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Ceļš, kura pirmsākumi meklējami 14. gadsimtā, simbolizē vietu, kur kultūra, zinātne un 
politika ieguvušas jaunu, būtisku nozīmi. Te radies Bībeles tulkojums, veidojušās pirmās latviešu 

skolas, darbojušās brāļu draudzes un hernhūtieši, dzīvojuši latviešu kultūras, zinātnes 
un sabiedriskie darbinieki.

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.  Alūksnes pilsdrupas 
Aktrise Anta Aizupe Alūksni sauc par savu dzimto pilsētu un tagad tur labprāt atgriežas, lai 
savus bērnības ceļus izrādītu arī meitām. Viņas kopīgi devās arī uz atjaunotajām Alūksnes 
pilsdrupām un sagatavoja uzdevumu Tev. Nav svarīgi, vai esi šeit viens, vai vairāki – 
mēģiniet atkārtot Antas fotouzņēmumu! 
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Izpildi uzdevumus un laimē balvas!

Seko piemēram :)
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2. Alūksnes stacijas šķūnis
Vēsturiskajā stacijas šķūņa ēkā nu ir tapusi laikmetīga 
multimediāla ekspozīcija “Alūksnes bānīša stacija”, kas veltīta 
Gulbenes-Alūksnes šaursliežu līnijai. Bet ēkas priekšā var 
izskriet sliežu ceļu zīmējumu, ko labprāt dara bērni un 
pamēģini arī Tu. Uzņem arī bildi, kā Tavs skrējiens veicas!

3. Fītinghofu dzimtas mauzolejs Alūksnes muižas parkā
Kura franču domātāja vēstījums ir redzams mauzoleja iekštelpās izveidotajā 
interaktīvajā projekcijā?

1.   Denī Didro
2.  Voltēra
3.  Žana Žaka Ruso

4. Paviljons-rotonda Tempļakalna  
parkā Alūksnē
Uzņem foto, atrodoties pašā rotondas vidū un pēc tam vēl 
mirkli pavēro gleznainos Alūksnes ezera līčus un muižas parku. 

5. Stāmerienas pils
Apmeklē pili un noskaidro – cik garš bijis itāļu rakstnieks  Dž. T. di Lampeduza, kurš savas 
dzīves laikā bijis biežs viesis Stāmerienas pilī? 

1.   1,64 m
2.  1,56 m
3.  1,70 m

6. Cesvaines pils
Kāda dieviete ir attēlota uz kādreizējās barona kamīnzāles griestiem?

1.   Diāna
2.  Atēna
3.  Afrodīte

7. Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Kurš Latvijas prezidents ir dāvinājis baznīcas torņa pulksteni?

1.   Jānis Čakste
2.  Kārlis Ulmanis
3.  Gustavs Zemgals
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