
Lai gan teikas vēsta, ka raganas Jodkrantē Bloksbergas 
(Lapnugara) kalnā pulcējušās reizi gadā, tomēr katru dienu nelabās 
un nelabos varēsiet sastapt Jona kalnā, ko tagad sauc par „Raganu 
kalnu”. Šeit jau 40 gadus pa apaugušās kāpas parabolu stiepjas 
gandrīz 100 daiļamatnieku skulptūru taka, kas stāsta mums savus 
jautros un pamācošos stāstus. Kalnu piepilda tūristu grupas, 
ģimenes un īpaši bērni ar ieplestām acīm un smiekliem: tikai šeit 
var paglaudīt pašu Luciferu, pasēdēt ar meža Stādītāju, paklanīties 
Gaidošās liktenim, šeit dzirdēsiet leģendu par milzīgo Neringu... 
Būs interesanti ikvienam: pieaugušais šeit jutīsies kā bērns, 
un bērni vienkārši peldēsies emocionālu stāstu jūrā. 20 minūtes 
pārvērtīsies 2 stundās. Tas nav nekas cits kā raganu burvestības!

Jodkrante ir ievērojams 19.–20. gs. mijas Vācijas, un kopš 
1923. gada — arī Lietuvas kūrorts. Šeit, zvejnieku ciema 
nomalē, ar Eiropas pasta ceļa zūdošo staciju sākās interesantā 
kūrorta vēsture. Par to atgādina senās viesnīcas un villas, kurām 
dažreiz vairs nav zināmi senie nosaukumi, taču tās izceļas ar 
savu interesanto arhitektūru vai neiznīcināmo uzrakstu. 
Viesnīcu „Kurische Hof ” un „Karl May”, dziedniecības 
iestādes „Luisenbad”, villu „Monbijou”, „Hubertus”, „Rossen-
garten”, „Liselotte” u. c. stāsts vēl gaida savus atklājējus. 
Sapņojam sagaidīt vismaz pusi no tvaikoņiem, kas pietauvojās 
pie senās un jaunās piestātnes. Žēl zudušās kūrorta pasaules, 
uztrauc tā neviennozīmīgā vēsture un dīvaini tajā atspoguļotā 
Jodkrantes tagadne. Atspoguļojums, kas rosina pārdomas.

DZINTARA
LĪCIS

Šajā jūras līcī, pie kura atradās senais Griekīnes ciems, 19. gs. otrajā 
pusē mēs būtu atraduši dzintara rakšanas uzņēmuma „Stantien&-
Becker” ziemas ostu un piestātnes. Turpat blakus plešas Jodkrantes 
senmeža nomale ar pagāniskiem Grieku liepas un Jodkrantes dzintara 
krājumu stāstiem. Apbrīnojama dzintara racēju kolonijas epopeja, tās 
nozīme Jodkrantes kūrorta dzimšanā un attīstībā. Šeit sen vairs 
neiegūst dzintaru, bet ik gadu cilvēki pulcējas Baltu vienības dienā ar 
niedru skulptūru uguns feerijām rudens ekvinokcijas laikā...

„RAGANU 
KALNS“

Nepilna kilometra attālumā no Jodkrantes Nidas virzienā, 
Avikalna pakājē, ir viens no vispretrunīgāk vērtētajiem dabas 
objektiem Lietuvā — zivju gārņu un kormorānu kolonija. Īpatnēja 
dabas procesu ilustrācija, pretstats cilvēka un dabas frontēs. Tomēr 
putni par to neliekas ne zinis. Virs to cilvēku galvām, kas nav 
pabraukuši garām šim objektam, kūsā rosīga putnu kolonijas dzīve. 
UNESCO mantojuma zemē neviennozīmīgs un sarežģīts ceļš uz 
dabas un cilvēka līdzāspastāvēšanu.
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„Terra incognita” ir nezināmas, neatklātas zemes, 
kas vilinājušas daudzus atklājējus un ceļotājus, kā arī 
mudinājušas atklāt un citiem dāvāt jaunas pasaules. 

Šī vēlēšanās iepūta Kolumba karavelu buras, atbalsojās 
ģeologa Igna Domeikas āmura sitienos un dzina uz 

priekšu Mata Šaļčus motociklu.

Redzot Jodkranti pa automašīnas logu, aiztraucoties tai 
garām ar divriteni vai vienkārši ejot tai garām gar 

krastmalu, nekad nepadomāsiet, ka tepat blakus ir 
ārkārtīgi interesanta, negaidīta un neviennozīmīga 

pasaule, kas mudina domāt un sajust, noskaņo 
filozofiski un paceļ emocionāli.

Tāpēc apstājieties pie Jodkrantes zīmes un pamodiniet 
sevī pētnieka garu — atklājiet savu Jodkranti. 
Mūsu ieteikums — sāciet ar ciemata vietām, 

kas noteikti jāapmeklē.

Jodkrante (Schwarzort) — melnā (tumšā) zeme — 
minēta jau 1429. gadā kā viens no nedaudziem orientier-

iem jūrniekiem. Tā nu vēstures vēji bija sapūtuši, 
ka Jodkrante ap 600 gadu bija ordeņu, Prūsijas un 

Vācijas teritorija senajās baltu zemēs. Šeit saplūst kuršu, 
Austrumprūsijas lietuviešu un vācu mentalitātes, kas 

skarbu dabas kataklizmu ietekmē radījušas brīnišķīgu 
dabas un cilvēka veidojumu — Neringu, kas tagad dzīvo 

jau citā ritmā, bet attīsta un pilnveido šīs zemes bijušo 
iedzīvotāju iestrādes...

Aicinām apmeklēt vietas, kas nelielā nepilnu 3 kilometru 
piekrastes posmā kļūs par negaidīti jaunu atklājumu.

NEATKLĀTĀ 

 ZEME



Jūras plašums un brīnišķīgie saullēkti ir īsta paradīze tiem, kam 
patīk tos sagaidīt ar makšķeri rokās. Lieliskas pastaigu takas un 
velotakas, zaļums visapkārt, meža siena kāpās un ūdens zilgme jūrā 
vilina ikvienu. Par kūpinātu zivju smaržu un to brīnišķīgo garšu 
nemaz nerunājot. Šeit tās esot visgaršīgākās… Runā, ka uz 
Jodkranti pat kalmāri atpeld atpūsties, un zvejnieki tos „pieķer”, jo 
bez vīzas... tā „pārkāpēji” arī nonāk līdzās zušiem, plaužiem un 
asariem par prieku mūsu garšas kārpiņām. Krastmalā izveidots 
skulptūru parks „Zeme un ūdens”. Katra skulptūra ir vesela 
pasaule, pamācošs priecīgs vai bēdīgs stāsts, tāpēc nepaslinkojiet 
izlasīt skulptūru nosaukumus un varbūt sadzirdēt vai radīt savus 
stāstus. Šo parku veidojuši tēlnieki no visas pasaules. Apsēdieties uz 
soliņa, pagrieziet seju pret dzestro jūru, kur sajutīsiet aizvēju no 
pasaules kakofonijas.

Savus atklājējus vēl gaida mežiem bagāta teritorija no Lapnugara 
līdz Avikalnam. No Lapnugara (Bloksbergas) kalna sākas 
Jodkrantes senmežs. Šeit starp simtgadīgām priedēm līdz villu 
rajonam pletās kūrorta pastaigu vietas ar romantiskiem nosauku-
miem: Elfu mežs, Gaišmates Eves kalns, Saderināto taka. Šeit 
bijuši skatu laukumi, lapenes, soliņi. Pie tagadējās Jodkrantes bākas 
atradās brīnišķīgs paviljons ar skatu uz jūras līci, jūru un Kuršu 
kāpām. Lai gan stipri aizaugusi, tomēr ir saglabājusies bijušo taku 
sistēma, aug liepiņa līdzās nocirstajai ievērojamajai Grieku liepai 

Šeit neredzēsiet cilvēku pūļus. Ikviens te atradīs savu 
„robinsonisku” vietiņu. Ja vēlaties drošāku un komfortablāku 
atpūtu saulē un jūras viļņos, Jūs sagaida centrālā kopējā un 
sieviešu pludmale ar iedegušiem glābējiem, kafejnīcām un ūdeni 
slāpju veldzēšanai. No abām tās pusēm plešas „robinsoniska” 
piekraste. Tikai nešķērsojiet rezervāta līniju, nepiegružojiet 
pludmali, nemīdiet trauslo augu valsti aizsargkāpā, kas ir Kuršu 
kāpu sargs un glābējs. Šīs kāpas veidošanās vēsture un tagadne 
ir ārkārtīgi laba izziņas enciklopēdija, piemineklis cilvēka un 
dabas mijiedarbībai. Ieklausieties smilšu mūzikā, kas atskaņos 
īstu simfonisko poēmu. Tad Jūs jau citādi pavadīsiet sauli, 
kad tā kritīs jūrā... Vērojiet, klausieties un esiet atbildīgi.

Enerģija te nāk no zemes, meža un jūras. Šīs vietas vēsture 
mudina nenorimt, kustēties, radīt un dzīvot. Orientēšanās trases 
Jodkrantes ainavas liegumā ir lielisks aktīvās atpūtas veids 
ģimenēm, draugu kompānijām, kā arī tiem, kam patīk pabūt 
vienatnē. Iegādājieties karti, un Jūs, ejot kājām, braucot ar 
divriteņiem vai izmantojot nūjošanas nūjas, atradīsiet punktus 
interesantās Jodkrantes un tās apkārtnes vietās. Nekļūdīsieties: 
emocijas un fiziskā slodze būs Jūsu mugursomā. Pie stadiona Jūs 
sagaida trenažieri, kur ikviens var paaugstināt savu tonusu. 
Steidzīgie Jodkrantē var izmēģināt velotakas. Šis veids ir neaizstā-
jams aktīviem cilvēkiem, kas visu vēlas sasniegt ātrāk, īpaši, ja 
plānojat pavadīt tikai dažas dienas. Miniet pedāļus un izpētiet. 
Basketbola laukums pie skolas un stadions vienmēr gaida aizrautī-
gus un aktīvus dažāda vecuma cilvēkus, un tie nekad nav tukši. 
Negaidiet arī Jūs. Jodkrantē varat pavērot kaitborda entuziastus 
piekrastē vai pie Avikalna, savukārt vasaras sezonā varat piedalīties 
bezmaksas jogas nodarbībās pludmalē — tas ir īsts atspirdzinā-
jums ķermenim un dvēselei. Vajag tikai vēlēties, un profesionāli 
treneri parādīs Jums virzienu. Celieties un kustieties!

Vēl daudzas interesantas lietas nav iekļautas. Palīdziet arī mums 
tās atrast. Esiet atklājēji! Stāvot krastmalā pie UNESCO piramī-
das, ceram, ka sajutāt „melnās zemes” pulsu un sapratāt, kāpēc 
sirds pukst šajā aktīvajā ritmā. Jums pat nebūs jāapsola, ka 
atgriezīsieties, jo Jūs jau vilina „Terra incognita”. Uz mūžiem.
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Tā sākas Dzintara līcī un beidzas pie Jodkrantes villu kvartāla. 
Taka šķērso daļu no Jodkrantes senmeža. Jūs esat nonākuši 
mācību stundā zem klajas debess. Varēsiet iepazīties ar kokiem un 
krūmiem, pasēdēt ozolu pavēnī, klausīties putnu skaņās, varbūt 
sastapsiet graciozu stirnu, kā arī varēsiet priecāties par skatu 
daudzveidību mežā. Tas ir lielisks pārgājiens ģimenei ar bērniem 
vai cienījama vecuma cilvēkiem. Vērojiet, klausieties un fiksējiet.

PARABOLISKO 
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UN „KARALISKĀ” 
MEŽA PASAULE

PLUDMALES

JODKRANTE — 
VIETA 

AKTĪVIEM 
CILVĒKIEM

No krastmalas rokas stiepiena attālumā ir arī Jodkrantes 
muzeji un pasākumu norises vietas. Jodkrantē bez lielās kņadas 
Zvejnieku svētkos un folkloras festivāla „Pūsk vėjuži” citi masu 
pasākumi nenotiek. Taču vienmēr ir vērts klausīties klasiskās 
mūzikas koncertus senajā Jodkrantes Evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā, apmeklēt pasākumus āra estrādē un koncertzālē: šeit skan 
opera un mūsdienu ritmi, viesojas aktieri un filmu veidotāji, 
dažādi bērnu kolektīvi, instrumentālisti. Ludvika Rēzas kultūras 
centrā apmeklējiet Jodkrantes vēsturisko ekspozīciju, izstāžu zāli, 

piedalieties dažādās tikšanās, prezentācijās un izglītojošās 
nodarbībās. Ozolu pavēnī pagodiniet Martīnu Ludviku Rēzu, šīs 
zemes dēlu, pasaules inteliģentu un prūsi, kurš tik daudz ir 
paveicis Lietuvas labā... Jodkrantē nav pieņemts visu laiku 
„cepināties” pludmales saulē, kad tik daudz ko var 
apskatīt. Izglītojieties!

Lapnugara pakājē. Šeit ir vesela atklājumu zeme. Mežā var paiet pa 
bijušā pasta ceļa daļu, paklausīties tā stāstus, tuvāk Jodkrantei 
redzēt padomju invāziju, bijušās kara daļas gruvešus vai pamēģināt 
nenomaldīties parabolisko kāpu kanjonos starp Jodkranti un taku 
uz jūru; paķert „Raganu kalna” nomali vai papriecāties par 
skatiem, kas paveras uz jūru; doties pa mellenēm bagātā priežu 
meža nogāzēm virzienā uz kormorānu koloniju, atklājot dziļas 
ielejas, stāvas nogāzes, apbrīnojamu meža daudzveidību no 
simtgadīgiem kokiem līdz cilvēka un meža cīņas ar vēju un smiltīm 
piemēriem. Jodkrantes ainavas liegums ir pilnīgi nezināma zeme 
pētniekam vai dabas draugam. Šeit vēl tikai tiek plānoti maršruti, 
un pagaidām Jūs esat pirmie atklājēji, bet, ja nomaldīsieties, 
dodieties jūras vai līča virzienā, jo mūsu zeme ir josliņa starp 
diviem ūdeņiem. Ceļojiet!


