
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas foto 

orientēšanās  

1.kārta “Sens, tik sens…” no 18. marta – 6. aprīlim 

 

Konkursa apraksts un noteikumi 

1. Foto orientēšanās laikā dalībniekam jāatpazīst attēlā norādītā vieta un jānofotografējas uz konkrētā 

objekta fona. Vietas iespējams apmeklēt sev vēlamā laikā, jebkurā dienā, secība nav noteikta. 

2. Var piedalīties jebkura vecuma Liepājas iedzīvotājs vai viesis, individuāli vai komandās.  

3. Par katru atrasto vietu iespējams nopelnīt 1 punktu, interesantāko fotogrāfiju autoriem iespējams 

saņemt papildpunktus (papildpunktu piešķiršanu bibliotēka izvērtē pēc saviem ieskatiem).  

4. Katras kārtas noslēgumā tiks apbalvots viens veiksmīgākais dalībnieks. Foto orientēšanās noslēgumā 

tiks apbalvots dalībnieks, kurš būs savācis vislielāko punktu skaitu visās kārtās kopā. Ja vairākiem 

dalībniekiem būs vienāds punktu skaits, tiks veikta izloze.  

5. Atbildes ar vārdu un uzvārdu vai komandas nosaukumu sūtīt uz e-pastu lasitava@liepaja.lv  ar norādi 

“foto orientēšanās”.  

6. Piedaloties konkursā dalībnieks piekrīt, ka viņa iesūtītās fotogrāfijas var tikt publicētas bibliotēkas 

mājaslapā un bibliotēkas sociālajos tīklos. 

7. Ja nepieciešams, fotogrāfijas ar meklējamiem objektiem drukātā formātā var saņemt Liepājas 

Centrālās zinātniskās bibliotēkas abonementā, e-lasītavā (1.stāvā) vai lasītavā (3.stāvā). 

8. Orientēšanās laikā aicinām ievērot sociālo distancēšanos un pārējos valstī noteiktos ierobežojumus. 

 

Attēli un to apraksti, kas jāatrod foto orientēšanās laikā! 

1. 

 

Šīs vietas veidošana un parka iekārtošana bija toreizējā pilsētas galvas Kārļa Gotlība Ūliha iecere. Pēc 

arhitekta Marka Paula Berči plānojuma 1902. gadā to izveidoja. Šī vieta ietilpst 1902. gadā celtās cara 

Nikolaja vārdā nosauktās peldu iestādes ansamblī. Kādreiz tur atradies neliels tējas paviljons. Apkārtējo 
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māju iedzīvotāji un vasarnīcu iemītnieki siltajos vasaras vakaros tur pulcējušies, lai padzertu tēju, 

patērzētu un laiski paklausītos mūzikas skaņās, kas atplūda no Kūrmājas. (Avots www.zudusilatvija.lv ) 

 

2. 

 

Vecais tirgus 20. gadsimta 20. gados. Tirgošanās šajā vietā notika jau no 16. gadsimta 60. gadiem, turpat 

bija arī sevišķi bīstamu ļaundaru soda vieta jeb "negodīgo ļaužu soda vieta" (pēdējais nāvessods tirgus 

laukumā tika izpildīts 1792. gadā). Sākotnēji 1797. gada Liepājas plānā minēts ar nosaukumu „Alter 

Markt” jeb Vecais tirgus. 1861. gadā par pilsētas līdzekļiem uzbūvēja divus slēgtus paviljonus, kuros 

pārdeva gaļu. Tā kā tirgus sāka traucēt transportam, to 1908. gadā nolēma pārvietot kazarmu vietā. 

1910. gadā tirgu pārdēvēja, un tas sāka darboties jaunajā vietā. Izdevīgā novietojuma dēļ tirgus drīz vien 

kļuva par pilsētas centrālo tirgus laukumu. Tirgus centrālā paviljona ēka un halle ir pilsētas nozīmes 

kultūras piemineklis. 1938. gadā tirgu pārdēvēja par Kuršu tirgu. 1946. gadā līdz ar varas maiņu to 

pārņēma Latvijas PSR Tirdzniecības ministrijas Tirgu pārvalde. No 1965. gada 8. februāra bija Latvijas PSR 

Patērētāju biedrību savienības Galvenās kolhozu tirgus pārvaldes uzņēmumu "Liepājas Centrālais 

kolhozu tirgus". No 1992. gada 6. marta tas bija Latvijas kopdarbības centrālās savienības "Turība" 

uzņēmumu "Liepājas tirgus". Savu šī brīža nosaukumu tas atguva tikai 1996. gadā. Tas joprojām ir 

lielākais tirgus Liepājā. (Avots www.zudusilatvija.lv ) 

 

3. 

Sākotnēji šajā vietā 1597. gadā uzcelta koka baznīca, kura vairākkārt 

pārbūvēta – ēka apšūta ar ķieģeļiem, pēc tam piebūvēts un pārbūvēts 

tornis. Mūsdienās redzamais tornis vecajai baznīcai piebūvēts 

1872./73. gadā pēc pilsētas arhitekta M. P. Berči projekta, un tobrīd 

tornis bija augstākais punkts pilsētā - 60 m. Tika pieņemts lēmums 

nojaukt veco baznīcas daļu un pie jaunā torņa uzcelt jaunu pārējo 

baznīcas ēku. Arī tās projektēšanu pasūtīja M. P. Berči, un tā uzcelta 

laikā no 1892. līdz 1893. gadam neogotikas stilā. Baznīcas draudze 

bija pirmā Liepājā, kura 1918. gadā dievkalpojumā, pateicoties par 

Latvijas valsts dibināšanu, nodziedāja vēlāko valsts himnu – „Dievs, 

svētī Latviju”. Vēlāk no šīs baznīcas 1919. gada 11. martā tika izvadīts 

pulkvedis Oskars Kalpaks. Baznīca ir ieguvusi Valsts nozīmes kultūras 
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pieminekļa statusu, bet kopš 2008. gada kļuvusi par Liepājas bīskapa katedrāli. (Avots 

www.zudusilatvija.lv ) 

4. 

 

Šī vieta celta 1902. gadā pēc arhitekta Maksa Paula Berči projekta. Kad 19. gadsimta sākumā Liepāja 

izveidojās par populāru kūrortpilsētu, iestāde bija iecienīta veselības uzlabošanas vieta Eiropas un 

Krievijas aristokrātu aprindās. Jaunajā iestādē bija 30 greznas istabas, kas aprīkotas ar siltām jūras 

vannām, nodaļu ūdensdziedniecībai, garaiņu romiešu un īru pirtīm. Sanatorija darbojās līdz 1994. 

gadam. (Avots www.zudusilatvija.lv ) 

5. 

 

Nama ēka celta no 1912. līdz 1917. gadam pēc arhitekta Karla Eduarda Štrandmaņa (1867-1946) 

projekta. Tas būvēts neoklasicisma stilā ar jūgendstila iezīmēm atbilstoši tā laika lieliestudējumu 

prasībām – sākotnēji vācu teātrim. 600 skatītāju vietu, lieliska akustika, augsta 13,5 m plata skatuve. 

1918. gadā darbu jaunajā ēkā uzsāka Liepājas Jaunais teātris (iepriekšējais nosaukums - Liepājas Latviešu 

teātris). No 1934. līdz 1947. gadam šeit mitinājās arī Liepājas operas trupa, kas šeit uzstājās līdz pat 

1950. gadam. (Avots www.zudusilatvija.lv ) 
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6. 

 

Aptiekāra H. Grabes dzīvojamā māja ar aptiekas telpām (1899–1901). Daudzfunkcionālā ēka, būvēta no 

M. P. Berči iecienītā materiāla – sarkanā ķieģeļa. (Avots www.zudusilatvija.lv ) 

 

7. 

 

Ēka celta 1871. gadā pēc Liepājas pilsētas galvenā arhitekta Paula Maksa Berči projekta smilšainā un 

klajā laukā aptuveni puskilometru no pilsētas, tādēļ dēvēta par „Mūra pili tuksnesī”. Tā apkalpoja 

Liepājas  Romnas (Poltavas guberņā) dzelzceļa līniju, kas atklāta 1871. gadā. No 1873. gada caur 

Mažeiķiem bija saistīta ar Jelgavu, Rīgu un Daugavpili. 1927.-1935. gadā tika atklātas Liepājas - Jelgavas 

un Liepājas - Kuldīgas līnijas. Rosīgā saimnieciskā dzīve Liepāju pārvērta par vienu no lielākajiem kravu 

pārkraušanas centriem Kurzemē. 1936. gadā ēka tika pārbūvēta un modernizēta. Pēdējās 

rekonstrukcijas notika 20. gadsimta 80. un 90. gados, kad tika rekonstruēts preču pagalms. Mūsdienās šī 

vieta iekļauta industriālā mantojuma sarakstā. (Avots www.zudusilatvija.lv ) 

 

8. 
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1908. gadā atklāja jūgendstila strūklaku. Strūklakas finansējumu, 2000 rubļu deva organizācija 

"Обшество попечителъсвa за зеленнимы насаждениямы". Strūklaku uzdāvināja pilsētai ar 

noteikumu, ka tā līdz strūklakai ierīko ūdensvadu un uztur par saviem līdzekļiem. Pilsētai tas bija 

neizdevīgi, jo strūklakas ūdens neatgriezās sistēmā, bet gan cirkulēja tikai vienā virzienā. Strūklakas 

sprauslu diametrs bija ļoti mazs, tā darbojusies kā mēreni tekoša un bieži aizsērējusi. Lai ūdens šaltis 

izskatītos efektīgāk, bieži fotogrāfijās ūdens strūklas ar retušas palīdzību uzlabotas līdz fantastiskiem 

apmēriem. Dažos avotos minēts, ka strūklakas veidošanu īstenojis Kārļa Zāles tēvs un darbos tam 

palīdzējis viņa dēls. Objekts atjaunots 2008. gadā, autors Raimonds Gabaliņš. (Avots 

www.zudusilatvija.lv )  

9. 

 

Laukums savu nosaukumu un funkcijas laika gaitā ir mainījis vairākkārt. Jau 1797. gada Liepājas plānā šis 

laukums ir nosaukts kā Neue Markt jeb latviski Jaunais tirgus, kas tur ir pastāvējis no 17. gadsimta 

beigām. Taču 1910. gadā pilsētas varasvīri šeit nolēma izveidot atklātu dārzu ar rozēm un tika iestādīti 

ap 500 rožu stādu, bet tirgus tiek pārcelts uz pārbūvēto Pētera tirgus laukumu. 1911. gadā laukums 

ieguvis savu tagadējo nosaukumu un kļuva par Liepājas sirdi. 1945. gadā laukums tika pārdēvēts par 

Uzvaras laukumu, bet no 1988. gada tas atkal ir atguvis šī brīža nosaukumu. Pie laukuma atrodas arī 

Latviešu Biedrības ēka (saukta arī par 15.maija namu), taču krietnu daļu savas apbūves laukums ir 

zaudējis II Pasaules kara gados - tajā skaitā arī attēlā redzamās ēkas. 1999. gadā pašvaldība pasūtīja 

laukuma rekonstrukcijas un attīstības koncepciju. Pirmā rekonstrukcijas kārta jau īstenota, un ap 

laukuma centrālo rundāli virknējas Liepājas sadraudzības pilsētu ģerboņi. Arī pats rundālis ir pārveidots - 

kā paugurs ar rožu stādījumiem centrā. Laukuma rekonstrukcija bija saistīta ar plānoto Zivju ielas 
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pārveidi par gājēju ielu. Grupa Līvi savulaik par šo Liepājas laukumu sacerēja dziesmu. (Avots 

www.zudusilatvija.lv ) 

 

10. 

 

Šī katedrāle celta 1746. gadā, iesvētīta 1762. gadā. Sākotnēji 

baznīca bija neliela, savu tagadējo neoromantikas stila izskatu un 

apjomu ieguva pārbūves laikā, kas notika no 1894. līdz 1900. 

gadam, kad to pārbūvēja pēc arhitekta L. Melvila projekta. Tai 

pievienoja blakus korpusu, kas kļuva par baznīcas galveno ēku, 

kādreizējais baznīcas altārgals pārvērtās par sānu kapelu. 

Mūsdienās baznīcai piešķirts Valsts nozīmes kultūras pieminekļa 

statuss. (Avots www.zudusilatvija.lv ) 
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