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Ievads 

Es izvēlējos šo tēmu, jo man patīk Ēdoles pils un nostāsti par to. 

Savā darbā es rakstīšu par Ēdoles pili un lietām, kuras tajā ir norisinājušās. 

Mana pētnieciskā darba mērķis ir uzzināt vairāk par Ēdoles pili. 

Lai sasniegtu šo mērķi, man ir šādi uzdevumi.: Jāievāc informācija no interneta, literārajiem 

resursiem. Vēl es aptaujāšu savus radiniekus, par viņiem zināmajiem nostāstiem. 

Teorētiskajā daļā es es ievākšu nepieciešamo informāciju, kura man būs vajadzīga darba 

rakstīšanai. Šo informāciju es meklēšu internetā un grāmatās. 

Praktiskajā daļā es aptaujāšu savus radiniekus par viņiem zināmajiem stāstiem un teikām par 

šo pili. 
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1. Ēdoles pils mūsdienās 

Ēdoles viduslaiku pils celtniecība sākta 1264. gadā. Laika gaitā pils vairakkārt pārbūvēta, 

taču arī mūsdienās tā saglabājusi savu īpašo senatnīgo auru. 

Pils veidota kā slēgta četrstūra veida būve ar iekšējo pagalmu. Kaut arī pārbūvēta, tā 

saglabājusi savu noslēgto viduslaiku raksturu – tai ir biezas sienas, dubultpagrabs, velvēts 

pārsegums un krusta aile. Ēdoles pils atrodas augstā Vankas upītes krastā un ne reizi vien 

piesaistījusi kinematogrāfistus kā izteiksmīga vieta, kur uzņemt filmas par seniem laikiem.

 Viduslaiku pils muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā apskatāma pils baltā, sarkanā un zaļā zāle, 

bibliotēka, torņa apaļā istaba un bērnu rotaļlietu istaba. Muzejā savākts daudz interesantu lietu - 

senlaiku pulksteņi, lādītes, rokdarbi u. c. Ēdoles pilī notiek koncerti un citi sarīkojumi, telpas var 

īrēt konferenču, semināru un citu pasākumu organizēšanai. 
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2. Ēdoles pils vēsture 

Viena no vecākajām pilīm mūsu republikā atrodas Ēdolē. Viena torņa vēja rādītājā minēts 

gada skaitlis- 1264. Tā celta kā ūdenspils četrstūra viedā, kuru no trim pusēm ietver nocietinājumu 

grāvji, bet no ceturtās- dzirnavu dīķis. Pēc speciālistu atzinuma, līdzīga tipa pils atrodas vēl 

Lietuvas kādreizējā galvaspilsētā Traķos un Polijā. 

1559.gadā Ēdoli Dānijas karalis Frīdrihs II uzdāvina savam brālim- Holšteinas hercogam 

Magnusam. Lielus zemes gabalus šis īpašnieks iznomā baroniem Bēriem. Drīz pēc tam pili pārvērta 

par greznu muižnieku mītni ar plašām dzīvojamām un reprezentācijas telpām. 

Lielus pārbūves darbus uzsāk Ādolfs Verners Bērs. Viņš liek iekārtot krāšņus apstādījumus, 

ierīkot laivu piestātni, bet pāri grāvim no akmeņiem uzcelt arkveida tiltu. Pilī tiek iekārtota 

ēdamzāle, pie pils apaļā torņa- ziemas dārzs. 

Baltā zāle savu nosaukumu ieguvusi no balti lakotiem sienu paneļiem un zelta medaljoniem.  

Ēdamzāle bijusi dekorēta ar ozolkoka paneļiem un griestu apšuvumiem. Virs paneļiem 

sienas klātas ar krāšņiem gobelēniem.  

Ar pils telpām un apkārtni saistās vairāki nostāsti, sevišķi par Sarkano istabu. Viens no tiem 

vēsta, ka brāļi Bēri- Johans un Frīdrihs iemīlējušies Dundagas barona meitā skaistulē Sibilā. Reiz 

strīda laikā Johans nodūris brāli, notriepdams sienu ar brāļa asinīm. Lai savu vainu izpirktu, viņš 

uzcēlis baznīcu un mūža nogalē licis, lai viņu apglabā zem tās sliekšņa, jo tad visi dievlūdzēji kāps 

viņam pāri. 

Asins traips nav bijis nomazgājams. Sākumā tas aizsegts ar skapi, bet vēlāk, ap 1841.gadu 

šajā vietā uzmūrēts kamīns. Pēc arhitekta Gunāra Erdmaņa domām, iespējams, ka šis nostāsts 

tiešām balstās uz kādu patiesu notikumu, tikai ar laiku ir mainījusies darbības vieta un personas. 

1905. gada revolūcijas laikā pils tiek nodedzināta, bet laikā no 1906. Līdz 1911. gadam 

Aleksandrs fon Bērs to atjaunoja agrākajā izskatā. Diemžēl neatjaunoja ne ziemas dārzu pie apaļā 

torņa, ne akmens tiltu pāri nocietinājuma grāvim. 

Bēru dzimtas, vapenis- ģerboņa cilnis saglabājies virs galvenajiem vārtiem.  

Restaurētajās telpās tiek rīkotas dažādas svinības, koncerti, izstādes.  
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Jau piecus gadus, pilī viesojās vecā barona dēls Ulrihs fon Bērs no Vācijas. Viņš šeit dzimis 

un labprāt apmeklēja savas bērnības vietas un radinieku kapuvietas. 

Pils otrā stāvā iekārtota neliela viesnīca, kur var apmesties ikviens viesis.  

Ap pili plešas plašs ainavu parks ar vairākiem dižkokiem. Kādreiz te zaļojis arī populārais 

Rūķīšu ozols, kuru apvij ar pils saimnieku likteņiem saistītas leģendas. 
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3. Teikas par Ēdoles pili 

3.1. Ēdoles pils I 

Sen gadus atpakaļ kāds barons nopircis Ēdoles novadu un uzbūvējis Ēdoles pili, bet 

nezinājis, kā pili nosaukt. Kādu dienu barons izjājis savu nopirkto novadu apskatīt. Atpakaļ jādams, 

viņš netālu no jaunbūvētās pils saticis kādu zemnieku, kurš sēdējis ceļmalā un ēdis olas. Barons 

prasījis, ko šis darot. "Es ēd oles!" zemnieks atteicis. Barons nav sapratis šo tāmenisko zemnieka 

izteicienu, bet paturējis viņu atmiņā. Beidzot viņš nosaucis pili par Ēdoles pili (Ēd-oles) 

 

3.2. Ēdoles pils II 

Ēdoles baronam bijuši divi dēli, un viņa ģimeni apkalpojusi kāda istabas meita, kura atvesta 

no vietējiem zemniekiem. Viens no dēliem sācis mīlināties ar istabeni, un tā noticējusi, ka viņš to 

precēs. Bet barons bijis pretī laulībām. Vēlāk pieviltā meita dziļā izmisumā glābiņu meklējusi pie 

Ēdoles raganām. Tās nobūrušas barona dēlu par akmeni, kuru vēl tagad varot redzēt Ēdoles pils 

parkā un uz kura pusnaktī sēžot noburtais dēls ar hūti galvā un skatoties uz ezera pusi. 

 

3.3. Ēdoles pils III 

Ēdoles pils atrodas Ēdoles ciemā. Par viņu ir šāds nostāsts. Kad pils esot taisīta, viņas mūrī 

esot iemūrēta jauna meita, vārdā Eda. No tā cēlies Ēdoles pils un pagasta nosaukums. Ēdoles pili 

pārvaldījusi kāda jauna baronese. Kādreiz rūķīši gribējuši taisīt kāzas. Un par zāles atslēgas 

iedošanu iedevuši baronesei zelta lāpstiņu. Kad baronese nomirusi, to iemūrējuši pils mūrī. Kādreiz 

divi mūrnieki gribējuši izkalt lāpstiņu. Viņi uzcēluši stalažas un sākuši meklēt lāpstiņu, bet stalažas 

kritušas, un abi nositušies. 

 

3.4. Teika par Sibilu 

Abi Ēdoles pilskunga mazdēli - Johans un Frīdrihs - iemīlējās Dundagas pilskunga meitā 

Sibillā. Viņi pilī uzsāka divkauju, kurā Johans nodūra savu brāli un ar viņa asinīm nošļakstīja zāles 

sienu. Slepkava centās nomazgāt asinis un apgalvoja, ka brālis miris no triekas. Johans apprecēja 
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Sibillu. Kad viņš savai jaunajai sievai izrādīja pili, uz zāles sienas atkal koši krāsojās asins pleķis. 

Izrādījās, ka to nav iespējams nomazgāt - tā nu traipam priekšā nolika masīvu skapi un vēlāk traipa 

vietā izsita sienu un uzcēla kamīnu.Johanu mocīja sirdsapziņas pārmetumi - pēc vieda sapņa, kurā 

viņam parādījies sirms vecītis, viņš lika uzcelt baznīcu un vēlējās tikt apbedīts zem tās sliekšņa. Šī 

vēlēšanās tika izpildīta un visi dievlūdzēji tagad kāpj viņam pāri. Kamēr baznīca tika celta, Johanam 

bija miers no sirdsapziņas pārmetumiem. Kādu rītu viņš aizjājis medībās un Sibilla palikusi viena 

pati pilī vērpjot. Pie viņas pienācis mazs rūķītis un lūdzis atļauju pils lielajā zālē noturēt rūķīšu 

dzīres. Sibilla tam piekritusi. Tad rūķītis vēl lūdza, lai neviens pils iemītnieks viņus netraucē. Kad 

visi jau sen bija dziļā miegā, pilī pārradās Johans. Viņš izdzirdēja klusas, vilinošas skaņas un, 

ziņkāres dzīts, apstājās pie zāles durvīm un pa atslēgas caurumu ieskatījās iekšā. Zāle bijusi pilna ar 

rūķīšiem, kas tērpti baltos, mirdzošos apģērbos. Pa vidu ar spožu vainagu galvā dejojis rūķīšu 

karalis. Karalis pēkšņi paskatījies uz durvīm, atskanējis savāds troksnis un zāle satumsusi. Johans 

tad uzmetis mēteli plecos, sēdies zirgā un jājis prom no pils. Ēdoles Rūķīšu ozola zaros sēdējis 

rūķītis, un, tiklīdz Johans jājis garām ozola, rūķītis lēcis zemē. Zirgs iztrūcies un ar strauju lēcienu 

brāzies lejā pa krauju, nolauzdams kaklu gan sev, gan Johanam.Tajā pašā naktī rūķītis iegājis pie 

Sibillas un uzdāvinājis viņai zelta vārpstiņu - tā vērpusi smalkus jo smalkus zelta diegus. Rūķītis 

pieteica, ka tā esot pils laime - lai glabājot cieši. Sibilla likusi vārpstu iemūrēt pils lielistabas mūrī, 

lai tā nekad nepazustu. Kad daudz vēlāk pēc Johana nozieguma, 1835.-1841.gadā Ēdoles barons 

Ādolfs Bērs un viņa sieva Evelīne likuši pili viscaur pamatīgi izlabot, asins traipa vietā sienas mūris 

tika izlauzts. Šajā vietā uztaisīja krāsni, lai uguns liesmas šķīstītu noziegumu. Tad divi arhitekti, kas 

pili pārbūvējuši, pēkšņi viens pēc otra nomiruši. Ļaudis melsa, ka sen nomirusī Sibilla esot 

arhitektus mirdinājusi, baidīdamās, ka tie neaiztiek zelta vārpstu mūrī. Beidzot pats barons vadījis 

pils labošanas darbus, rūpīgi izvairīdamies no vietas, kur vārpsta paslēpta - tad nelaime vairs nav 

notikusi. (Edgara Dubiņa ievākta tautas teika). 

 

3.5. Tautas teika 

Senāk Ēdolē esot dzīvojis kāds ļoti bargs un iedomīgs muižkungs. Viņam bijis dēls, stalts 

jauneklis. Mācītāja meita, tikpat jauka un stalta, metusi acis uz šo jauno muižkungu. Kādā jaukā 

vasaras vakarā mācītāja meita peldējusies Ēdoles ezerā un savas virsdrēbes atstājusi ezera saliņā. 

Arī muižkunga dēls iekāpis laivā un aizairējis līdz saliņai. Bet to, ka mācītāja meita arī ezerā peldas 

un virsdrēbes atstājusi uz saliņas, viņš nav zinājis. Nu muižkunga dēls sācis izģērbties, jo arī viņš 

gribējis dienā saules staros dedzināto miesu atveldzēt ezera dzestrajā ūdenī. Tad piepeši kaut kas 

ūdenī noplukšķējis un virs ūdens pacēlies balts stāvs. Jaunais muižkungs ļoti izbijies, nokritis gar 
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zemi, saļimis un pārvērties par akmeni, kādu vēl šobaltdien var redzēt mazajā Ēdoles ezera saliņā. 

Un, kas šo muižkungu no viņa akmens jūga gribot atsvabināt, tam divpadsmit gadu vecumā Jāņu 

naktī tas esot jānoskūpsta un jāapskrien saliņai trīs reizes apkārt. 
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4. Fakti par Ēdoles pili 

Ēdoles viduslaiku pili, kā minēts kādā vēsturiskā dokumentā, uzsāka celt 1264. gadā. Laika 

gaitā pils ir pārbūvēta un paplašināta, tomēr savu senatnīgo auru tā saglabājusi līdz mūsdienām.

 Sākotnēji Ēdoles pils sastāvēja no diviem paralēli novietotiem dzīvojamajiem korpusiem, 

kurus savienoja mūra sienas. Dienvidaustrumu sienas vidū atradās vārtu tornis. Vidū izveidojās 

noslēgts, drošs pils pagalms. 13. un 14. gs. mijā pie vienas no sienām piebūvēja jaunu dzīvojamo 

korpusu. Rietumu stūrī 16. gs. beigās uzcēla apaļo torni, bet nedaudz vēlāk piebūvēja otru 

četrstūrveida torni pie ziemeļaustrumu fasādes. Tādējādi 16. gs. Ēdoles pils bija izbūvēta par drošu, 

sava laika prasībām atbilstošu cietoksni, kas spēja nodrošināt aizsardzību. Tā bija konventa tipa 

būve ar trim torņiem un priekšpils nocietinājumiem. Interesanti, ka poļu karaspēks 1583. gadā 

Livonijas kara laikā to nespēja ieņemt. 

Vēlāk 17. gs. otrajā pusē Ēdoles pils tika papildināta ar dažādām piebūvēm un kļuva par 

reprezentatīvu muižas īpašnieka mājokli. šajā laikā pils īpašnieks bija Hermanis Frīdrihs I. No 1863. 

gada līdz 1722. gadam pils piederēja Ulriham fon Bēram, bet pēc viņa -- Frīdriham Gothardam fon 

Bēram.  

 Galvenā ieeja pilī veda no pagalma galerijas dienvidrietumu korpusa vidū, pie kura 

atradās pils īpašnieka kabinets, bibliotēka, viesistaba, biljarda zāle un citas telpas. Otrajā stāvā 

atradās ēdamzāle, virtuve un kalpotāju telpas. 

 Laikposmā no 1835. līdz 1841. gadam pils īpašnieka Ernsta Ādolfa Vernera fon Bēra 

vadībā viduslaiku pils ieguva modē nākušo Tjūdoru dinastijas valdīšanas laika ēkas māksliniecisko 

tēlu. Ēka daļēji zaudēja savu noslēgto raksturu, bet kļuva par lepnāku, cēlāku būvi. 

 Iespaidīga bijusi galvenā ieejas halle -- tumšos toņos ieturēta telpa, kurā vēl līdz 

mūsdienām saglabājušās ozola kāpņu margas. Ēdamzāles un Baltās zāles sienas sedza balti sienu 

paneļi. Ēdamzāles rota bija kamīns un tumšie ozola paneļi. Lēzenas krusta velves pārsedza Sarkano 

istabu, kuras stūrī atradās kamīns. 

 1905. gadā Ēdoles pili nodedzināja. Atjaunošanas darbu rezultātā zuda pils 

neogotiskais raksturs. Bija jāpasūta jaunas durvis, logi, logu iekšējie slēģi un citi galdniecības 

izstrādājumi. Tiem ir augsta mākslinieciskā vērtība, tie ir papildināti ar grezniem metālkalumiem un 

pieskaņoti telpu stilistikai. Atjaunošanas darbi skāra arī saimniecības pagalmu, kura neapbūvētās 
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malas apjoza ar mūra sienu, un uzcēla nelielu torni, kas pilnīgi iespējams, nosaukts par godu 

Krievijas ķeizaram Aleksandram III. 

5. Pasākumi Ēdoles pilī 

Ēdoles pils zināma ne tikai kā vēsturisks objekts ar laikmetīgām vērtībām un savu leģendām 

apvīto atmosfēru, bet arī kā dažādu koncertu, izstāžu, publisku, individuālu  pasākumu un 

filmēšanas darbiem paredzētu,  iecienītu vietu.Ar Ēdoles pils īpašnieka Kaspara Viškinta labvēlību 

tika filmētas vairākas Eirovīzijas 2012 Anmary dziesmas “ Beautiful song “ klipa epizodes , 

(video), kā arī šeit tapušas vairākas  ārvalstu un vietējo filmu un reklāmas klipu  epizodes. Ēdoles 

pils un pagalms ir iemūžināts  leģendārajā latviešu mākslas filmā “Emīla nedarbi” , kā arī filmā “ 

Blondīnes un fašisti”.Pilī ir notikuši vairāku Latvijas zināmu mūziķu koncerti. Šeit viesojušies tādi 

zināmi mākslinieki kā Igo, grupa Otra puse un vairāki teātra uzvedumi. Šobrīd pils durvis ir atvērtas 

ikvienam interesentam 

 

1.Semināri, konferences, apmācības un sapulces tiek rīkotas Ēdoles pilī: 

Telpu īri 

 Pilnu tehnisko nodrošinājumu 

 Kafijas pauzes  

  Pusdienas, vakariņas  

Ietilpība: 

 100 – personas 

 

Papildus piedāvājam: 

 Parka teritoriju 

 Dārza telts  

 „Bārbekjū ” pasākuma organizēšana pagalmā 
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2.Kāzas Ēdoles pilī :  

 Svinīgo laulību ceremoniju pils dārzā vai romantiskajās pils telpās(pilī ierīkota speciāla zāle, 

kur jaunais pāris var dejot savu pirmo kāzu valsi) 

 daudzveidīgi mielastu veidi 

 jaunlaulāto izbraukumi 

 interesanta vakara programmu, izvēloties vakara vadītāju, klasiskās vai populārās mūzikas 

izpildītājus un citus māksliniekus; 

 mičošanu  

 floristu darināti ziedu rotājumi  

 vērienīgām svinībām pils zālēs  līdz pat 100 viesu; 

kāzu viesu izklaidi un atpūtu otrajā dienā 
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6. Pētījums 

 Sava darba pētnieciskajā daļā izveidoju anketu par Ēdoles pili. Kopsummā aptaujāju 25 

cilvēkus. Vecuma grupā no 14-15 gadiem un 21-38 gadiem. 

 

Aptauja par Ēdoles pili 

1. Vai esat bijis/usi Ēdoles pilī? 

2. Ko interesantu esat tur redzējis/usi? 

3. Kas patika Ēdoles pilī? 

4. Kas nepatika Ēdoles pilī? 

5. Ko zināt par Ēdoles pili? 

6. Vai ticat teikām par Ēdoles pili? 

7. Vai ieteiktu citiem apmeklēt Ēdoles pili? 

 

Vecuma grupa no 14-15 gadiem(15 anketas): 

Jautājuma nr. Atbilde 

1.jautājums 3 Nē,12 Jā 

2.jautājums Aka, Rūķīšu koks, Sarkanā istaba, pils parks, senās mēbeles, pils 

tornis 

3.jautājums Viss, kas tajā atrodams 

4.jautājums Lielākajai daļai-aukstums atrodoties pilī 

5.jautājums Teikas, nostāsti, esošais remonts pilī, viesnīcas izveide tajā 

6. jautājums 6 Jā, 3 daļēji, 6 Nē 

7.jautājums Visa vecuma grupa iesaka apmeklēt citiem pili 

 

 Lielākā daļa no šīs vecuma grupas bija apmeklējuši Ēdoles pili. Viss populārākas atbildes uz 

2.jautājumu bija aka un pils tornis, lielākajai daļai cilvēku šīs vietas bija likušās interesantas. Kā arī 
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atbildot uz trešo jautājumu, kas patika atrodoties pilī, vecuma grupai patika viss, kas tajā atrodams, 

bet nepatika aukstuma sajūta ,kas pārņem atrodoties pilī. Kā arī visi zināja teikas un nostāstus par 

Ēdoles pili, un visa vecuma grupa arī zināja, to ka pilī notiek remonta darbi, un ka nākotnē tur tiks 

izveidota viesnīca. 

Vecuma grupa no 21-38 gadiem( 10 anketas): 

Jautājuma nr. Atbilde 

1.jautājums 2 Nē, 8 Jā 

2.jautājums Muzejs, senās lietas, pils parks un tornis 

3.jautājums Sakārtotā apkārtne, iekoptais dārzs, teikas 

4.jautājums Viss patika 

5.jautājums Teikas, pils remonts-viesnīca 

6.jautājums 3 Nē, 6 Jā, 1 daļēji 

7.jautājums Visa vecuma grupa iesaka citiem apmeklēt pili 

 

 Arī šīs vecuma grupas aptaujājamie liekākā daļa bija apmeklējusi Ēdoles pili. Atšķirībā no 

jaunākās vecuma grupas šajai vecuma grupai Ēdoles pilī interesants šķita muzejs, senās lietas, kā arī 

tornis un pils parks.  Patika vairāk sakārtotā un iekoptā apkārtne. Kā jau iepriekšējai vecuma grupai 

arī šijai grupai Ēdoles pilī viss patika, un arī šī vecuma grupa bija informēta un  zināja, ka pilī 

norisinās remonta darbi un ar laiku tiks iekārtota skaista un komfortabla viesnīca. Šī vecuma grupa 

arī iesaka citiem apmeklēt Ēdoles pili. Tas norāda uz to, ka Ēdoles pils, kā apskates objekts ir un 

būs pieprasīta tūristu un apmeklētāju vidū. Manuprāt, tas ir tikai labi, jo ir interesanti aplūkot 

pagātnes mantojumu, kas ir saglabājies vēl līdz mūsdienām. 
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Secinājumi 

1.Rakstot darbu, kurā pētīt es izvēlējos vienu no Kurzemes apskates objektiem Ēdoles pili, 

secinājumi man radās vairāki. Rakstot un meklējot materiālus teorijas daļai uzzināju lietas, 

kuras pirms tam nemaz nezināju. Piemēram, to ka pašlaik pilī notiek remonta darbi un nākotne 

to plāno pārvērst par greznu viesnīcu. Mana attieksme pret to ir nosodoša, jo , manuprāt, tik 

skaistam apskates objektam un vēstures mantojumam nav jākļūst par viesnīcu, bet gan par 

apskates un izklaides objektu jebkuram interesentam, kas vēlas kaut uz laiku atgriezties pagātnē, 

un iepazīt vēsturi. Uzzināju arī teiku, kuru pirms tam nezināju, ’’Teika par Sibilu’’, kurā stāsta 

par divu brāļu neveiksmīgu iemīlēšanos viena meitene, un kuras dēļ viens brālis noslepkavo 

otru. Secināju arī to, ka šī pils ir populāra tūristu vidū, ka apskates objekts, kuru viņi izvēlas. 

Uzzināju arī kādi pasākumi tiek rīkoti, un, ziniet, tur rīko pat „Bārbekjū ” pasākumus pagalmā, 

tas, manuprāt, varētu būt interesanti. 

2. Rakstot darba pētniecisko daļu, secinājumu nebija tik daudz, jo aptaujājot divas atšķirīgas 

vecuma grupas, atbildes bija diezgan līdzīgas. Vairumam patika pils arhitektūra, dažiem pils 

Sarkanā istaba, lielākajai daļai patika pils parks, Rūķīšu koks. Aptaujātie, kas bija tur bijuši 

apmierināti nebija ar aukstumu, kas ir pilī tās apmeklēšanas laikā. Un uz jautājumu, vai ieteiktu 

citiem apmeklēt pili, visi atbildēja, ka iesaka, jo tur esot interesanti un vismaz vienu reizi vajag 

aizbraukt. Biju pārsteigta, ka daudzi arī zināja, ka pilī notiek remonta darbi, un to, ka tā kļūs par 

viesnīcu, jo es to nemaz nezināju. Painteresējos nedaudz sīkāk un tad uzzināju šos jaunumus. 

Zināmas arī bija teikas, un nostāsti gan par Sarkano istabu, gan slaveno Rūķīšu koku.  
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Nobeigums 

Rakstot šo darbu, es ieguvu vairāk informāciju par Ēdoles pili. Es uzzināju jaunas teikas un 

lietas kas pilī ir norisinājušās. Uzzināju arī lietas par Ēdoles pils rekonstrukciju. Man, 

personiski, Ēdoles pils patika no bērnības, kad maza būdama tur pirmo reizi ar ģimeni, bet 

tagad, pēc šī darba uzrakstīšanas man viņa patīk vēl vairāk, jo šī pils ir skaista ar savu dizainu, 

arhitektūru un vēsturi, kā ar arī tajā ieejot, es, personīgi, sajūtos ,kā pāris gadsimtus senā 

vēsture.   Rakstot šo darbu ar grūtībām es nesaskāros, jo dažādu materiālu par Ēdoles pili bija 

daudz.   
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Izmantotās literatūras un informācijas avotu saraksts 

 „Lauku avīze”, 1989.gada 11.augusta izdevums  

 „Pasaules Atbalss”, 1998.-2.-9. aprīlis, 3.lpp. 

 http://www.edolespils.lv/#!__sakums 

 

http://www.edolespils.lv/#!__sakums

