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KONTROLPUNKTI
Katrā no kartē atzīmētajām vietām ir jāatrod viens no attēlos norādītajiem vides elementiem vai objektiem – spēles
kontrolpunktiem (kopā 10). Tie visi ar vienu un to pašu viedtālruni, planšetdatoru vai digitālo fotoaparātu jānofotografē
tā, kā norādīts uzdevumā! Visos attēlos jābūt redzamam vienam un tam pašam spēles dalībniekam. Ieraksti darba lapā arī
atbildes uz jautājumiem un izpildi uzdevumus!
Lai saņemtu maksimālo punktu skaitu, attēliem jābūt uzņemtiem atbilstoši norādījumiem.
Par pareizu atbildi - 1 punkts, par daļēji pareizu – 0,5 punkti.
Par precīzi izpildītu foto uzdevumu – 1 punkts, par daļēji izpildītu – 0,5 punkti.
1.

Kura Latvijas valsts institūcija atrodas šajā ēkā?
______________________________________
______________________________________

Uzņem attēlu tā, lai būtu redzams
spēles dalībnieks un fonā – ēka.

Kā tiek dēvēts šis trīs ēku komplekss?
______________________________________

2.

Kura Latvijas valsts institūcija atrodas attēlā
redzamajā ēkā?
______________________________________
______________________________________

Uzņem attēlu tā, lai būtu redzams
gan spēles dalībnieks, gan valsts
institūcijas nosaukuma plāksnīte.

BONUSA UZDEVUMS NR. 1
Reģistrējies www.soreizesbalsosu.eu un saglabā uzrādīšanai apstiprinājuma ekrānšāviņu vai arī uzrādi kādu no kampaņas
rīkotājiem saņemto e-pastu!
Par katru reģistrāciju 1 punkts (max – 2 punkti).
3.

Kura Latvijas valsts institūcija atrodas ēkā ar
šīm durvīm?
______________________________________
Uzņem attēlu tā, lai būtu redzams
spēles dalībnieks ar īkšķi uz augšu
Cik pakāpieni ir ēkas durvju priekšā?
______________________________________
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un fonā – ēka.
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4.

Kur atrodas attēlā redzamā figūra?
_____________________________________
_____________________________________
Uzzīmē šeit labirinta shēmu!

5.

Uzņem attēlu tā, lai būtu redzams
spēles dalībnieks un figūra (kas
attēlā)!

Kura institūcija atrodas ēkā ar šīm durvīm?
______________________________________
______________________________________
Kāda ir ēkas adrese?
______________________________________

6.

Uzņem attēlu tā, lai būtu redzams
gan spēles dalībnieks, gan šīs
durvis!

Kura Latvijas valsts institūcija atrodas šajā ēkā?
______________________________________
______________________________________

1. Nofotogrāfē metāla vai papīra
priekšmetu, kura nosaukums
redzams iestādes nosaukuma
plāksnītē!
2. Uzņem attēlu tā, lai būtu
redzams gan spēles dalībnieks,
gan iestādes nosaukuma
plāksnīte!

7.

Aiz kuras ēkas atrodas attēlā redzamais
objekts?
______________________________________
______________________________________

Ko var redzēt caur attēlā norādīto objektu?
______________________________________
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Uzņem attēlu tā, lai spēles
dalībnieks būtu redzams šī
objekta (kas attēlā) centrā!
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8.

Kas atrodas ēkā, pie kuras izvietota šī
informatīvā plāksne?
______________________________________
______________________________________

1. No ēkas tuvumā esošiem
priekšmetiem izveido saules
figūru, nofotografē to!
2. Uzņem attēlu tā, lai būtu
redzams spēles dalībnieks un fonā
– ēka.

9.

Kā sauc attēlā redzamo ēku kompleksu?
______________________________________
Uzņem attēlu tā, lai būtu redzams
spēles dalībnieks Brīvības
pieminekļa tēla pozā un attēlā
redzamais ēkas fragments.

10.

Kur izvietots attēlā redzamais karogs?
______________________________________
Uzņem attēlu tā, lai būtu redzams
gan spēles dalībnieks, gan attēlā
redzamais karogs

BONUSA UZDEVUMS NR. 2
Atzīmējies sociālajos tīklos 10. kontrolpunktā ar mirkļbirku #ESmāja.
Par katru uzrādītu ierakstu 1 punkts.
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ERUDĪCIJAS UZDEVUMI
1. Aprakstā trūkstošos vārdus ieraksti krustvārdu mīklā atbilstoši norādītajam ciparam (7.lpp)!
Par katru pareizu atbildi tiek piešķirts 1 punkts.

2. Ieraksti katram aprakstam atbilstošo kontrolpunkta ciparu (no pirmajām darba lapām; ciparu raksti,
kur norādīts ar bultām).
Par katru pareizu atbildi tiek piešķirts 1 punkts.
Pastāvīga un vēlēta Latvijas valsts institūcija, kuras

institūcijas nosaukums, 2 vārdi) un pašvaldību
vēlēšanu, kā arī tautas nobalsošanu un likumu
ierosināšanu sagatavošana un vadīšana.

Nacionālās nozīmes kultūras piemineklis,
kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma
sarakstā. Tā pamatakmens likts 1211.
gadā. Ēku kompleksā apvienotas
romānikas, agrīnās gotikas, baroka un
jūgendstila iezīmes.

Nākošās šīs ES institūcijas vēlēšanas Latvijā un citās
ES dalībvalstīs notiks 2019. gada 25. maijā. Latvijā

Ar ES fondu līdzfinansējumu objekts tika
vērienīgi rekonstruēts un restaurēts.

pienākumos ietilpst gan Saeimas, gan

būs jāievēl

1. (ES

2. (cik?) deputāti.

Ēka celta 14. gadsimta otrajā ceturksnī, tā
uzskatāma par lielāko un relatīvi labi saglabājušos
viduslaiku fortifikācijas pieminekli Baltijas valstīs.
Tā ir arī restaurēts kultūras piemineklis. Līdz ar
Latvijas valsts izveidošanos, priekšpils korpusi kļūst
par

Galvenā ēka uzbūvēta pēc baltvācu

4.

arhitekta
(vārds un uzvārds) projekta
no 1903. līdz 1905. gadam. Tā ir viena no
iespaidīgākajām historisma stila celtnēm
Rīgas bulvāru lokā. Tā ir valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis.

3. (kā?) oficiālo rezidenci.

No 2013. gada līdz 2015. gadam ar Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
līdzfinansējumu vairāk nekā 13 miljonu
eiro apmērā notika vērienīgākā
rekonstrukcija, restaurācija un
modernizācija ēkas 111 gadu vēsturē.
Eklektikas stila celtne ir valsts nozīmes arhitektūras
un mākslas piemineklis, šajā ēkā 1918. gada 18.
novembrī ir tikusi
valsts.

Iestāde rūpējas, lai Latvijā iedzīvotājiem
būtu droša un vērtīga valūta un valdītu
ilgtermiņa stabilitāte. Kopš 2014. gada tā

8. (darbības vārds) Latvijas

7.

kopā ar citu ES dalībvalstu, kuras ir
zonā (nosaukums), iestādēm lemj visas
Eiropas kopīgās valūtas attīstības politiku.
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Viena no iestādēm, kas iesaistījusies Eiropas
kultūras mantojuma dienu norisē.

Ēkas ir vecākais Rīgas dzīvojamo namu
komplekss. Nosaukums radies uz līdzības
pamata ar Tallinas Trīs māsām – noliktavu
grupu vecpilsētā. 1687. gadā ēkā sāka
darboties pirmā konditoreja Rīgā. Šobrīd

Latvijā šo dienu pasākumi ir veltīti Latvijas
Republikas dibināšanai un attīstībai. Iestādes dalība
simbolizē valsts atjaunošanu un iekļaušanās
starptautiskā apritē, tajā skaitā pilnvērtīgu dalību
Eiropas Savienībā.

10.

namā mīt Latvijas
(nosaukums)
muzejs un Nacionālā kultūras mantojuma
pārvalde.
2018. gads ir pasludināts par
(nosaukums) gadu.

Iestādes dibinātājs ir viens no pirmajiem latviešu

11.

Ēka tika uzbūvēta Vidzemes bruņniecībai
1863. – 1867. gadā pēc baltvācu arhitekta
Roberta Pflūga un pirmā akadēmiski
izglītotā latviešu arhitekta Jāņa Baumaņa
projekta.

5.

profesionālajiem gleznotājiem
(vārds un
uzvārds) (1872-1945). Iestāde atrodas vienā no
iespaidīgākajiem Rīgas 20. gadsimta sākuma
arhitektūras pieminekļiem – neogotiskajā Biržas
komercskolas ēkā (arhitekts V. L. Bokslafs).

1990. gadā pēc Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanas ēkā strādāja
Latvijas Republikas Augstākā Padome, pēc

Jau 15 gadus te veiksmīgi realizē Eiropas

6.

Savienības programmas
(nosaukums) mērķus.
Šo gadu laikā iestāde nodibinājusi partnerību ar
vairāk nekā 100 augstskolām visā Eiropā, studijās
un praksēs devušies vairāki simti studentu un
darbinieku.

tam un joprojām te atrodas
nosaukums).
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9. (iestādes

Foto orientēšanās spēle IZZINI EIROPU RĪGĀ! 2018. gada 14. un 15. septembrī.
Spēli organizē Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā. Uzzini vairāk: www.esmaja.lv!
11.

9.

7.

4.

10.

3.

1.

2.

8.

5.

6.
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