Ērģemes pilsdrupas
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ATRAŠANĀS VIETA
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
Vītolu iela 6, Ērģemes pagasts, Valkas novads, LV-4711

GPS KOORDINĀTES
Lat, lon: 57.812646, 25.830402 / LKS: 608750, 409322

APRAKSTS
Ērģemes pilsdrupas ir valsts nozīmes vēstures un arheoloģijas piemineklis. Celta ap 1320. gadu, pēc Livonijas ordeņa mestra
Gerhards fon Jockes rīkojuma.
Pils celta no vietējiem laukakmeņiem, ķieģeļiem un kaļķu javas. Ārējais mūris veido regulāru četrstūri, kuras katra mala bijusi 70
metrus gara. Tā ir konventa tipa pils, ar diviem lieliem nocietinājuma torņiem un apkārt tai bija grāvji, kas pildīti ar ūdeni.
Priekšpili ar centrālo daļu saistīja paceļamais tilts. Ērģemes pils bija ordeņpils mestra apgabalā, Cēsu komturejas palīgpils. Mestri
pili izmantoja kā noliktavu, atbalsta punktu un naktsmītni. Jaunākā Livonijas hronika vēsta, ka Ērģemes pilī slēgts miera līgums
starp Livonijas orderi un Lietuvas dižkunigaitu.
Poļu—zviedru kara laikā 1621. gadā Ērģemes pili ieņēma zviedri, Pils cieta ugunsgrēkā 1670. gadā un pēc tam, iespējams, vairs
nav tikusi apdzīvota. 20. gadsimtā tur ierīkota brīvdabas estrāde. Šobrīd jau vairākus gadus notiek arheoloģiskā izpēte un pils
restaurācijas darbi – nostiprināta ziemeļu siena un tiek veikta Ziemeļu torņa restaurācija. Diennakts tumšajā laikā pils tornis ir
izgaismots.
No Ērģemes pilsdrupām uz otru interesantu tūristu apskates objektu - Ērģemes baznīcas drupām (tas bijis viens no skaistākajiem
dievnamiem Latvijā), ved gleznaina dēļu laipu pastaigu taka.

Ērģemes pilsdrupas. Foto: Elvis Sulainis

VIDES PIEEJAMĪBA
Nav pieejama cilvēkiem ar kustību un redzes traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.
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ATVĒRTA
24/7, I-XII

GRŪTĪBU PAKĀPE

LABIEKĀRTOJUMS

NOKĻŪŠANA
Pa ceļu P22, V256 vai V236 uz Ērģemi. Tālāk pa Vītolu ielu līdz krustojumam ar ceļu V236. Tad 200 m pa ceļu V236 līdz
pilsdrupām.
ar satiskmes autobusu Valka–Rūjiena vai Rūjiena–Valka līdz pieturai Ērģeme, autobusu saraksts.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

CITA NODERĪGA INFO
Valkas novada tūrisma un informācijas birojs.
www.visit.valka.lv;
www.visitvalgavalka.com
Kontakti jautājumiem un uzziņām: +371 26446602, +371 26496945, tib@valka.lv

APSAIMNIEKOTĀJS
Valkas novada dome, Ērģemes pagasta pārvalde. +37126280656

UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmainījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus,
lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

https://www.daba.gov.lv/lv/ergemes-pilsdrupas

