Saimes istaba

Sadzīvē un saimniecībā lietotie priekšmeti

►informāciju par Vecpils pagasta vēsturi :
● Vecpils un Ilmājas baznīcām;
● Vecpils pamatskolu;
● interesantiem vēsturiskiem un dabas objektiem
(pilskalns, Elku kalni, kaļķavoti, senkapi, Elles
grava u.c.);
● mājām un to vēsturi;
● kolhozu vēsturi;
● ievērojamiem novadniekiem;
► Novadpētniecības centra telpās var apskatīt
vairākas interesantas senlietas;
►skolēniem, ja tas nepieciešams mācību procesam,
piedāvājam bagātīgu informāciju par
vēsturiskajiem procesiem pagastā;
►apskates objektus: Vecpils pamatskolas skolēnu
izveidotās 3 tūrisma-veselības –izziņas takas (to
apskatē var doties kopā ar ģimeni)
 „Vecpils”,
 ”Kupšu- Ķieģeļnieku elku kalns”,
 ” Dižlāņu svētvietu komplekss - elku
kalns ar gravu un avotiem tajā”

„Pagastnams”, Vecpils pagasts, Durbes novads, LV3441.

Pirmdienās no plkst. 9 līdz 17.

Centra vadītāja
Dzintra Lāce
sniedz gan
informatīvus, gan gida pakalpojumus, iepriekš
piezvanot pa mob. tel. 26405200.

Un pēkšņi pakalnos kāpj Kurzeme
Pret Vecpili, un mežu skupsnas paceļ
Kā brīnā uzačus pār grumbu ielejām,
Pār rāmo dīķu brīnišķīgām acīm.
(O.Gūtmanis)
Durbes novada Vecpils pagasts atrodas Rietumkursas
augstienes rietumu daļā 11 km uz ziemeļaustrumiem no
Durbes un 17 km uz dienvidrietumiem no Aizputes.
Pagasta teritorijā dominē morēnu pauguru reljefs, kas ir
noteicis
mozaīkveida
ainavas
raksturu
ar
lauksaimniecības un meža zemju miju.
Starppauguru ieplakās izveidojušies nelieli dīķi, līdz 25 m
dziļas gravas. Augstākais punkts – 97,8 m virs jūras
līmeņa atrodas pie „Ķīķīzeru” mājām.
Vecpils savu nosaukumu ieguvusi 1263.gadā, kad vācu
bruņinieki, nākot no Kuldīgas uz Grobiņu, nopostīja
pilskalnā esošo kuršu pili, Durbes ezera krastā uzcēla
akmens pili, kuru nosauca par Jauno pili, bet seno kuršu
pilsvietu par Veco pili (Altenburg). Senā kuršu pils bijusi
ar varenu grāvju un vaļņu sistēmu, pie tam grāvji bijuši
apūdeņoti.
Vecpils pilskalns ar vairāk nekā 2 m biezu seno mītņu
slāni glabā sevī varonīgas lapaspuses kuršu senvēsturē.
Pilskalnam ir naudas avotiņš, kurā, kā teika stāsta,
glabājoties nauda. Šai teikai noticējuši vietējie
jaunsaimnieki, kas 1922.gada vasarā dažās dienās izraka
grāvi un avotu nolaida, bet zelta naudas podus tomēr
neatrada. Avota vietā atrasta ozola koka būve ar lielu
akmens lieveni, kas pēc vēsturnieka Brastiņa domām,
bijusi ieeja pilī.
Pie Vecpils pagastnama plīvo Eiropas Kultūras
mantojuma karogs, jo ēka ir tipisks 20.gs.30-to gadu
sabiedrisko ēku būvniecības paraugs, un ir vietējas
nozīmes arhitektūras objekts.
Nozīmīgi arhitektūras pieminekļi ir katoļu draudzei
piederošā Vecpils baznīca un luterāņu draudzes īpašumā
esošais Ilmājas dievnams. Baznīcas cēlis Vecpils un
Ilmājas muižu īpašnieks, ģenerālmajors Otto Ernsts de
Rappe, par ko liecina uz torņa fasādes redzamie iniciāļi.
Vecpils baznīca celta 1700.gadā no laukakmeņiem ar
dakstiņu jumtu un vienu torni. Kokgriezumiem rotātie
baznīcas iekārtas priekšmeti, kas tapuši ap tās
celtniecības laiku, ir unikāli baroka mākslas darbi.

Vecpils centrā atrodas 1874.gadā celtā Dižlāņu muiža, kura
piederēja baronu fon Keizerlingku ģimenei. No 1924. līdz
2011.gadam tajā darbojās Vecpils pamatskola.
Vecpils pagastam cauri tek 17 km garā Raģupe (Lāņupe),
kuras augštece sākas Kalvenes pagastā un kura ietek Durbes
ezerā.
Vecpils pagasts aizņem 8019,2 ha lielu platību un to apdzīvo
ap 400 iedzīvotāju.
Lielākās apdzīvotās vietas: Vecpils (Dižlāņi), Dižilmāja,
Mazilmāja, Dižstroķi, Mazstroķi, Mazlāņi, Lekši.
.

Cauri pagastam vijas autoceļš un dzelzceļš Liepāja-Rīga,
maģistrālais gāzes vads un starptautiskais gaisa satiksmes
koridors.
Tiem, kas vēlas būt tuvākā saskarsmē ar dabu, piedāvājam
apskatīt Vecpils pilskalnu, Kupšu-Ķieģelnieku elku kalnu
u.c.
Vecpils līkumotos un paugurainos grants ceļus iecienījuši
starptautiskā rallija „Kurzeme” ātrumposmu skatītāji.

