Ekskursiju piedāvājums skolēnu grupām Lielvārdē

!Ekskursijas maršruts var tikt veikts pielāgots dažāda lieluma skolēnu grupām. Maršruts paredzēts vienai dienai un var tikt
veikts izmantojot arī sabiedrisko transportu (vilcienu dzelzceļa līnijā Rīga – Daugavpils un starppilsētu autobusu A6 ceļš).
Aicinām ekskursijas laicīgi pieteikt katrā objektā.
“Uldevena pils”
Lāčplēša iela 35, Lielvārde, +371 29465792
GPS: 56.7172, 24.7997
12. gs. senlatviešu koka pils, veidota mākslinieka Agra Liepiņa vadībā, balstoties uz
arheoloģisko izrakumu materiāliem. Apmeklētāji var aplūkot dzīvojamās mājas ar nelielām
dūmistabām, podnieku un kalēju darbnīcas, tērpu rekonstrukcijas un iegūt plašu
informāciju par Senlatvijas dzīvi vēlajā dzelzs laikmetā.
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs
Edgara Kauliņa aleja 20, Lielvārde, +371 65053759, +371 29322468
muzejs@lielvarde.lv
GPS: 56.7113, 24.8341
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs atrodas senajā Lielvārdes muižas klētī Daugavas
krastā jau kopš tā atklāšanas 1970. gadā. Šeit ikviens var smelties spēku Lielvārdes jostā
un atrast tajā savu rakstu zīmi iegūt informāciju par latviešu tautas varoņeposa autoru
Andreju Pumpuru un Lielvārdi, kā arī uz brīdi kļūt par Lāčplēsi, Laimdotu vai Spīdalu un
izcīnīt spraigo cīņu ar Tumšo bruņinieku.
Līdzās Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam atrodas Lielvārdes parks. Lielvārdes parks
ir Valsts nozīmes aizsargājams dabas objekts. Tā teritorijā atrodas aizsargājami
dendroloģiskie stādījumi. Parka teritorijā iekārtots Skulptūru dārzs, kur savulaik atradusies
Lielvārdes muižas pils ar sešām kolonnām, terasēm un rožu stādījumiem. Skulptūru dārzā
apskatāmas 16 koka skulptūras, kurās atveidoti tēli no eposa “Lāčplēsis”. Parka teritorijā
atrodas iespaidīgais dižakmens “Lāčplēša gulta”, kas ir neregulāras formas un tā svars ir
80 tonnas. Blakus atrodas tā sauktā “Lāčplēša sega”, kas ir no akmens atšķeltā daļa,
kuras svars ir 22 tonnas. Teikas vēstī, ka Lāčplēsis naktī nākot atpūsties uz akmens.
Parka teritorijā skatāmas Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas. Lielvārdes viduslaiku
pilsdrupas ir Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Mūra pils ar nocietinājuma valni pēc
vācu krustnešu norādījumiem celta 13. gs. sākumā senās lībiešu koka pils vietā. Tā
vairākkārt cietusi karu darbībā un atkal atjaunota, bet kopš 1613. gada ir drupu stāvoklī.
Drupas iekonservētas 1987. gadā pēc arhitekta G. Erdmaņa projekta.

Izziņas un eksperimentu centrs “Lielvārdi”
info@lielvardi.lv , www.lielvardi.lv
GPS: 56.7189, 24.8138
Centrs aicina ciemos skolēnu un tūristu grupas, kā arī ģimenes, lai caur
dažādām praktiskajām nodarbībām un interaktīviem eksponātiem aizraujošā
veidā veicinātu dabisko zinātkāri par sevi, apkārtējo pasauli un tehnoloģijām.

