
Vides objekti Jēkabpils vēsturiskajā
centrā

Maršruta apraksts: Maršruts ved pa Jēkabpils vēsturisko centru, kas atrodas Daugavas
kreisajā krastā. Vides objekti Brīvības un Pasta ielās iepazīstinās ar nozīmīgiem pilsētas
vēstures faktiem un notikumiem. Pastaigas laikā būs iespēja nosvērties lielajos svaros,
nebēdnīgi griezties karuselī un ieraudzīt gleznainākos Jēkabpils pilsētas logus.
Maršruta garums: 2,3 km 
Piemērots: Pieaugušajiem/ Ģimenēm ar bērniem

Past
aigu

maršr
uts

Jēkabpils Vecpilsētas laukums
Vēsturiski Vecpilsētas laukums veidojies kā
tirgus laukums. 2010. gadā laukums tika
pārbūvēts. Kā liecības par aktīvo tirgošanos
laukumā atrodas tādi vides objekti kā svari un
stilizēts ūdens pumpis. Autors mākslinieks
Gunārs Platpīrs un arhitekts Ivars Šļivka.
Savukārt, no fotogrāfijām izkāpušie tēli
izstāstīs jums pilsētas stāstu. Šeit Jūs
iepazīsieties arī ar pilsētas simbolu – lūsi.

Gleznas Brīvības un Pasta ielu logos
Gleznas radījuši Jēkabpils mākslinieki,
ar domu atdzīvināt un radīt krāsaināku
pilsētas vidi.  Gleznas izstādītas Pasta
un Brīvības ielu neapdzīvoto namu
logos. Mākslas darbu radīšanai
iedvesma gūta, iepazīstoties ar ielu un
ēku vēsturi. 
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https://www.google.com/maps/d/edit?mid=11zwUtpbB9UC5W7r5kbbjJizBnhVBE7H7&usp=sharing


 

UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā
iekļautais Strūves ģeodēziskā loka
punkts
Pirmās brīvvalsts laikā saukts Kroņa dārzs –
bija bagāto jēkabpiliešu iecienīta atpūtas un
izpriecu vieta. Parku slavenu padarīja
akadēmiķa, Tartu universitātes profesora,
astronoma un ģeodēzista Vilhelma Strūves
(1793-1864) veikto ģeodēziskā loka mērījumu
punkts. Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

Skvērs Pasta un Jēkaba ielu krustojumā
Pasta un Jēkaba ielas stūrī esošajā skvērā,
ko dēvē par Jēkaba skvēru, ir uzstādīts
tēlnieka Genādija Cvetkova darbs – kubs ar
uzrakstiem, kas vēs ta par pilsētas un Pasta
ielas vēsturi.

Riekstu skvērs
Skvēra centrālais vides objekts – strūklaka ar
akmens lodi, kas griežas, un ap to tek ūdens.
Šajā skvērā uzstādītas tēlnieces Vijas
Dzintares skulptūras – «Austras koks» un
«Vārti».

Īslandes skvērs
Vides objekts “Baltā krāce” ir pirmais
modernās mākslas vides objekts Jēkabpilī.
Uzstādīts 2006. gada augustā. Autors
Andris  Silaraups.

Skulptūra “Mazais vijolnieks"
Izcilā komponista, Jāzepa Vītola piemiņai
veltīta skulptūra – „Mazais vijolnieks”.
Pirmos četrus dzīves gadus J.Vītols
pavadījis Jēkabpilī. Viņa ģimene dzīvoja ēkā
Pasta ielā 1. Skulptūru veidojis Aigars
Bikše.

Bijušais Trešdienas tirgus laukums
Šajā vietā hercogs Jēkabs 1670. gada
12.februārī pasludināja pilsētu par
nodibinātu. Trešdienās te notika aktīva
tirgošanās, tas bija vecākais pilsētas
tirgus un agrākais vēsturiskais centrs.
Objektu autors ir mākslinieks Gaits
Burvis. 
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