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Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas foto 

orientēšanās 

 
2.kārta “Senās Liepājas ielās…” no 24. maija – 14. jūnijam. 

 

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. 

 

1. VIESTURA IELA - 1880. gadā iela tika nodēvēta Liepājas uzplaukuma pamatlicēja ģildes eldermaņa 

(1798-1882) vārdā. 1885. gadā daļa no ielas nosaukta par Reeperbahn Strasse. 1893. gadā tās nosaukums 

tiek latviskots. No 1899. gada pa šīm ielām kursē elektriskais tramvajs. 1940. gadā iela tiek pārdēvētas par 

mailto:lasitava@liepaja.lv


2 
 

Viestura ielu, bet 1942. gadā atkal pārdēvēta šī brīža nosaukumā. 1945. gadā iela ieguva Uzvaras ielas 

nosaukumu. Kāds ir ielas šī brīža nosaukums? 

 

 

2. VAKZĀLES IELA - Vakzāles iela tika izveidota pie 1871. gadā atklātās dzelzceļa stacijas. Iela 

vairākkārt pārdēvēta saistībā ar varas maiņām Latvijas teritorijā. 1880. gadā tā tiek nosaukta par 

Bahnhof Strasse. 1893. gada Liepājas Latviešu kalendārā, kur pirmo reizi ir minēti ielu latviskie 

nosaukumi, tā ir nosaukta par Vakzāles jeb Bānūža ielu. No 1899. gada pa ielu kursē elektriskais 

tramvajs. 1932. gadā iela kļūst par Krišjāņa Barona ielu. 1940. gadā iela tiek pārdēvēta šī brīža 

nosaukumā, šādu nosaukumu tā ir saglabājusi arī mūsdienās. 

 

3. 15. MAIJA PROSPEKTS - Vecliepājā laika gaitā ir vairākkārt mainījis savus nosaukumus, kas ir saistāms 

ar varas maiņām Latvijas teritorijā. Savu nosaukumu tas ir ieguvis 1938. gadā, tas aptvēra Olimpijas 
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sporta laukumu un beidzās pie Kūrmājas (mūsdienās daļēji tā ir arī Roņu iela). No 1940. gada 21. 

augusta tas tiek pārdēvēts par Sarkanās flotes prospektu, 1942. gadā - par Pulkveža Lomeijera gatvi. 

1950. gadā tas iegūst 1. maija ielas nosaukumu, bet no 1955. gada tā tiek pārdēvēta šī brīža 

nosaukumā. 

 

 

4. KOMJAUNATNES IELA  laika gaitā ir vairākkārt mainījusi savus nosaukumus, kas, protams, ir saistāms 

ar varas maiņām Latvijas teritorijā. Pirmais ielas nosaukums ir datējams ar 1797. gadu, kad ielu dēvē 

par Lange straase. 1842. gadā paralēli pastāvēja gan šis (Lange strasse), gan arī vēlākais nosaukums - 

Badestrasse. No 1887. gada ielu dēvē vairs tikai un vienīgi par Badestrasse. No 1893. gada parādās 

arī latviskais variants, kurš saglabājas līdz pat 1935. gadam - tad to pievieno Georga Vašingtona 

bulvārim. 1948 .gadā ielas nosaukums tiek mainīts uz Komjaunatnes ielu. No 1899. gada šeit kursē 

elektriskais tramvajs. Mūsdienās iela atkal ir atguvusi šī brīža nosaukumu. 

 

5. JĒKABA IELA mūsdienās nav saglabājusies. Pēc 

kara, atjaunojot pilsētu, iela tika paplašināta un tagad nes 

savu šī brīža nosaukumu. Pretī redzama Sv. Trīsvienības 

baznīca. 
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6. SĀLS IELA atrodas Vecliepājā, pilsētas vēsturiskajā daļā. Ielas senākais nosaukums bijis Sāls iela, 

norādot, ka caur Liepājas ostu tika vesta šī ikdienai svarīgā prece. 19. gadsimtā to sauca par 

Vilhelmīnes ielu. Krustojumā ar Graudu ielu ieraugāms grezns nams, ko 1897. gadā arhitektam Berči 

pasūtīja tā laika Liepājas saldumu karalis Henrihs Gustavs Voldemārs Bonics. Viņa kafejnīca izcēlās ar 

izsmalcinātu interjeru, pārsteidza apmeklētājus ar ziemas dārzu, muzikāliem vakariem un, protams 

kūkām. 

 

7. NIKOLAJA IELA atrodas Vecliepājā. Tā sākas krustojumā 

ar Krišjāņa Valdemāra ielu un beidzas krustojumā ar Ūliha ielu. 

Aptuvenais ielas garums ir 450 metri. Ielu visā garumā sedz 

akmens bruģis. Ielā galvenokārt ir atrodamas pirms kara mūra 

ēkas, no kurām vairākas ir iekļautas pilsētas aizsargājamo ēku 

sarakstā, tajā atrodas arī vairāki arhitekta Paula Maksa Berči 

projektēti nami. Iela sākotnēji bija nosaukta Krievijas ķeizara 

Nikolaja vārdā par Nikolaja ielu, kādu laiku saukusies arī par 

Troņmantinieka ielu. 
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8. TIKLO IELAS vēsturisko auru glabā 

pirmskara mūra un koka apbūve. Iela atrodas 

Vecliepājā, vietā, kur sākusies pilsētai raksturīgā 

topogrāfija, jo jau kopš 17. gadsimta dzīvojamās 

ēkas Liepājā sāka grupēties tieši ap Sv. Annas 

baznīcu (1597. gadā tā uzcelta vispirms kā koka 

ēka) un laukumu, kur tagad Pētertirgus. Ielai tika 

dots arī atbilstošs nosaukums, 17. gadsimtā tā 

dēvēta par Tiklo  (dažviet avotos arī - Dievbijīgo) 

vārdā. Šī brīža nosaukums ielai piešķirts 20. 

gadsimta 50. gadu vidū. Interesants fakts, kas 

vēsta – kad 1919. gadā Liepāju uz laiku pārņēma 

ģenerāļa fon der Golca vadītās Landesvēra daļas, 

runāja, ka vācu karavīri “neoficiālā” atpūtā devās 

tieši Tiklo ielas virzienā, kur vienā no namiem 

saimniekoja “mīlas priesterienes” (amizanti, ka 

savukārt padomju gados tieši tur atradies ādas un 

venerisko slimību dispansers). 

 

 

 

9. GEORGA VAŠINGTONA BULVĀRIS - 1911. gada aprīlī Liepājas pilsētas domes sēdē tika izskatīšanai 

pieņemts Galvas Alberta Volgemūta ierosinājums esošo Jūrmalas parka ielu, pa kuru 1901. gadā 

izbūvēta vasaras tramvaja līnija, pārdēvēt par Georga Vašingtona bulvāri. Tajā laikā pilsētas plānā tur 

bija tikai divas apbūves adreses – Vannu māja jūras pusē un kurinātava – katlu māja pretī. Divas reizes, 
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1932. un 1936. gadā, Liepājas pašvaldība šajā ielā apstiprināja jaunas gruntsgabalu robežas un māju 

adreses. Georga Vašingtona bulvāris beidza eksistēt 1941. gada 20. augustā, kad tam vācu nacistu 

okupācijas vara nomainīja nosaukumu uz pulkveža Lomeijera  gatvi. Padomju gados šo ielas posmu 

pievienoja Zvejnieku alejai, mūsdienās Peldu ielai. 

 

10. JULIANNAS IELA savu nosaukumu 

ieguvusi 1797. gadā (Juliannes Strasse), bet 

1893. gadā izdotajā kalendārā nosaukums 

latviskots. Ar šo ielu 19. gadsimtā Liepājā 

saistās arī kāds dramatisks notikums – tā 

sauktais lielais ugunsgrēks 1896. gada jūlijā. 

Tomēr negadījums paātrinājis šī rajona 

pārtapšanu par jaunu, pārsvarā jūgendstila 

namu kvartālu. Savu šī brīža nosaukumu iela 

ieguvusi 1940. gada aprīlī un saglabājusi līdz 

mūsdienām. 

 

 

 

 

Izmantotie avoti: 

 www.zudusilatvija.lv 

https://liepajasskati.1s.lv/  

Silakaktiņš, Gunārs “ Amerikāņu flotes vizīte, kura nenotika”, www.irliepaja.lv  

Burve, Gita “Liepājas ielas un cilvēki”, Liepājas Vēstules nr.4 2020.g. 

http://www.zudusilatvija.lv/
https://liepajasskati.1s.lv/
http://www.irliepaja.lv/

