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ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO EGIDI” VITERBO

Mūsu skola nosaukta Pietro Egidi (1872.-1929.) vārdā. P. Egidi bijis slavenais
vēsturnieks, kas specializējies viduslaiku vēsturē un dzimis Viterbo. Tā tika dibināta 1968.
gadā. Tā atrodas “Piazza Gustavo VI Adolfo”, apkārtnē Ellera, netālu no pilsētas centra.
Tā ir “Istituto Comprensivo”, kas nozīmē, ka skolai ir 4 dažādi skolas kompleksi:
bērzudārzs (3-6 gadi), divas sākumskolas (6-11 gadi) un viena pamatskola (11-13 gadi).
Ir nodarbināti aptuveni 90 skolotāji un ir aptuveni tūkstotis skolēnu.
Skola ir kā Mūzikas akadēmija, jo tajā skolēni var apmeklēt mācību priekšmetu,
kurā mācās spēlēt mūzikas instrumentu – klavieres, vijole, klarnete, ģitāra. Skola
piedalījās dažādos starptautiskos projektos: Erasmus + Join Us , Erasmus + Welcome
Among Us and Erasmus + LeaF.
Skolas mērķis ir atbalstīt skolēnus ar labām sekmēm, un atbalstīt skolēnus ar
īpašām vajadzībām.
“I. C. Egidi” piedāvā arī plašu ārpusklašu aktivitāšu klāstu, Ziemassvētku tirdzinš,
drāmas nodarbības, sporta sacensības, valodu nodarbības, mūzikas nodarbības, koncerti
gada garumā u.c.

VITERBO UN TĀS APKĀRTNE
Viterbo un tās apkārtne piedāvā unikālu mākslas un vēstures apvienojumu, padarot
to par Ziemeļu Lazio kultūras centru. Šī ir viena no bagātākajām reģiona vietām kultūras
un vides objektu ziņā. Pilsētai ir sena vēsture, to var redzēt pēc vecā pilsētas izkārtojuma
un ēku kvalitātes. Viduslaikos bija Viterbo zelta laikmets. Senā Via Cassia - kļuva par
svētceļojumu ceļu. Pastaigājoties pilsētas daļā, kas atrodas aiz pilsētas aizsargājošajām
sienām, var redzēt viduslaiku ceļus San Pellegrino rajonā, bet arī atgādinājumus par
pāvesta laika periodu un Farnese ģimenes majestātiskājām pilīm. Viterbo senākās daļas
pieminekļi ir daži no labākajiem viduslaiku mākslas izpausmēm Lacio. Daži no tiem,
piemēram, Pāvesta pils, ieņēma nozīmīgu lomu Baznīcas vēsturē.

VĒSTURE UN PILSĒTAS ATTĪSTĪBA
Viterbo tika dibināta uz Etrusku apmetņu vietas, kas bija romiešu pakļauta 4.gs.p.m.ē.
sākumā pirms Kristus uzvarētās etrusku apdzīvotās vietās. No tā laika palika tikai dažas sienas.
Pilsēta kļuva par bīskapa vietu 1192. gadā. Nākamajā gadsimtā Viterbo piedzīvoja uzplaukuma
periodu pēc cīņas pret Fedrick II. To atguva kardināls Raniero Capocci, un pateicoties vietējai
meitenei vārdā Rose. Pēc Clement IV nāves 1268. gadā, šeit tika noorganizēts visilgākā un
visnopietnāk apstrīdētā slepenā sanāksme, kuras kulminācija bija Gregory X ievēlēšana 1271.
gadā. No 17. gs. Pilsēta mainījās arhitektūras ziņā, mainījās līdz Itālijas apvienošanās procesam,
ievērojot to pašu likteni kā “Papal States”. 1927. gadā tā kļuva par galvaspilsētu visattālākajā
provincē Lacio reģionā.

“FONTANA GRANDE”
Vecā strūklaka sastāv no grieķu krusta formas, pie pamatnes ir Romas akvedukts.
Strūklakai ir divi mazāki baseinu līmeņi, kurus atbalsta pīlārs, strūklakai ir arī vītne. Tā
tiek datēta no 13.gadsimta sākuma, tā tika atklāta 1279. gadā. Šis ir pirmais un
vislabākais piemērs tam strūklakas veidam, kas Viterbo un ap Viterbo kļuva ļoti populārs.
Strūklaka tika atjaunota 1424. gadā. “Via Cardinale La Fontaine” tuvumā ir viduslaiku
“Gatti” ģimenes māja, kas agrāk bijusi Capitano del Popolo (gubernatora) māja, tas ir viss,
kas ir palicis no kompleksa, kas pieder Guelph ģimenei, kura tika nojaukta 1496. gadā.
Ģimene mēģināja ieviest savus noteikumus pilsētā 15. gadsimtā. Uz “Via Saffi” šeit ir vēl
viena interesanta viduslaiku ēka: 14. gadsimta “Casa Poscia” (atjaunota) ar elegantu ārējo
skatu (arkveida kāpnes).

“PIAZZA DEL PLEBISCITO”

Šis 13. gadsimta laukums bija pilsētas politiskās dzīves uzmanības centrā viduslaikos un
joprojām mūsdienās. Laukuma ziemeļrietumu pusē ir “Palazzo dei Priori”, mūsdienās ir
rātsnams, 15. gadsimta ēka ar neparastu fasādi, kolonnām un “Guelph” logi.
Tajā ir pagalms ar portiku un 17.gadsimta lodžiju ar skatu uz pilsētas sienām un
“Faul” ieleju. Pagalma kreisajā pusē ir seši etrusku sarkofāga vāki un tālumā ir 17.
gadsimta strūklaka.

Pirmajā stāvā “Throne Room” ir 16. gadsimta “Baldassarre Croce” freskas (pilsētas
izcelsme un tās vēstures epizodes) un daži portreti. “Sala della Madonna” un kopienas
kapela arī ir iemūžināti freskās: pirmajā ir Madonna, ko attiecina uz "Il Fantastico" (1488)
un “Miracles of the Madonna della Quercia”; Kapelā ir daži sākumposma 17. gadsimta
freskas no Filippo Caparozzi un Maurizio Ganassini.
Arka savieno rātsnamu ar “Palazzo della Podestà” (valdības pils),kurai ir viduslaiku
izcelsme, bet tā radikāli mainījusies vēlākos periodos. Augšā ir 44 m augsts pulksteņtornis,
kas tika pārbūvēts 1487. gadā. Pretējā pusē, “Palazzo Apostolico”, tagad “Palazzo della
Prefettura”, tika uzcelta 13.gadsimtā, bet mainījusies 18.gadsimtā. Abus ēkas stūrus
dekorē kolonnas ar lauvu, kas simbolizē Viterbo pilsētu.

SAN PELLEGRINO
.

Viterbo iedzīvotāji ļoti lepojas ar šo seno pilsētas daļu - tā ir skaista un slavena, šeit tiek
filmētas daudzas filmas. Šeit ir šauras ielas, jo viduslaikos nebija automašīnu vai liela
transporta, tāpēc nebija vajadzības pēc plašām ielām, ielas ir gandrīz pilnīgi pārklātas ar
bruģakmeņiem. Šos akmeņus sauc “SAMPIETRINI”, jo tie ir līdzīgi tiem, kurus izmanto
“St. Peter's Square” laukumā Romā. Pēdējos gados “SAN PELLEGRINO” notika "SAN
PELLEGRINO IN FIORE" ziedu izstāde. Vissvarīgākā pils laukumā ir “ALESSANDRI
PALACE”, kura viduslaikos piederēja vienai no VITERBO spēcīgākajām ģimenēm. Šajai
pilij, kas tagad tiek izmantota izstādēm un konferencēm, nav ārējo kāpņu: kāpnes atrodas
iekšā, gaisma krīt no balkona, kas ir noslēgts ar plašu arku.

“PROFFERLO”

Tās slavenākās ārpustelpu kāpnes. Tās ved uz balkonu, kuru bieži dekorē ar
ziediem un augiem.

“PIAZZA DELLA MORTE”

1200. gadā Viterbo iedzīvotāji uzcēla šo laukumu, un vispirms to sauca “NEW
SQUARE”, pēc tam – “ST. THOMAS SQUARE”.
Ilgu laiku pēc tam šeit atradās reliģiskā kopiena, kas pazīstama kā “LŪGŠANAS UN
NĀVES KOPIENA”. Tas ir iemesls, kāpēc laukumam mūsdienās ir tāds nosaukums.
Strūklaka ir viena no vecākajām vārpstas formas strūklakām, tas ir raksturīgs pilsētai.
Visi tie ir dekorēti ar lauvas galvu un garām lapām vārpstas augšdaļā. Tā tika uzcelta 1206. gadā.

PALAZZO FARNESE
PALAZZO FARNESE ir ievērojams kultūras pimineklis, pilij ir skaisti logi un
iekšpagalms. Cilvēki no Farnese ģimenes bija ļoti spēcīgi muižnieki, ieskaitot Pāvestu,
ALESSANDRO FARNESE, pāvestu PAUL III.

“PIAZZA SAN LORENZO”

Trīs brīnišķīgi pieminekļi šajā laukumā: pa kreisi eleganta trīspadsmitā gadsimta
māja piederēja Valentino della Pagnotta, tā ir ar daudziem logiem, lielām arkām un
akmens sienām ...

KATEDRĀLE (1369)
Katedrāles fasāde ir ar zvanu torni, tā ir būvētā pelēkās un baltās strīpās. Leģenda
vēsta, ka etrusku laikos laikā šeit bija templis, kas bija velstīts Hēraklam, kas bija sava
veida aizsardzība pilsētai. Līdzīgi kā mūsdienās “St. Rosa”, iespējams, ka Sv.Lorenca
baznīca tika uzcelta uz šī tempļa. Šeit ir dažas vērtīgas gleznas.

“LA LOGGIA”

“LOGGIA” ir skaista un eleganta terase. Vienu reizi šajā balkonā parādījās pāvests,
lai svētītu ticīgos.

“PIAZZA DEL GESÚ”
Pirmais rātsnams atradās šajā laukumā līdz 1270. gadam, kad “PIAZZA DEL
PEBLISCITO” tika uzcelta jauna pils. Agrākā ēka, kas vairs nepastāv, iespējams atradās
laukuma kreisajā pusē, kur tagad ir BORGOGNONE tornis. Baznīcai bija bēdīgs, bet slavens
stāsts. Viduslaikos baznīcā notika slepkavība.

No rīta 1271. gada 13. martā Kornvolas Henrijs ieradās Viterbo ar daudziem citiem
augstmaņiem šajā baznīcā. Guido un Simone de Montfort devās uz baznīcu. Viņi gribēja viņu
nogalināt, lai atriebtos par tēva nāvi. Kad jaunais Henrijs tos ieraudzīja, viņš skrēja pie altāra, jo
viņš domāja, ka viņai nenodarīs pāri baznīcā pie altāra. Taču viņu nogalināja. Dante Aligjēri
pieminēja šo kā brutālu vardarbības piemēru savā “Dievišķajā komēdijā”.

“LA MACCHINA DI SANTA ROSA”
“Macchina di Santa Rosa” ir svarīga Viterbo pilsētas
vēstures un kultūras sastāvdaļa. 2013. gadā tā tika atzīta par
UNESCO nemateriālu kultūras mantojumu. “Macchina di
Santa Rosa” ir 30 metru augsts apgaismots tornis un tā svars
ir aptuveni 5 tonnas. "GLORIA" ir “Santa Rosa” torņa jaunais
dizains no 2015. gada līdz 2019. gadam, kas uzvarēja
konkursā, ko publicēja Viterbo pašvaldības apgabals.

“BAGNAIA - VILLA LANTE”
“Bagnaia” ir skaists brīvdienu kūrorts netālu no “Cimini” kalniem. Tas jau bija
populārs 15. gadsimtā, kad tas kļuva par vasaras rezidenci bīskapiem un kardināliem.
Vecpilsētā no bīskapa pils ar apaļo torni paveras skats uz taisnstūra laukumu, kas
dekorēts ar strūklaku.
Virs vecpilsētas ir “VILLA LANTE” ar milzīgu parku, ko izveidojis kardināls
Gianfrancesco. Gambara (1568), kuru veidoja Vignola. Tas ir lielisks manierisma stila
rezidences piemērs ar itāļu stila dārziem. Lielā strūklaka laukuma centrā sastāv no
trīskāršā apļa, kas atrodas liela kvadrātveida baseina centrā un dekorēta ar četru mauru
skulptūru.

BOLSENA un tās ezers

Šis vulkāniskais ezers ir 305 m virs jūras līmeņa, tā virsmas laukums ir 114 km, un
vidējais dziļums aptuveni 150 m, tas ir Eiropā lielākais vulkāniskais ezers.
Tā ir skaista un slavena vieta ūdens tīrības ziņā, šeit ir plaukstoša zivju populācija
(zuši, karpas u.c.).
Martanas un Bisentinas salas, iespējams, ir sekundāro vulkānu krāteru paliekas.

Bolsenas pilsētā ir daudz skaistu baznīcu, kuras jāapmeklē: “Santa Cristina”
baznīca ir vissvarīgākā. Sv. Kristīna, kuras vārdā nosauca baznīcu, 292.gadā, pirms
kristietība tika oficiāli atzīta, tika spīdzināta un iemesta ezerā ar akmeni, kas tika piesiets
ap kaklu. Viņa brīnumainā kārtā atgriezās pie krasta ar akmeni, kas peldēja uz ūdens
virsmas.

“CIVITA DI BAGNOREGIO”

“Civita” izskatās kā pilsēta, kas atrodas jūras piekrastē. Tur var nokļūt tikai ar kājām pa
garu augstu tiltu. Mūsdienās senajā “Civita di Bagnoregio” ir ļoti maz iedzīvotāju, bet daudz
tūristu.

“TARQUINIA”
“Tarquinia” atrodas Tuscijas rietumu pusē, Tirēnu jūras virzienā. Šī pilsēta bija viena no
senākajām Etrusku konfederācijām Viterbo reģionā un tajā ir saglabājušās slavenās
krāsotās kapenes, kas ir nenovērtējamas vērtības dārgums. Nacionālā muzeja arheoloģiskā
kolekcija ir ievērojama un ir tā vērta, lai to apskatītu.
Tikpat apburošs ir viduslaiku “Tarquinia”, kā arī lauku apvidus ap pilsētu, kas
atrodas uz kalna, no kura var redzēt jūras horizontu.

NACIONĀLAIS MUZEJS

Nacionālais muzejs ir izvietots “Vitelleschi” pilī, kas tika uzcelta 15. gadsimta pirmajā pusē
pilsētas centrā. Pirmajā stāvā tiek novietota sarkofāgu rinda kā vērtīga liecība par bēru
skulptūrām 4. gs. p.m.ē. Augšstāvā var redzēt urnas, terakotas svečturus, vāzes, ko sauc par
"buccheri" brīnišķīgajiem juvelierizstrādājumiem. Mūsdienās pilsētai ir liela arheoloģiska
nozīme.

“TUSCANIA”

Pilsēta ir ievērojams etrusku un viduslaiku atgādinājums, kas padara to par ekskluzīvu
tūristu galamērķi. Vēsturiskais centrs, kas tika rekonstruēts pēc 1971. gada zemestrīces, ir 15.-16.
gs. arhitektūras bagātība. Šeit ir divas ievērojamas bazilikas “San Pietro” un “Santa Maria
Maggiore”.

Šajā pilsētā ir daudz ievērojamu pieminekļu, kas ir sagalbājušies līdz mūsdienām.
Vēsturiskais centrs piedāvā apmeklētājiem ekskluzīvas un pārsteidzošas ainas: alas un
mazie laukumi, vecās ēkas, senās baznīcas, torņi, "trattorie" (mazie restorāni, kas piedāvā
ļoti labu vietējo ēdienu), mazās viesnīcas un viesu nami ar gleznainu skatu no mājas
jumtiem.

