
Katrai no 27 ES dalībvalstīm ir savi pieminekļi un nozīmīgas vietas. 
Apgriez kartītes uz otru pusi un centies atrast tām pāri.

Šajās lapās atradīsiet informāciju par to, kā izdrukāt kartītes, un varēsiet uzzināt 
vairāk par katra pieminekļa un ievērojamā objekta vēsturi. 

Atklāj ievērojamus 
Atklāj ievērojamus 

objektus un vietas
objektus un vietas

Šī ir tiešsaistes spēles “Atklāj ievērojamus objektus un vietas” (tā atrodama mācību 
stūrītī) PDF versija: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_lv
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Izdrukā lapas ar karogiem un 
informāciju par ES valstīm

Vairāk par katru ES valsti vari uzzināt 
12.–16. lappusē.

Pārloki kartītes pa punktoto līniju un 
salīmē kopā abas puses.

Sakārto visas kartītes tā, lai augšpusē būtu ES 
karogs, un mēģini atrast katrai pāri!

Katru kartīti izgriez pa 
pārtraukto līniju.

Atrodi bērniem domātas šķēres, dažus zīmuļus 
un papīra līmi.

Kā sagatavot 
kartītes
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Čehija
Kārļa tilts pēc karaļa rīkojuma tika uzbūvēts 1357. gadā, lai aizsargātu galvaspilsētu 
(Prāgu) no ienaidniekiem. Tilts ir 516 metrus garš un 10 metru plats. To balsta 16 arkas un 
rotā 30 svēto statujas. Ja kādreiz dodies uz Prāgu, atceries uzmeklēt suņa figūriņas attēlu 
starp statujām: tiek uzskatīts, ka, ja paglaudīsi to, tas nesīs laimi!

Vai zini šīs  
vietas?

Bulgārija
Vai zini, kas ir klosteris? Tā ir vieta, kur dzīvo un strādā mūki. Mūki rūpējas par cits par citu, 
lūdz Dievu un palīdz nabadzīgiem. Rila ir slavens klosteris, kas atrodas netālu no Bulgārijas 
galvaspilsētas Sofijas. Tas ir nosaukts mūka Ivana vārdā. Pirms daudziem gadu simtiem 
viņš tur dzīvoja kā vientuļnieks alā. Vēlāk Ivans tika kanonizēts un kļuva par Svēto Rilas 
Ivanu. Klosteris, kas nosaukts viņa vārdā, šodien uzņem daudzus apmeklētājus.

Beļģija
Tas ir “Atomiums” . To uzbūvēja 1958. gadā pasaules izstādei, kuru organizēja Beļģijas 
galvaspilsētā Briselē. Tas attēlo dzelzs molekulu, kas palielināta 165 miljardus reižu! 
To veido deviņas apaļas lodes, kas savienotas ar caurulēm. Apmeklētāji var doties ložu 
iekšienē vai ar liftu uzbraukt augšā un baudīt skatu uz visu Briseli!

Dānija
Šo krāsaino ostu sauc par “Nyhavn”, kas dāņu valodā nozīmē “jaunā osta” , bet patiesībā 
tā ir sena Dānijas galvaspilsētas Kopenhāgenas osta. Osta robežojas ar spilgti krāsotām 
ēkām, veikaliem, kafejnīcām un restorāniem, kas uzbūvēti 17. gadsimtā un 18. gs. sākumā. 
Tur piestāja daudzi seno laiku kuģi.

Vācija
Brandenburgas vārti Berlīnē, kas tika uzbūvēti 1788. gadā, ir viens no slavenākajiem 
Vācijas pieminekļiem. Tie tika aizvērti 1961. gadā, kad uzbūvēja Berlīnes mūri, lai nošķirtu 
Austrumvāciju un Rietumvāciju. Kad 1989. gadā Mūri nojauca un valsti no jauna apvienoja, 
tie atkal kļuva par vārtiem, pa kuriem var iziet uz vienu no viselegantākajām ielām valstī, 
un par valsts vienotības simbolu.
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Igaunija 
Tallina ir Igaunijas galvaspilsēta. Tās vecpilsēta ir viena no vislabāk saglabātajām 
vecpilsētām Eiropā. Taču Tallina ir arī mūsdienīga pilsēta. Varbūt esi dzirdējis par “Silīcija 
ieleju” Kalifornijā (Amerikas Savienotajās Valstīs)? Tur tika izveidoti tādi uzņēmumi kā 
“Google” un “Facebook”. Arī Tallina bieži tiek saukta par “Eiropas Silīcija ieleju”, jo tur strādā 
daudzi datorspeciālisti.

Francija
Eifeļa tornis Parīzē ir viens no slavenākajiem pieminekļiem pasaulē. Tas ir nosaukts 
Gustava Eifeļa vārdā, kurš to būvēja pasaules izstādei, kas tika organizēta 1889. gadā 
Parīzē. Līdz 1928. gadam, kad tika uzbūvēta Kraislera ēka Ņujorkā, Eifeļa tornis bija 
augstākā būve pasaulē.

Horvātija
Sv. Marka baznīcas jumts Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā ir slavens ar savu krāsainību: 
uz tā attēloti ģerboņi, ar kuriem lepojās bijušās Horvātijas, Slavonijas un Dalmācijas 
karalistes, un Zagrebas ģerbonis, kas attēlo baltu pili uz sarkana fona. Ģerboņi ir attēli, 
ko veido dažādi zīmējumi un modeļi, dažkārt ar lauvām un pūķiem; senos laikos tie bija 
ļoti populāri, un ar tiem rotāja karavīru vairogus, kad tie gāja karā. Daudzām bagātām 
ģimenēm bija pašām savs ģerbonis, un atsevišķas personas joprojām tos izmanto.

Īrija
Mohēras klintis, kas atrodas Klēras grāfistē Īrijā, ir dabas brīnums. Tās stiepjas vairāk nekā 
14 kilometru garumā, un katru gadu klintis apmeklē apmēram 1,5 miljoni personu, kas 
dodas uz turieni, lai apbrīnotu klinšu veidojumus, augus, putnus un citus floras un faunas 
pārstāvjus. Vai esi redzējis filmu “Harijs Poters un jauktasiņu princis”? Tajā ir redzamas 
Mohēras klintis. Nākamo reizi, kad skatīsies filmu, pievērs tām uzmanību!

Grieķija
Akropole ir klinšains pakalns, ko klāj seni tempļi Grieķijas galvaspilsētā Atēnās. Šie tempļi 
kalpoja par patvērumu Atēnu iedzīvotājiem ārēja uzbrukuma gadījumā. Partenons ir 
lielākais no Akropoles tempļiem. Tas tika uzbūvēts par godu Grieķijas gudrības dievietei 
Atēnai. Atēnu pilsēta tika nosaukta viņas vārdā.

Spānija
Darbs pie Sagrada Familia katedrāles celtniecības tika sākts 1882. gadā Barselonā, bet tā 
nekad netika pabeigta un darbi turpinās joprojām. To projektēja slavenais arhitekts Antoni 
Gaudi, un paredzams, ka katedrāles būvi pabeigs 2026. gadā, t. i., 100 gadus pēc Gaudi 
nāves.
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Kipra 
Larnakas Svētā Lācara baznīca Kiprā tika uzbūvēta pirms aptuveni 1200 gadiem uz Svētā 
Lācara kapa. Lācars dzīvoja Jēzus laikā. Tiek uzskatīts, ka Jēzus viņu pēc nāves atdzīvināja. 
Tad Lācars devās uz Kipru un tur kļuva par pirmo bīskapu (persona, kas vada baznīcas) un 
salas “svēto aizbildni” (sargātāju).

Lithuania
Ģedimina tornis ir vienīgā un pēdējā daļa, kas saglabājusies no Lietuvas galvaspilsētas 
Viļņas senās pils. Tās būve tika pabeigta 1409. gadā. Leģenda vēsta, ka pēc medību dienas 
lielhercogs Gedimins sapnī redzēja lielu dzelzs vilku kalna galā, kurš gaudoja tik skaļi kā 
simts vilki! Viņš izstāstīja sapni pravietim, un tas izsecināja, ka sapnis nozīmē, ka viņam uz 
šī pakalna ir jābūvē pilsēta un ka šī pilsēta vēlāk kļūs varena un slavena visā pasaulē.

Itālija
Piza ir pilsēta Itālijā. 1173. gadā tur sāka būvēt zvanu torni. Taču, kad celtnieki ķērās pie 
otrā stāva būves, tornis sāka grimt un liekties. Kopš tā laika tas ir palicis slīps. Pēc tam, 
kad tika veikti darbi, lai nodrošinātu stabilitāti, tornis atkal ir atvērts apmeklētājiem, kuri pa 
294 pakāpieniem var uzkāpt līdz torņa augšai.

Latvija
Melngalvju nams atrodas Rīgas vecpilsētā. Tas tika uzbūvēts 14. gadsimtā, Otrajā pasaules 
karā iznīcināts un 1995. gadā atjaunots. Nams nosaukts jaunu, neprecētu tirgotāju un 
kuģu īpašnieku vārdā, kuri tur organizēja daudzus svētkus un svinības. Domājams, ka 
Ziemassvētku eglītes tradīciju iesāka Melngalvji: šie jaunie cilvēki bija pirmie, kas dejoja un 
dziedāja ap eglīti Ziemassvētku laikā.

Ungārija
Šī milzīgā ēka ir Ungārijas parlamenta ēka Budapeštā. Tā atrodas Donavas upes krastos, 
kas ir otrā garākā upe Eiropā. Valstu parlamenti ir vieta, kur cilvēki tiekas, lai apspriestu un 
risinātu konkrētajai valstij svarīgus jautājumus: tādus kā ceļu būve, mācības skolā, rūpes 
par dabu. Ēka ir tik liela, ka bija vajadzīgi 100 000 personu, lai to uzbūvētu, liekot lietā 40 
miljonus ķieģeļu, 500 000 dārgakmeņu un pat 40 kilogramu zelta!

Luksemburga
Tjungenas cietoksnis (Thüngen) tika uzbūvēts 1732. gadā, un ir daļa no aizsardzības 
sienām ap Luksemburgas pilsētu. To sauc arī par “Trijām zīlēm”, jo katru torni rotā trīs 
zelta ozolzīles. Cietoksni ieskāva dziļš grāvis, un to varēja sasniegt pa garām klinšainām 
pazemes ejām. Šodien tajā ir muzejs.
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Polija
“Zinātnes un kultūras pils”, kas atrodas Polijas galvaspilsētā Varšavā, ir valsts augstākā 
ēka: tās augstums ir 237 m. Ēka tika uzbūvēta 1955. gadā, un tajā ir teātri, muzeji un kino. 
2000. gadā tika pievienots “tūkstošgades pulkstenis”. Mazais rādītājs ir gandrīz 4 metrus 
garš.

Portugāle
Belemas (Belem) tornis simbolizē laiku, kad Portugāle sūtīja ceļotājus atklāt jaunas zemes. 
Tas tika uzcelts 1519. gadā Težu (Tagus) upes krastos, un kalpoja galvaspilsētas Lisabonas 
aizsardzībai.

Rumānija
Brana pils atrodas Rumānijas reģionā Transilvānijā, un tiek saukta par grāfa Drakulas pili. 
Lai gan vampīrs Drakula ir tikai romāna personāžs, romāna autors iedvesmojies no reālas 
personas, Vlada Cepeša (Vlads “Uzdūrējs uz mieta”). Un šī pils, kurā viņš, iespējams, nekad 
nav kāju spēris, ir ļoti līdzīga grāfa Drakulas pils aprakstam romānā.

Malta
Opened in 1577, Saint John’s Cathedral in the capital city, Valletta, is dedicated to Saint 
John the Baptist, so-called because he was the man who baptised Jesus Christ. Many 
scenes inside the Cathedral show the life of Saint John, including on the richly decorated 
ceiling and the altar.

Nīderlande
Kinderdeikas (Kinderdijk) (burtiskais tulkojums “bērna dambis”) ciems atrodas Nīderlandes 
dienvidos. Dambis ir konstrukcija, kas kalpo tam, lai iegrožotu ūdeni un pasargātu 
sauszemi no plūdiem, īpaši gar piekrasti. Aptuveni 1740. gadā nīderlandieši uzcēla šīs 19 
vējdzirnavas, lai pasargātu zemienes no plūdiem.

Austrija
Austrijā ir daudz kalnu — vairums atrodas Alpu kalnu masīvā, kuru tā dala ar 
kaimiņvalstīm. Austrijas augstākā kalna nosaukums ir “Großglocuner”. Šos kalnus ziemā 
klāj sniegs, tāpēc cilvēki parasti dodas uz Austriju slēpot!
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Somija
Helsinku katedrāle ar tās augsto, zaļo kupolu un četriem mazākiem kupoliem ir kļuvusi par 
pilsētas simbolu. Tā ir arī zemes orientieris tiem, kuri ierodas pa jūras ceļu. Tā tika uzcelta 
1852. gadā par godu caram Nikolajam laikā, kad Somija bija Krievijas daļa.

Slovākija
Bledas ezers Slovēnijas ziemeļrietumu daļā ir ļoti populārs tūrisma galamērķis. Uz salas, 
kas atrodas ezera vidū, ir vairākas ēkas, bet visvairāk apmeklētā ir Sv. Jaunavas Marijas 
Debesbraukšanas baznīca. Tiek uzskatīts, ka, ja jaunais vīrs pa 99 pakāpieniem uznesīs 
savu līgavu baznīcas tornī, jaunais pāris dzīvos laimīgi.

Zviedrija
“Ericsson Globe” ēka gigantiskas golfa bumbiņas formā ir pasaulē lielākā puslodes formas 
ēka. Tā tika atklāta 1989. gadā, un tajā notiek hokeja turnīri, rokkoncerti un citi pasākumi. 
Naktī ēka ir izgaismota, un to var redzēt jūdzēm tālu!

Slovēnija
Bratislavas pils, kas atrodas augstā pakalnā virs Donavas upes, ir datējama ar 9. gadsimtu. 
Gadu gaitā tā ir pieredzējusi daudz izmaiņu, un 1811. gadā to nopostīja stiprs ugunsgrēks.. 
Pilij ir četri spārni, no kuriem katrs ir aprīkots ar torni. Kādu laiku (kad Slovākijā valdīja 
Ungārija) pils dienvidrietumu spārnā tika glabāti Ungārijas kroņa dārgumi.


