
 

 

 

 

Apsveicam spēles “Atrastā Latvija” pirmās izlozes uzvarētājus! Visiem uzvarētājiem 2. jūlijā ir 
nosūtīts e-pasts, kurā izklāstīta balvas saņemšanas un izmantošanas kārtība.  

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūgums zvanīt pa tālruni 29414142, 26304460 vai rakstīt uz e-
pastu: jaunumi@km.gov.lv 

 

Ekskursija pa Preiļu pilsētu un parku kopā ar Latvijā vienīgo dziedošo gidi, baudot 
dziedājumu Preiļu parka kapelā 

Jānis Sniķers 

Ieejas biļetes uz diviem maksas pasākumiem Jūrkalnes dabas un atpūtas parka 
dabas koncertzālē “Vējturu nams” 

Arnis Betins 

Ekskursija ar gidu Dundagas pilī Santa Aleksejeva 
Vienreizēja ieejas biļete uz visām Ventspils muzeja struktūrvienībām (Livonijas 
ordeņa pils, Amatu māja, H.Dorbes muzejs, Piejūras brīvdabas muzejs + brauciens 
ar Mazbānīti) 

Annija Zalaiskalna 

Ieejas biļete Engures Saieta nama vēsturiskās ekspozīcijas apskatei gida pavadībā Monta Lūsare 
Alsungas pils apmeklējums Aigars Kļaviņš 
Ekskursija pa Alsungu (tai skaitā pils apmeklējums) gida pavadībā Zane Sileniece 
Kuldīgas Adatu torņa un tajā esošās ekspozīcijas par adatu apmeklējums gida 
pavadībā 

Ruslans Miščenko 

Ekskursija Dobeles Pilī gida pavadībā  Lana Poterjailo 
Ekskursija Cesvaines pilsmuižas kompleksā Selma Kalniņa 
Dāvanu kartes spēlei “Dzelzceļa detektīvs” Alūksnes Bānīša stacijā  Viktorija Izotova 
Ieejas biļete ar gida pakalpojumu Naujenes Novadpētniecības muzejā Evija Ceriņa 
Ekskursija Krāslavas pils kompleksā Miks Kamalis 
Ekskursija atjaunotās Sabiles sinagogas ēkā un Sabiles Vīna kalnā Sandra Rieksta 
Krustpils pils apmeklējums gida vadībā un dalība “Auduma apdrukas darbnīcā” Aleta Zarina 
Bauskas pils apmeklējums ģimenei un audiogids latviešu vai angļu valodā Kristaps Caune 
Ieejas biļete Cēsu viduslaiku pils kompleksā  Arta Lindmane 
Ekskluzīva iespēja apmeklēt Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torni diennakts tumšajā laikā 
un izjust pilnīgi jaunas emocijas, raugoties uz naksnīgo pilsētu no augstākā punkta 
Cēsīs 

Ieva Buša 

Brauciens ar plostu pa Mazo Ludzas ezeru, no kura paveras brīnišķīga panorāma 
uz Ludzas vecpilsētu, tai skaitā uz Ludzas pilsdrupām 

Roberts Nelsons 

Teatralizēta ekskursija Ludzas pilsdrupās “Lūcijas nakts pasakas” Arvis Bērziņš - Bērzītis 
Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka dāvanu karte un ceļvedis ģimenei Inga Sinkevica 
Ieejas karte un dzirkstošs brīdis uz Stāmerienas pils Rietumu vai Dienvidu balkona  Ilze Gaile 
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