Baltijas ceļš

Brīvības ceļš

Gaismas ceļš

Daugavas ceļš

Jēkaba ceļš

Līvu ceļš

Māras ceļš

Uz ceļa, kas radies pirms vairāk nekā sešiem gadu simtiem, uzlēkusi un norietējusi
Livonijas varenība, dzimis un atdzimis Latvijas karogs un Cēsu kaujās 1919. gadā izcīnīta
Latvijas brīvība. 1989. gada 23. augusta vakarā Baltijas ceļā stājās vairāki simti tūkstoši latviešu,
lai, sadodoties rokās ar igauņiem un lietuviešiem, visai pasaulei parādītu savu gribu būt brīviem.

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. Ērģemes viduslaiku pils Ziemeļu tornis
Cik augstas ir Ērģemes pilsdrupas, kas ir vienas no iespaidīgākajām pils torņu un
mūru paliekām Latvijā?
1. 5-6m
2. 11-13m
3. 19-20m
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2. Valmieras Ziloņu iela
Izvēlies, kura no Ziloņu ielas skulptūrām Tevi
uzrunā visvairāk un izveido pašbildi ar to!

3. Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca
Kurā gadā ir izlieti baznīcas zvani, kas tuvumā apskatāmi baznīcas tornī?
1. 1832. gadā
2. 1252. gadā
3. 1744. gadā

4. Rubenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Baznīcas priekštelpā izveidota multimediāla ekspozīcija, kas stāsta par baznīcas vēsturi.
Kāds ir tās nosaukums?
1. Rubenes baznīca laika griežos
2. Pa hronikas pēdām
3. Livonijas Indriķa pēdās

5. Cēsu viduslaiku pils
Cēsu viduslaiku pilī Mestra zālē aplūkojama
zvaigžņota griestu velve, kāda nav saglabājusies
nevienā citā Latvijas pilī.
Atrodi un uzņem tās fotoattēlu.

6. Cēsu Svētā Jāņa baznīca
Izmantojot bezmaksas aplikācijas “Cēsu sirds”
sadaļu “Atklāj”, atrodi Livonijas mestra
Hermana fon Brigeneja kapakmeni un rūpīgi
pavēro mestra kreiso roku.
Kurš pirksts trūkst mestra rokai?
1. Rādītājpirksts
2. Zeltnesis
3. Īkšķis
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7. Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks
Kura gadsimta dzīvesvietas rekonstrukcija ir Āraišu ezerpils?
1. 6.-7. gadsimta
2. 9.-10. gadsimta
3. 11.-12. gadsimta

8. Ungurmuiža
Ungurmuiža ir harmonisks 18. gadsimta koka ēku ansamblis. Milzu ozolu ieskauts, tas ieņem
nozīmīgu vietu Latvijas kultūras pieminekļu vidū. Tai piemīt ļoti daudz unikālu īpašību, bet
Tev jāizvēlas viena no šeit minētajām:
1. Latvijā vienīgā baroka koka būve
2. Vistālāk no Rīgas esošā muiža
3. Vecākā muiža Latvijā

9. Siguldas Jaunā pils

Seko piemēram :)

Rūta Dvinska Siguldā ir augusi un dzīvo vēl arvien –
viņa piedzīvojusi Siguldas Jaunās pils pārvērtības
gadu gaitā. Un ir lietas, kas nemainās – ja ir pils, tad
ir jābūt arī spokam. Arī Siguldas Jaunajā Pilī ir istaba,
kurā dzīvo spoks.
Tev tas jāatrod un jāuztaisa bilde kopā
ar pils spoku.

10. Bauskas pils
Kurā gadā svinīgi tika atklāts Bauskas pils
torņa vējrādis?
1. 2018. gadā
2. 2020. gadā
3. 2022. gadā
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