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1. apskates «kritums» - Zārtapu.



Dundagas pagasts jau tā ir bagāts ar dabas un
vēstures pieminekļiem - bet te atrodas arī viens no
krāšņākajiem Latvijas ūdenskritumiem. Šis ūdenskritums
atrodas Slīteres nacionālā parka rezervāta zonā, un tā
trauslo skaistumu tūrisma plūsma neglābjami izpostītu tāpēc precīza atrašanās vieta šeit atklāta netiks.
Atrodas rezervāta zonā, tāpēc apmeklēt liegts, bet
ceram, ka drīz tas būs pieejams apmeklētājiem, bet
tikai no attāluma, lai nesabojātu to.



Dolomītmerģelis ir salīdzinoši mīksts materiāls, tādēļ pat
šis nelielais strautiņš to izskalo. Pašlaik strautiņš izveidojis
ap 15 metrus garu, skaistu kanjonu, kurā tas veido vēl
vienu nelielu kāpslīti. Augstums ir ap 2 metriem un
platums - 1 metrs.
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2. apskates «kritums» - Ventas rumba
 Ventas rumba ir platākais ūdenskritums Eiropā.
Atrodas uz Ventas Kuldīgā. Rumbas platums ir
atkarīgs no ūdens daudzuma, vidēji tas ir 100 — 110
m, palu laikā sasniedz pat 270 m, augstums - 1,6 —
2,2 m. Pārgāzi veido visai interesanta līkloču līnija.
Ventas rumba ir dabas piemineklis un ietilpst Ventas
ielejas dabas liegumā.
 Ventas rumba rada pastāvīgu šalkoņu tās tuvumā.
Kuldīgas iedzīvotāji un viesi izsenis ir rumbu
izmantojuši kā pāreju pār upi. Pavasaros
pēcpusdienas saulē var redzēt, kā zivis cenšas
uzveikt rumbu un pārlēkt tai pāri. Šo vietu ir iecienījuši
makšķernieki. Vasarās rumbu izmanto gan peldēt
gribētāji, gan tie, kas tic ūdenskrituma ārstnieciskajai
iedarbībai.
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3. apskates «kritums» - Daudas
ūdenskritums



Dauda jeb Lākturu upe sākas Siguldas
pagastā Nurmižu gravu rezervāta zonā
un ir Gaujas kreisā krasta pieteka.
Dauda tek pa dziļu kanjonveida gravu.
Upes gultnē atrodas vairāki
ūdenskritumi.



Daudas ūdenskritums atrodas uz
ziemeļiem no Siguldas Daudas upes
gultnē. Tas pēc augstuma kvalificējas
kā trešais lielākais ūdenskritums Latvijā.
Augstums - 2,4 m, un platums no 1,5 līdz
2,5 m.
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4. apskates «kritums» - Ieriķu Grūbe



Ūdenskritums atrodas Cēsu rajonā,
Drabešu pagastā pie Ieriķu
ūdensdzirnavām, 100 m lejpus Vidzemes
šosejas. Tā ir ļoti krāsaina un skaista
vieta, kur jūs varat pavadīt laiku ar
ģimeni un draugiem. Izturīgie koka ceļi
ved caur augu dzīvnieku un putnu
skulptūrām ar diviem maziem
ūdenskritumiem uz Grūbes, kā arī ūdens
dzirnavas no 17.gs., kas ir pazīstamas ar
savu vislielāko dzirnavu ratu Baltijā (5 m
diametrā).
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5. apskates «kritums» - Dāvida Augstais



Atrodas Cēsu rajonā, Vaives pagastā 240
m no Dāvida dzirnavām Vaives kreisajā
pamatkrastā. Ūdenskritums izveidojies pēc
1998. g. vasaras plūdiem, kad lietusgāzes
ūdens izskalojis visu zemi, oļus un pat lielus
dolomīta bluķus, atstājot vien dolomīta
gultni, kurā strauts veido 9 m augstu
ūdenskritumu ar desmit pakāpēm. Pēdējā
pakāpe ir 2,8 m augsta un 6 m plata klints.
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1.restorāns Liepājā - «Pastnieka
māja»



Restorāns atrodas pašā Liepājas
centrā, taču sānis no pilsētas
steigas un trokšņa. Piemērota
vieta, kur paslēpties no ārpasaules.
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2.restorāns Ventspilī –
«Skroderkrogs»



Skroderkrogs ir lieliska vieta
romantiskai pasēdēšanai un ir
piemērots sanākšanai ar ģimenēm,
draugiem vai biznesa partneriem.
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3.restorāns Jūrmalā



Bar & Grill 36. Line restorāns
atrodas Baltijas jūras krastā, pašās
kāpās, 100m līdz jūrai, no restorāna
logiem paveras brīnišķīgs skats un
panorāma uz jūru.
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4.restorāns – Rīgā «Tam labam būs
augt!»



Plašu rezonansi un labas
atsauksmes izpelnījusies oriģinālā
“ēdamā māksla” uz sviestpapīra.
Perfekta produktu atlase un
kvalitāte.
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5.restorāns - Siguldā



“Aparjodam” piemīt kāda īpaša,
netverama gaisotne, kuru nevar
atdarināt. Restorāna virtuve
piedāvā izcili pagatavotus,
vienkāršus latviešu un nedaudz
latviskotus Eiropas valstu ēdienus,
kas lieliski piestāv “Aparjoda” lauku
stilam. Restorāns lepojas ar savu
plašo vīna izlasi vīna istabā, lielisko
BBQ un fantastiskajiem desertiem.
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6.restorāns - Daugavpilī



«Gubernator» - mājīgs restorāns ar
romantiskām pagrabstāva ķieģeļu
velvēm.
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1.Brīvības pilns skaistums. Ziemeļu
mols Liepājā.



Ziemeļu mola kopgarums ir 1800
metri, platums - 7,35 metri. Ziemeļu
mols būvēts 19.gadsimta beigās.
Ziemeļu mols nodrošina Liepājas
ostas akvatorijas aizsardzību pret
vētrām un smilšu sanesumiem.
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2.Brīvības pilns skaistums. Kurzemes
piekraste.



Tā ir viena no skaistākajām
teritorijām Latvijā, kur civilizācijas
neskarta vide mijas ar atpūtnieku
iecienītām pludmalēm un
modernām ostas pilsētām.
Interesanti dabas objekti un
savdabīga kultūrvēsturiskā vide –
tā ir Kurzeme piekraste.
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3.Brīvības pilns skaistums. Baltā
kāpa



Baltā kāpa - ar smiltīm apbiris
smilšakmens iezis pie Inčupes
ietekas jūrā. Smilšakmens iezis, kas
veidojies pirms 405 – 350 miljoniem
gadu. No 18 m augstās kāpas
paveras brīnišķīgs skats uz jūru.
Apmeklētāju ērtībām šeit izveidots
skatu laukums, kā arī tiek veidota
meža taka, kas stiepsies gar jūras
krastu.
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4.Brīvības pilns skaistums. Saulrieta taka
Saulkrastos



Vijas no Baltās kāpas līdz Pēterupei
apmēram 3,5 km garumā. Taka iet pa
Pēterupes lejteces kraujas augšdaļu starp
upi un Rīgas–Tallinas autoceļu. Vairākās
vietās no tās paveras skaisti skati uz upes
ieleju un jūru. Ejot pa taku, var redzēt
gan 20 dižpriedes, gan īpatnējas formas
kokus: priedes, kuru zari ir vienādā
garumā ar stumbru un turpinās paralēli
zemei vai augšup, vai izlokās dažādos
vijumos. Daudziem kokiem ir dubultas
galotnes. Te aug arī bērzs ar pieciem
stumbriem un tā saucamās "vilkaču
priedes" ar vēja atsegtām saknēm.
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5.Brīvības pilns skaistums. Veczemju
klintis



Iespaidīgākā un krāšņākā
smilšakmens klinšu grupa Vidzemes
piekrastē. Viļņi te ir izveidojuši līdz 6
m augstu stāvkrastu, kur vairāku
simtu metru garumā atsedzas
sarkanas smilšakmens klintis ar
seklām abrāzijas alām, nišām,
grotām un citiem veidojumiem.

Aiz muguras paliek garš ceļš, jau dzirdu jūras kluso troksni. Es kāpju kāpas galā, un troksni
kāds pagriež skaļāk kā ar pogu vecajā radio. Kāpas virsotnē es stāvu uz skuju paklāja,
skudras visu laiku maina ornamentu, es skatos vislabāko 3D kino –
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1. Šausmīgs skaistums. Lūžņas krasta
aizsardzības baterija Nr40/133/343.
 Baterijā nr.40 tika izmantoti četri 130
mm lielgabali B-13. Katrai pozīcijai
blakus izvietots pagrabs, kurā tika
glabāti šāviņi un pulvera lādiņi. Tika
uzbūvēts arī tālmēra tornis,
komandpunkts, inženieru pozīcijas,
kurās tika novietots
dīzeļelektroģenerators, katlu māja,
kā arī divi ugunsdzēsības ūdens
rezervuāri. Visas celtnes bija
aprīkotas ar gaisa filtrēšanas
sistēmām ķīmiskā uzbrukuma
gadījumam, apkures un
ugunsdzēsības sistēmu.
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2. Šausmīgs skaistums. Slepenais
padomju armijas objekts «Zvaigznīte».



Bijušā kosmiskās izlūkošanas stacija
«Zvaigznīte» (Zvjozdachka), savā laikā
darbojās kā kara daļa nr. 51429, objekta
kopējā platība - 200 hektāri. Atklātībā šis
objekts nonāca tikai 1993.gadā, armija
to pameta gadu vēlāk. Sākotnēji šeit
atradās trīs antenas. Mazāko no tām – 10
m antenu padomju armija pirms
atkāpšanās paņēma līdzi. Tā kā 16 m un
32 m antenas bija pārak lielas, tās
pārvietot nebija iespējams. Ar šo antenu
palīdzību militāristi varēja pārtvert un
noklausīties telefonsarunas visā pasaulē.
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3. Šausmīgs skaistums.



Pamestā Skrundas
pilsētiņa. Armijas
pilsētiņa 49 hektāru
platībā. Slēgtajā un
nožogotajā teritorijā
atrodas gan skola, gan
bērnudārzs, gan banka
un ēdnīca, gan
hospitālis un pirts, gan
veikali un klubi.
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4. Šausmīgs skaistums.
Liepājas forti.



Karosta ir unikāls militāro
un fortifikācijas būvju
komplekss Baltijas jūras
krastā, kas ir īpašs
Latvijas un pasaules
vēsturē un arhitektūrā.
Ēkās saskatāms Krievijas
militārās elegances un
padomju militārisma
kontrasts.
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1.skaistums. Banālais, bet aktuālais.



Kolkasrags ir dabas dota satikšanās
vieta. Kolkasragā satiekas jūras un
tautas. Cilvēks ar dabu, un
saullēkts ar saulrietu. Valsts un
privātā kapitāla satikšanās ir
kalpojusi tam, lai Kolkasrags tiktu
sakopts, labiekārtots un aprūpēts
gan vasarā, gan ziemas mēnešos.
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2.skaistums. Ir pārāk daudz un visur
dzirdēts, bet tikai daži tur bija.



Pavisam netālu no populārākā
kūrorta Baltijā – Jūrmalas atrodas Ķemeru nacionālais parks –
Natura 2000 - teritorija, kas īpaša ar
lielo bioloģisko daudzveidību,
unikālo Ķemeru tīreli, dažādām
ekosistēmām, minerālo un
ārstniecisko ūdeņu atradnēm.
Ķemeru nacionālais parks ir tikai 50
km no Rīgas, tāpēc tā ir lieliska vieta
izbaudīt mežonīgu dabu un
iepazīsties ar purvu ekosistēmu.
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3.skaistums. Kalnciema kvartāls
Rīgā. Radoši…



Kalnciema ielas restaurēto koka
namu kvartālā svētki tiek atzīmēti
ar jau par tradīciju kļuvušo tirdziņu
organizēšanu – jauks akcents
vecās Pārdaugavas rajonu
iedzīvotāju ikdienā. Tirdziņa mērķis
ir ne vien izklaidēt vietējos, bet arī
veidot prieka un lepnuma sajūtu
par savas mājas apkārtni, veicināt
tuvas un siltas attiecības starp
tuvāku un tālāku māju
iedzīvotājiem.
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4.skaistums. Miera ielas Republika.
Radošāk…



Simboliskāku ielu par Miera ielu Rīgā
būtu grūti atrast - šeit cilvēki ienāk
pasaulē, šeit tiek guldīti zemes klēpī,
šeit arī izdzīvo visu, kas šīm galējībām
pa vidu. Šobrīd visā Miera ielas
garumā uzplaukst radošs kvartāls, ko
veido kafejnīcas, veikaliņi un citas
radošas iniciatīvas. Šeit valda rosīga
atmosfēra un vienlaikus arī miers, kas
rodas, nogriežoties no galvenajām
ielām un to burzmas. Tas ir pievilcīgs
vaibsts pilsētas sejā, ko novērtē gan
rīdzinieki, gan pilsētas viesi.
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5.skaistums. Banāla, bet pērle…



Rundāles pils ansamblis, viens no
izcilākajiem baroka un rokoko
arhitektūras pieminekļiem Latvijā,
celts laikā no 1736. gada līdz 1740.
gadam kā Kurzemes hercoga
Ernsta Johana Bīrona – Krievijas
ķeizarienes Annas Joanovnas
favorīta – vasaras rezidence. Pils
celta pēc slavenā Krievijas galma
arhitekta Frančesko Bartolomeo
Rastrelli projekta un viņa vadībā.

Tik dažāda, tik skaista…
Tik jauna, bet tik daudz jau piedzīvojusi…
Nav nedēļas, kad būtu pastāvīgs laiks…
Tik kaprīza, bet mīļa…
Šeit klasika mierīgi dzīvo kopā ar moderno, haotisko
radošumu...

Arhitektūra ielejas dabā…
Cilvēki mierīgi steidzas uz darbu…

Pretstatu harmoniskas pastāvēšanas zeme…
Tāpēc tik skaista, jo dažāda…

