Baltijas ceļš

Brīvības ceļš

Gaismas ceļš

Daugavas ceļš

Jēkaba ceļš

Līvu ceļš

Māras ceļš

Ceļš Latvijas rietumu piekrastē no Bernātiem caur Liepāju, Grobiņu, Vērgali līdz
Pāvilostai stāsta par alkām pēc brīvības un vēlēšanās izzināt plašo pasauli aiz horizonta.
Te jau pirms tūkstoš gadiem mājojuši senie jūras braucēji kurši, te savu patvērumu
1919. gadā guva tikko dzimušās Latvijas pirmā pagaidu valdība, te savas brīvības dziesmas
festivālā “Liepājas Dzintars” izdziedāja latviešu mūziķi.

Izpildi uzdevumus un laimē balvas!
Lejupielādē uzdevumu lapu, aizpildi to telefonā vai izdrukātā veidā un sūti kopā ar uzdevumu
fotogrāfijām uz atrastalatvija@ka.lv līdz 2022. gada 15. septembrim.

1. Pāvilostas pretplūdu aizsargbūve – promenāde
Ar ko īpaša Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēka? Tā ir:
1. Pirmā koka ēka Pāvilostā
2. Pirmā divstāvu ēka Pāvilostā
3. Pirmā mūra ēka Pāvilostā

2. Vērgales muižas komplekss
Kas attēlots Bēru dzimtas ģerbonī?
1. Vilks
2. Lācis
3. Fazāns
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3. Grobiņas arheoloģiskais
ansamblis
Projekta ietvaros Grobiņas
vidusslaiku pilsdrupu teritorijā
pārbūvēta arī skatuve, izveidojot
transformējamu jumtu un aizskatuvi.
Izmanto izdevību, uzkāp uz
skatuves arī Tu un nodziedi kādu
īsti kurzemniecisku dziesmu!
Iemūžini to bildē!
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4. Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle
AicināmTevi doties apskatīt ekspozīciju katedrāles tornī par vēsturiskajiem notikumiem un
personībām Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcā cauri gadsimtiem. Tur tu atradīsi pareizo atbildi uz
šo jautājumu: Kāds nozīmīgs notikums katedrālē notika 1758. gadā?
1. Pirmais dievkalpojums
2. Katedrāle tika iesvētīta
3. Ēkas pārbūve

5. Hoijeres kundzes viesu nams
Hoijeres kundzes viesu namā atjaunots ne
tikai sākotnējais telpu plānojums – krogs un
Hoijeres kundzes dzīvojamās istabas, bet
arī vēsturiskais manteļskurstenis ar maizes
krāsni, kas ļauj apmeklētājam iejusties
atbilstošā laikmeta atmosfērā. Bet Tavs
uzdevums šoreiz būs nofotografēties
pie Hoijeres kundzes guļamkambarī
esošās gultas sildītājpannas!

6. Koncertdārzs “Pūt, vējiņi!”
Atrodi koncertdārza “Pūt, vējiņi!” teritorijā objektu, kas pieredzējis gan estrādes “Pūt, vējiņi!”
dzimšanu, gan atdzimšanu. Kas gadu desmitiem savā klēpī auklējis festivālu, izrāžu, koncertu
dalībniekus un apmeklētājus, bet tagad kļuvis par vienīgo tā laika liecinieku. Kādreiz tā klēpī
iesēsties varēja vien esot koncertestrādē, bet tagad to var ikkatrs. Iesēdies un nofotografējies
arī Tu, tā, lai attēlā redzams arī atjaunotais koncertdārzs “Pūt, vējiņi!”.

7. Liepājas vēsturiskā centra pludmale
Pēc rekonstrukcijas nokļūt pie jūras ir kļuvis
vēl ērtāk un vienkāršāk - izbūvētas jaunas
gājēju laipas, iekārtotas garderobes, izvietoti
krēsli un veiktas vēl citas parmaiņas. Tagad,
līdz ar viļņiem un izskalotajiem dzintariem,
vēl viena pazīšanās zīme var būt jūras ainavai
pieskaņoti baltie pludmales soli. Iekārtojies
kādā no tiem, ieklausies viļņu šalkoņā
un atrodi mirkli miera - iemūžini to
attēlā un sūti mums!
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8. Bernātu dabas takas
Aktrise Dita Lūriņa par Bernātiem stāsta:
“Bernāti, Bernātu meži un takas ir mana
bērnības zeme, jo mana mamma ar saviem
draugiem, kolēģiem un viņu ģimenēm brauca
“pretī pavasarim” un “pretī rudenim” piknikā
tieši uz Bernātiem. Pieaugušie tad parasti
dzīvoja savu dzīvi uz izklātajiem deķīšiem,
mēs bērni skraidījām pa mežu, meklēdami
dārgumus - visu, ko cilvēki un padomju armija
pametuši mežā. Reiz piekrāvām pilnu bedri
ar tukšām pudelēm un jutāmies ļoti lepni par
paveikto. Jauki, ka tagad Bernātos var meklēt
akmens skulptūras, koka vārtus, skatu torni
laivas formā, un riktīgi forši, ka jūra un gaiss
joprojām ir tikpat īpaši, kādus tos atceros.
Taku sākumā pie vārtiem, kamēr vēl
spēks, izmēģini un nofotografē mūsu
pozu, un pievieno vismaz vienu savu!”

Seko piemēram :)
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