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Galvenais ūdensceļš, centrālā artērija, saite ar citām tautām un kultūrām, bet varbūt 
vēl vairāk pašiem ar savējo. Kā atzars ceļam „no varjagiem uz grieķiem” upe kā tirdzniecības ceļš 

uzplauka vikingu laikā, laika gaitā kļūstot arī par cīņu vietu un iemeslu, preču vedējiem kalpoja līdz 
pat Pirmajam pasaules karam.

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.  Bijusī sanatorija “Ogre”  
Bijušās sanatorijas “Ogre” telpās restaurēti skaistie A. Cīruļa sienu gleznojumi, izpēti tos 
kārtīgi, atrodi gleznojumu, kurā redzama 
kariete, kuru velk zirgi un atbildi – 
cik zirgu velk šo karieti?
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Izpildi uzdevumus un laimē balvas!
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2. Kokneses pilsdrupas 
Kokneses pils bija viena no lielākajām un nozīmīgākajām 
viduslaiku pilīm Latvijas teritorijā. Izstaigājot to, atrodi 
koka tiltiņu, kas ved uz pilsdrupu logu, un uzņem 
fotoattēlu, atrodoties uz tā.  

3. Krustpils pils 
Krustpils pilī vēstures elpa satiekas ar interaktīvu 
ekspozīciju un atklāj Jēkabpils pilsētas vēstures stāstu. 
Te var pacelties ar gaisa balonu un te var iesēsties Reiņa 
Nitiša rallijkrosa automašīnas modelī, lai sajustos kā īstens 
autosportists. Pamēģini to izdarīt arī Tu 
un uzņem foto!

4. Lauku sēta “Slutišķi 2” 
Ar ko īpašs ir Markovas pilskalns? Tas ir: 

1.   Viens no lielākajiem pilskalniem Latgalē
2.  Viens no mazākajiem pilskalniem Latgalē
3.  Viens no spicākajiem pilskalniem Latgalē

Seko piemēram :)

5. Krāslavas pils kompleksa Amatu māja
Kas vēsturiski atradās telpās, kuras šobrīd ir kļuvušas par Amatu māju?  

1.   Alus brūzis
2.  Zirgu staļļi
3.  Graudu klēts
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