIUS)

Miestelis Latvijos Respublikos pietryèiuose, Daugpilio rajone,
netoli Subatës eþero ir Lietuvos sienos.
Istoriniuose ðaltiniuose pirmà kartà paminëtas 1550 m.
1887 m. Subatei suteiktos miesto teisës.
1976 m. èia buvo 900 gyventojø, 2004 m. – 1 222.
Þymiausias architektûrinis objektas mieste – 1685 m. pastatyta
baþnyèia.
Dar sovietmeèiu Subatëje veikë Daugpilio avalynës gamybinio
susivienijimo vaikiðkos avalynës cechas.

VIESYTË
Viesytë iki 1925 m. vadinta Aþumiesèiu, Ekengraviu. Tai miestelis Latvijos Respublikos pietuose, Jekabpilio rajone, á ðiaurës rytus
nuo Birþø.
Pro já prateka Nemunëlio deðinysis intakas – Viesytës upë, kurios vaga tæsiasi Jekabpilio ir Stuèkos rajonuose.
2004 m. Viesytëje buvo 2 918 gyventojø.
Miestas pradëjo kurtis XIX a. pabaigoje.
1928 m. Viesytei suteiktos miesto teisës.
Sovietmeèiu èia veikë keletas pramonës ámoniø.

Latvijos Respublikos rajonai. Iliustracija ið redakcijos archyvo

RUNDALËS
DVARO
ANSAMBLIS
P A R E N G Ë S T A S Y S PERMINAS

ADRESAS:
Rundalës pilies muziejus, Pilsrundalë, LV-3921
Runadalës valsèius, Bauskës rajonas.
El. paðtas: rpm@eila.lv.
Svetainë internete http://www.rundale.net

Barokinis ir rokoko stiliaus Rundalës (senasis pavadinimas Ruhentalë) rûmø ansamblis plaèiai pasaulyje þinomas ir kitu pavadinimu – Baltijos Versalis. Tai vienas þymiausiø tokio stiliaus pastatø
ansambliø Latvijoje. Já sudaro centriniai rûmai, vidinis kiemas, pusapvalës formos arklidës, ûkinis kiemas, parkas, apsuptas kanalu,
ir uþ jo iðplëtotas medþioklëms skirtas parkas.
Rundalë – senosiose Þiemgalos þemëse, paèiame Lietuvos–
Latvijos pasienyje (Bauskës rajono Rundalës pagaste), 28 km á
rytus nuo Jelgavos.
Tiksli data, kada dabartinio rûmø ansamblio vietoje (parko pakraðtyje) iðkilo pirmoji pilis (konvento tipo pastatas su nedideliu
kiemu, dviem apvaliais ir dviem keturkampiais bokðteliais kampuose) Rundalëje, neþinoma. Rûmø ansamblis, kuris dþiugina aká
ðiandien, pastatytas XVIII a. Statybos vyko dviem etapais: 1736–
1740 m. ir 1764–1766 m.
Rûmai buvo statomi pagal italø architekto Bartalomëjaus Franèesko Rastrelio (Rastrelli) projektà kaip Kurþemës hercogo, carienës Anos Joanovnos favorito Ernesto Johano Birono (Ernst Johann
Biron) vasaros rezidencija. Beje, B. F. Rastrelis (jis yra ir Sankt
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Kairëje – Rundalës dvaro ansamblio centriniai vartai. Virðuje (ið kairës): Rundalës dvaro ansamblis ið paukðèio skrydþio; Rundalës dvaro centriniai
rûmai. Nuotraukos ið redakcijos archyvo

Peterburgo Ermitaþo Þiemos rûmø projekto autorius) ne tik projektavo Rundalës rûmus, bet ir vadovavo jø statybai.
Statybos darbai vyko Kurðo-Þiemgalos kunigaikðtystës laikais.
Ði kunigaikðtystë buvo ákurta 1561 m. kaip Lenkijos-Lietuvos valstybës vasalas ir gyvavo iki 1795 m. E. J. Bironas buvo turtingas
Kurðo þemvaldys. 1737 m. jis tapo Kurðo-Þiemgalos kunigaikðèiu
ir po to persikëlë gyventi á Jelgavà (Mitau, Mintauja). Mirus carienei
Anai Joanovnai, E. J. Bironas buvo suimtas ir iðtremtas á Rusijà. Po
to Rundalës rûmø statybos darbai kuriam laikui buvo pristabdyti.
Jie atnaujinti pradëjus valdyti Jakaterinai II, kuri E. J. Bironui leido
sugráþti á Kurðà.
Ansamblis, kaip ir senoji Rundalës pilis, suformuotas didþiulio
pilies parko pakraðtyje. Pastato lubø ir sienø paveikslus sukûrë
dailininkai Franèeskas Martini (Francisko Martini) ir Karlas Zuèis
(Carlo Zucchi), lipdiniø dekoracijas ið dirbtinio marmuro – skulptorius Johanas Michaelis Grafas (Johann Michael Graff) ið Berlyno su
savo pagalbininkais. Didþioji dalis interjerø sukurta 1765–1768 m.
Statant rûmus, apie juos buvo formuojamas ir prancûziðko stiliaus parkas. Jis apjuostas kanalu. Uþ parko driekdavosi didþiuliai
hercogo medþioklës plotai.
Po 1795 m. Rusijai uþëmus Kurðo-Þiemgalos kunigaikðtystæ,
Rundalës rûmø ansamblio ðeimininku tapo Valerianas Zubovas. Ið
jo rûmus paveldëjo brolis Platonas Zubovas. Ðiam mirus, jo buvusi
þmona iðtekëjo uþ grafo Andriejaus Ðuvalovo ir taip rûmai perëjo
grafø Ðuvalovø nuosavybën. Jie juos valdë 200 metø – iki 1920 m.
prasidëjusios Latvijos agrarinës reformos. Vëliau rûmø ansamblis
buvo nusavintas ir pradëtas naudoti valstybës poreikiams. Ilgà laikà èia veikë pradþios mokykla, dalyje patalpø árengus butus, gyveno þmonës.
Dþiugina tai, kad keièiantis rûmø ðeimininkams didþiausios
rûmø vertybës – unikalus ir puoðnus kambariø interjeras, lubø
ir sienø tapyba, kolonø dekoras, vertingos skulptûros – buvo
iðsaugotos.
1933 m. nors ir apleisti, taèiau nesunaikinti Rundalës rûmai buvo perduoti Latvijos istorijos muziejui. Antrojo pasaulinio karo negandos rûmus aplenkë. Po karo kurá laikà dalis rûmø patalpø buvo
pritaikyta sandëliavimo reikmëms, taèiau tai truko neilgai ir didelës þalos rûmø ansambliui nepadarë. Ðiuo metu pilis priklauso
Latvijos Respublikos kultûros ministerijai. Pastatø ansamblyje

veikia Rundalës pilies muziejus (ákurtas 1972 m., direktorius –
Imantas Lancmanis).
Rûmai jau XIX a. buvo keletà karø remontuojami (1813, 1865 m.
ir paèioje XIX a. pabaigoje). Èia esantys pastatai stipriai nukentëjo
Pirmojo pasaulinio karo metais. Po ðiø negandø jie restauruoti pradëti tik 1933 m. Patalpø èia daug (vien kambariø dviejuose rûmø
centrinio pastato aukðtuose yra 138), lëðø, specialistø trûko, todël
darbai vyko lëtai.
Nuo 1972 m. rûmø ansamblis restauruojamas kompleksiðkai.
Ðie darbai tæsiami iki ðiol. Rundalës baroko ir rokoko stiliaus patalpos, pilies sodas ir parkas ðiuo metu yra didþiausias restauruojamas kultûros paveldo objektas Latvijoje. Darbai èia atliekami pagal
pirminius autoriaus brëþinius.
Pirmosios restauruotos patalpos lankytojams duris atvërë
1981 m. Ið viso ðiame restauravimo etape numatyta restauruoti
43 kambarius, juos apstatyti atitinkamais XVIII a. baldais. Yra iðlikusi tik nedidelë dalis èia buvusiø originaliø baldø. Kita dalis, kaip ir
anksèiau rûmuose buvæ vaizduojamosios, dekoratyvinës dailës
kûriniai, istoriniø suiruèiø metu buvo ið Latvijos iðveþta ir pasklido
po pasaulá. Bandoma bent dalá jø susigràþinti. Kai kurias anksèiau
èia buvusias vertybes Rundalës pilies muziejui yra padovanojæ
kunigaikðèio ðeimos ápëdiniai.
Pagal XVIII a. tradicijà á rûmus atvykstanèius sveèius, muziejaus lankytojus ant paradiniø laiptø daþnai pasitinka atitinkamai
pagal to amþiaus madà pasidabinusios damos ir kavalieriai. Jie
pakvieèia uþsukti á centrinëje rûmø dalyje esanèius 1988 m. restauruotus hercogo apartamentus, reprezentacinæ iðkilmiø salæ, apþiûrëti turtingas muziejaus ekspozicijas ir kt.
Visos restauruotos patalpos stebina puoðniu interjeru. Rytiniame rûmø sparne – reprezentacinës patalpos: karûnavimo salë, Baltoji salë (pokyliø kambarys), Paauksuotoji salë (sosto kambarys),
Didþioji galerija (banketø kambarys) ir kt.
Vakariniame sparne –hercogienës buduarai (restauruoti 1998 m.)
ir kitø rûmø savininkø ðeimos nariø patalpos. Èia yra ir 1988 m.
restauruota Roþiø salë, nemaþai kitø originaliai dekoruotø, meno
kûriniais iðpuoðtø patalpø.
1990 m. restauruotas kunigaikðèio miegamasis, 2004 m. – kunigaikðtienës miegamasis, anuo metu itin gerai árengtas jos tualeto
kambarys bei Ðuvalovo kambarys.
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