Baltijas ceļš

Brīvības ceļš

Gaismas ceļš

Daugavas ceļš

Līvu ceļš

Jēkaba ceļš

Māras ceļš

17. gadsimtā Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs spēja attīstīt ražošanu un izveidot tādu kuģu
būvi, lai varētu tirgoties teju visā pasaulē. Šodienas Jēkaba ceļš sākas Alsungā, vijas caur
hercoga Jēkaba dzimto Kuldīgu un turpinās līdz Jelgavai kā hercogistes galvaspilsētai.

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. Alsungas pils
Kurā gadsimtā ir būvēta Alsungas pils?
1. 13.
2. 14.
3. 15.

2. Kuldīgas “Adatu fabrika”
Kuldīgas Adatu fabrika no 1860. gadiem tiešām ražoja adatas, tad, laikam ejot, tajā ir atradusies
policijas valde, pasta un telegrāfa kantoris, ierēdņu dzīvokļi, vācu lazarete, bet no 1930. gada līdz
2003. gadam - Kuldīgas slimnīca. Bet ko apmeklētāji te var apskatīt šajā vasarā?
1. Kuldīgas reģiona keramiķu darbu izstādi
2. Latvijas Mākslas akadēmijas studentu darbu izstādi
3. Izstādi par “Adatu fabrikas” vēsturi
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3. Firksu-Pedvāles muižas ēka
Firksu-Pedvāles muižas kungu māju aptver Pedvāles
mākslas parks, kurā vairāk nekā 80 ha platībā izvietoti vairāk
nekā 100 dažādi trīsdimensionāli mākslas darbi.
Izstaigā to, atrodi darbu, kas Tevi uzrunā visvairāk
un uzņem tā fotogrāfiju tā, lai varam redzēt,
ka arī esi tur klāt!

4. Bijusī Sabiles sinagoga – Sabiles
mākslas, kultūras un tūrisma centrs
Apskatot bijušās Sabiles sinagogas ēku,
atrodi attēlā redzamo detaļu un nofotografē to.

5. Dobeles pils
Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas un pilskalns ir senākā un nozīmīgākā viduslaiku kultūras
vēstures liecība reģionā, un arī Tu šeit vari sajust cita laikmeta elpu. Pils ir atdzimusi jaunā
veidolā, kad mijas pagātnes un nākotnes dvesma, esot nepārtrauktā plūstošā kustībā,
simbolizējot mūsu esību šeit un tagad – starp vēstures laika posmiem.
Iemūžini sevi, stāvot pils mūru priekšā.

6. Jelgavas Vecpilsētas kvartāls
Jelgavas Vecpilsētas ielas kvartāla apbūve saistāma ar
18. – 20. gadsimta sākumu. Te ir saglabājies senās apbūves
blīvums, arhitektonisko, māksliniecisko un vēsturisko
elementu izteiksmība. Atrodi attēlā redzamo elementu
un uzņem tā attēlu.

7. Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca
Atjaunojot baznīcu, restaurēti arī krusta puķu lējumi.
Kādam mākslas stilam ir raksturīga krusta puķu izmantošana?
1. Barokam
2. Klasicismam
3. Gotikai

8. Jelgavas Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle
Ieejot katedrālē, vien reto nepārsteigs iekštelpās veiktie atjaunošanas darbi.
Kas tajā ir atjaunots?
1. Altāra glezna
2. Iekštelpu gleznojumi
3. Vitrāžas
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