Spēle “Ziemeļlatgales detektīvi”

Spēles “Ziemeļlatgales detektīvi” uzdevumi
1) Dodies uz Balvu Centrālo bibliotēku (Tirgus iela 7, Balvi)! Saskaiti, cik logu ir šai
ēkai! Kopējo skaitu ieraksti!
2) Ieraksti vienas grāmatas nosaukumu, kurš satur vārdu "detektīvs". Norādi arī autoru
un izdošanas gadu!
3) Stiprinieks Jānis Pilmanis (1883–1942) pazīstams ar saviem varoņdarbiem. Kuru
pieminekļa Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem daļu viņš ir izgatavojis?
4) Dodies uz vietu, kur agrāk atradusies Balvu tipogrāfija, tagad te ir skvērs, kurā
atrodas piemineklis Balvu miesta dibinātājam Antonam Rimovičam. Kas rakstīts uz
pieminekļa?
5) "Vakaros provincē klusums, miers un Ādolfs Skulte strādā." Tādas rindas publicētas
laikrakstā "Padomju Jaunatne", Nr.212 (1979, 4.nov.). Top poēma "Viļņi". Iemūžini
fotogrāfijā, uz ko Tevi iedvesmo Balvu ezera viļņu šalkošanās! Foto pievieno!
6) Kurā gadā celta vecākā līdz mūsdienām saglabājusies ēka Balvos, Brīvības ielā?
Ieraksti! Uzmanīgi vēro ēkas, jo gadskaitlis iegravēts tās augšpusē!
7) Brīvības iela ir garākā Balvos. Cik gara tā ir (km)?
8) Dodies uz vietu, kas vienā no publikācijām nodēvēta par "Balvu Stonheidžu"
(laikraksts "Суббота" 2007. g., raksta autore - Татьяна Одиня)! Nofotografējies te!
Foto pievieno!
9) Piesaki savu apmeklējumu Balvu Novada muzejā (Brīvības iela 46, Balvi), T.
28352770! Tiklīdz ierobežojumi ļaus, muzejs būs pieejams ierastajā laikā! Te
skatāma Svilpovas krucifiksa kopija. Atrodi to muzejā (ja muzejs būs pieejams
apmeklētājiem)! Kurā vietā dabā ir redzams šis krucifikss? Atbildi ieraksti!
10) Piesaki savu apmeklējumu Arnitas labsajūtas darbnīcā (Brīvības iela 2c, Balvi), T.
26361594! Maksa 5 Eur (ietilpst slotiņas siešana, ko varēs ņemt līdzi, un
mājražojumu degustācija). Iepazīsti augu spēku savai veselībai! Uzdevums katram
dalībniekam - sasiet sev īpašu augu slotiņu! Pievieno foto no kopīgās darbošanās ar
pirtnieci Arnitu Melbergu!
11) Piesaki savu apmeklējumu rančo "Ozolmājas" (Ozolu mājas, Kārklinieki, Balvu
pag.), T. 22314805, 26160423! Ieejas maksa - 4 Eur/pers., bērniem līdz 2 gadu
vecumam - bez maksas. Atrodi Rančo teritorijā dzīvojošo ķenguru, nofotografējies
pie tā! Foto pievieno!
12) Kāpēc Cepures kalns, kas atrodas Balvu pagasta Pilskalnu ciemā ieguvis tādu
nosaukumu?
13) Kādreizējā Balvu pagastā dzimuši talantīgi un slaveni novadnieki Imants Magone un
Skaidrīte Darius. Kāda bija viņu nodarbošanās?
14) Kurš uzņēmums iegūst kūdru Naudaskalna purvā?
15) Kad tika izveidots Naudaskalna lidlauks?
16) Novadnieks, rugājietis, kurš bija apguvis retu profesiju - varkalis. Grāmatā "Latvijas
novadu dārgumi", 2014, 118.-119.lpp. iekļauts kā Latgales zvaigznes kalējs Brīvības
piemineklim Rīgā. Ieraksti, kā viņu sauc!
17) Pieminekli novadniekam, operdziedātājam Tālim Matīsam (1904-1985) Rugāju parkā
atklāja 2004.gada 1.maijā, tieši viņa dzimšanas dienā. Piemiņas akmens autori ir
akmeņkalis Dzintars Bendzulis ar savu palīgu Jāni Kluci. Šai piemineklī iegravēti
vārdi "Nekad nedrīkst zaudēt (..)". Ko nedrīkst zaudēt? Atrodi trūkstošos 2 vārdus uz
plāksnes un ieraksti!
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18) Atrodi un noskaties Daces Stirānes veidoto video reportāžu "Rugājos jauna katoļu
baznīca". Jaunā baznīca atklāta 2019.gada 15.jūlijā. Bīskaps Jānis Bulis sižetā saka,
ka šī baznīca ir parāda atdošana draudzei, jo tās būvniecība bija plānota jau pirms 80
gadiem. Baznīca atklāšanas brīdī ir skaisti izrotāta. Kuri ziedi izmantoti jaunās
baznīcas solu malu rotāšanai šai svētku brīdī?
19) Iebraucot Rugājos, skatienu piesaista vidusskolas ēkas (Kurmenes iela 87, Rugāju
pagasts) gala siena. Uz tās freskā ir attēloti Rugāju novadam zīmīgi vēstures skati.
Fresku 2013.gada vasarā darināja Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāles
studenti - mākslinieki. Tajā iestrādāts arī Kurmenes ielas attēls 20.gs. 30.gados. Kā
iela izskatās mūsdienās? Iemūžini šo skatu fotogrāfijā!
20) Novadnieks .. (1908-1941), dzimis Rugāju pagasta "Vēžos". Autors grāmatai
"Latviešu kolonijas"(1938), kas ir apjomīgs pētījums par latviešiem visā pasaulē.
Pētījis Latgales novada vēsturi. Sarakstījis arī grāmatas "Latviskā Jaunlatgale"(1937),
"Baltkrievi kā latviešu tautas zars" (1938). 1937.gadā ir sakārtojis un izdevis grāmatu
"Abrenes dziesmas". Nosauc visu šo grāmatu autoru!
21) Tā liegums dibināts 1987.gadā. No 1991.gada (Ministru kabineta noteikumi Nr. 175)
pieskaitāms aizsargājamiem ģeoloģiskiem un ģeomorfoloģiskiem dabas objektiem.
Atrodas Austrumlatvijas zemienē Rugāju pagastā, šosejas Balvi-Rēzekne malā,
Vārnienes upes labajā krastā. Tuvākā autobusa pietura - Lukstiņi. Aizsargājamā
objekta garums ir 5,8 m, platums 5,3 m, augstums 1,4 m, apkārtmērs 19,0 m, liela
daļa atrodas zemē. Ieraksti, kā sauc attēlā redzamo dižakmeni!
22) Piesaki savu apmeklējumu atpūtas vietā "Silenieku skola" (Lazdukalna pag.), T.
26428477 un dodies ceļā! Dalības maksa 5,00 Eur ģimenei. Izpildi saimnieces
sagatavoto uzdevumu! Pievieno foto no darbošanās te!
23) Skujetnieku centra krucifikss - viens no 116, pie kuriem joprojām dzied.
Nofotografējies pie tā! Foto pievieno!
24) Novadnieks Andrejs Alfrēds Čakāns (1943-2018) ir sacījis: "Bez talanta un mīlestības
ne cimdiem, ne ēdienam klāt nevar ķerties." Kas ir bijis viņa hobijs?
25) Laikraksta "Balvu Taisnība" Nr.132 (1958.g., 1.nov.), 2.lpp. ir ievietota A.Lielbārža
fotogrāfija ar "Mūsu vecāko kori". Kas tas ir par kori? Atrodi un ieraksti atbildi!
26) Grāmatas "Latgales pēdējie mohikāņi" (2018) autores ir ciemojušās divos Lazdukalna
pagasta ciemos. Viens no tiem ir Pelnupe, kur savas vasaras un brīvdienas pavada
Anna un Eduards. Otrā dzīvo Anna, kurai neizsakāmi patīk purvā - kā ieiet, tā uzreiz
laba sajūta paliek. Kā sauc vietu, kur viņa dzīvo?
27) "Atklāta senas apmetnes vieta", tā vēsta raksts laikrakstā "Balvu Taisnība" Nr. 143
(1961.g., 30.nov.), 4.lpp. Kā sauc šo senās apmetnes vietu? Pavedienus atbildes
atrašanai vari meklēt te!
28) Bijušās Bonifacovas muižas teritorijā atrodi piemiņas plāksni! Piemiņas plāksnē
savukārt sameklē, kurš novadnieks - publicists, vēsturnieks, etnogrāfs, folklorists un
izdevējs - te ir pavadījis sava mūža nogali? Ieraksti!
29) "Bērzpilī šinīs dienās strādnieki nosvinēja jaunceļamās (..) ēkas spāru svētkus. Jaunā
3 stāvu ķieģeļu mūra celtne būs viena no lielākām (..) visā Jaunlatgales apriņķī. Tajā
paredzētas telpas arī sabiedriskām vajadzībām. Bez citām modernām ērtībām tiek
ierīkota arī centrālā apkurināšana. (..) ēkas izbūves darbi izmaksās vairāk kā 160000
Ls, ko pa lielākai daļai segs pagasta pašvaldība no saviem līdzekļiem. Būvdarbus
pilnīgi cer nobeigt nākamā gada rudenī, kad arī notiks jaunas (..) ēkas iesvētīšana."
("Latgales Vēstnesis", Nr.140, 1937, 10.dec., 2.lpp.) Noskaidro, kas par ēku minēta
publikācijā! Kas te atrodas mūsdienās?
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30) Rūpīgi apskati Bēržu Svētās Annas Romas katoļu baznīcas fasādi un atrodi gadskaitli,
kad ir uzcelta baznīca! Nofotografē gadu! Foto pievieno!
31) "Leidumnīki ir nalels cīms Bolvu rajona Bērzpiļs cīma padūmes teritorijā. Tī aizritēja
muni bērnības godi, un ar turīni ir bejuse sasaisteita vysa myusu dzeive." Tā "Tāvu
zemes kalendarā 2004"(2003), 121.lpp. raksta dzejnieks, kuru savulaik dēvēja par
labāko latgaliešu liriķi, ar kura parādīšanos "dvēsele ienāca latgaliešu dzejā". Kā sauc
šo dzejnieku (1904-1994)?
32) Kur tagad atrodas Ičas apmetnes dārgumi? Ieskaties, kas par tiem rakstīts laikrakstā
"Vaduguns", Nr.63 (2018, 24.aug.), 6., 11.lpp.! Atrodi atbildi un ieraksti!
33) Kuras upes krastā atrodas Krišjāņu Staburags?
34) Krapacu Ļuce ir pseidonīms un skatuves tēls Krišjāņos pazīstamai stāstniecei, kam
"jau 24 godus pa Krišjāņim dzeivojūt, vairuok īguojīs runuot tuo, kuo te runoj."
(citāts no Cybuļu Jura un Krapacu Ļuces grāmatas "Īdzer ols, lai bādom ira gols!"
(2015), 89.lpp.). Kas ir autore viņas personāžes karikatūrai grāmatas 88.lpp.?
35) Runcines ciemā ir katoļu kapsēta. Pēc senāka nosaukuma tā saucas Runciņu kapi. Šī
kapsēta ir ļoti maza, tā atrodas nelielā uzkalniņā lauku vidū. Runcenes kapos ir
glabāti gandrīz tikai viena ciema aizgājēji. Vienā kapu stūrī ir uzstādīti vairāki balti
krusti. Kāpēc tie tur ir uzstādīti, atbildi var atrast laikraksta "Vaduguns", Nr.55 (2016,
19.jūl.), 9.lpp. Cik baltu krustu vari saskaitīt kapsētā? Ieraksti!
36) Krišjāņu pamatskolas tuvumā ir risinājušās mistiskas lietas, par kurām "Latvijas
Avīzē" 2004.gada 28.septembrī publicēts raksts "Krišjāņos mistiskajam netic". Kas
bija uzrakstīts netālu no skolas ar krāsu uz garāžas durvīm?
37) Krišjāņu ciema Žogos 20.gs. 60.-70.gados ir uzaustas daudzas segas, kuru foto un
apraksti redzami grāmatā "Latvijas segas Latvijas tūkstošgadei" (2018) (290.291.lpp.). Ieraksti to audējas vārdu!
38) Ko Tilžā sauc par žyda vutim? Atbildi vari meklēt Venerandas Ūseles grāmatā
"Tilžas izloksnes apraksts" (1998).
39) Piesaki savu apmeklējumu zirgu sētā "Kapulejas" (Rutkova, Tilžas pagasts), T.
28738007! Maksa - ziedojums. Vizināšanās zirga mugurā vai ratos sākot no 10
Eur/30 min. Apciemo zirgus un izzini informāciju par un ap zirgu dzīvi! Atbildi uz
saimnieku sagatavotās anketas jautājumiem! Iemūžini fotogrāfijā savu darbošanos
zirgu sētā! Foto pievieno!
40) Piesaki savu apmeklējumu retro moto klubā "Rūsa vējā" (Krasta iela 3, Tilža, Tilžas
pag.), T. 26425960)! Moto kolekcijas apmeklējuma maksa - ziedojums, sākot no 5
Eur/pers. vai vecu motociklu detaļas. Atrodi motociklu ar attēlā redzamo
nobraukumu! Nofotografējies pie tā! Foto pievieno!
41) Tilžas katoļu baznīcas dārzā 2018.gada 25.oktobrī notika Svētā Mise un pieminekļa
iesvētīšana. Atrodi, kurš prāvests te atdusas! Ieraksti!
42) Kurš no šiem cilvēkiem (Laimdota Straujuma, Juris Cibuļs, Laura Jēkabsone) nav (!)
Tilžas vidusskolas absolvents? Ieraksti!
43) Ēka, kas atklāta 2006.gada 3.novembrī Vectilžas pagastā "ir pirmā jaunuzceltā ēka
bibliotēkai ne tikai pagastos, bet arī visā Balvu rajonā" - tā rakstīts laikrakstā
"Vaduguns" Nr.88 (2006, 8.nov.), 1.lpp. Raksta nosaukums "Vectilžā uzceļ
bibliotēku". Kas atrodas ēkas 2. stāvā?
44) Lielākā daļa folkloras kopas dziedātāju dzīvo Krutovā. Kopa dibināta 2007.gada
rudenī. Viņu repertuārā ir gadskārtu un sadzīves godu dziesmas no Vectilžas un
Ziemeļlatgales apkārtnes. 2016.gadā ir iedziedātas vecās Ziemassvētku dziesmas un ir
iznācis disks "Dzīsmis ap Dīva pīdzimšonu". Ieraksti folkloras kopas nosaukumu!
3

Spēle “Ziemeļlatgales detektīvi”
45) "Jaunajā Avīzē" (2001.g., 23.febr.), 7.lpp. ir publicēts raksts "Vientulis putns lido pār
vientuļu purvu zemi". Tajā šādas rindas: "Deltaplāns plandījās kā vientuļš putns virs
vientuļa, valdzinoša purva, daļas no mūsu tēvzemes. Ja nebūtu miglas, tālumā varbūt
redzētu Lubānas ezeru un Abreni." Virs kura purva viņi lidoja?
46) Laikrakstā "Vaduguns" 1986.gada 18.septembrī, 3.lpp. ir publicēta fotoreportāža
"Jaunajā bērnudārzā". Iemūžini, kā bērnudārza ēka izskatās mūsdienās? Foto
pievieno!
47) Kurš ir pagasta lielākais ezers, kura krastā arī savulaik izbūvēts Vectilžas ciemats?
48) Apmeklē partizānu nometnes Grīvas mežos (GPS koordinātes: Lat: 56.860502, Lon:
27.490185) un atrodi atjaunoto partizānu bunkuru! Nofotografējies uz tā fona! Foto
pievieno!
49) Piesaki apmeklējumu Baltinavas novada muzejā (Tilžas iela 7, Baltinava), T.
29341738! Ieejas maksa muzejā - ziedojums. Tiklīdz ierobežojumi ļaus, muzejs būs
pieejams ierastajā laikā (otr.-piekt. 9.00 - 17.00, sest. 10.00 - 14.00, pirmd. - brīvs)!
Te Tevi gaida uzdevums "Uzmini nu, kas tas ir!" Uzmini, kā sauc priekšmetu, kuru
Tev parādīs muzeja darbiniece, nofotografē to, foto pievieno!
50) Sazinies un piesaki savu apmeklējumu Raimonda Leicāna amatnieku darbnīcā
(Baltinava, GPS: 56.946373, 27.628512), T. 26101904! Maksa 3 Eur. Te Tev būs
unikāla iespēja darboties ar CNC jeb koka gravēšanas iekārtu. Iegravē savu vārdu
kokā! Pašu izveidotais koka amatniecības darbs ņemams līdzi kā piemiņa par
viesošanos pie meistara! Pievieno foto, kur esi redzams pats un tavs darbs!
51) 2014.gadā ir iznācis DVD disks "Baļtinovys receptis", kurā iekļautas 66 intervijas ar
vietējiem iedzīvotājiem. Cik receptes ir iekļautas diskā?
52) "Supines kapellā bija ļoti slavena Jaunavas Marijas glezna. Gleznota uz ādas un
uzlīmēta uz koka dēļiem. (..) Draudzē ir uzglabājušies nostāsti, ka ar minēto gleznu
Supānu baznīcā notika brīnumi. Tā atstāja savu vietu baznīcā un vismaz 3 reizes
pārcēlās uz Baltinavu, kur to atrada kārklu krūmā. (..) 1769.gadā baznīcu nojauca un
pārveda uz Baltinavu, to vietu, kur staigāja Dievmātes glezna." (Fragments no
J.Svilāna publikācijas "Baltinavas baznīcai 300 gadu", publicēts "Katoļu kalendarā
1995", 1994.g., 218.lpp.). Kur šī glezna atrodas tagad?
53) Balvu Novada muzejā atrodas Baltinavas pagasta Svilpovas krucifiksa kopija. Atrodi
to dabā! Foto pievieno!
54) Piesaki savu apmeklējumu Briežuciema rokdarbu darbnīcā "Atspole" (Briežuciems,
Briežuciema pagasts), T. 28781631! Maksa - ziedojums 1 Eur. Iepazīsti audēja arodu
un iemēģini aušanas prasmes īstās stellēs! Bet pirms tam - atpazīsti dažādas zāļu
tējas! Ja uzdevums izpildīts - nofotografējies pie stellēm! Foto pievieno!
55) Piesaki savu apmeklējumu lauku sētā "Bilgas" (Bilgas, Bēliņi, Briežuciema pag.), T.
28636145! Maksa - ziedojums 1 Eur. Izzini "Bilgu" saimnieka Oļģerta medību
stāstus! Uzdevums - nofotografējies ar lauku sētas saimnieka medību trofeju
kolekciju! Foto pievieno!
56) Kas ir attēlots E.Kaša kokgriezumā Valentīnas Kašas grāmatas "Briežuciems" (2016)
11.lpp.?
57) No kā 20.gs. 20.gados ir celta kapliča, kas atrodas Brieksīnes kalna galā?
58) Piesaki savu apmeklējumu Ontona Slišāna kultūrvēstures muzejā (Akas laukums 1, c.
Upīte, Šķilbēnu pagasts), T. 64546277, 29868786! Izpildi darbinieku sagatavoto
uzdevumu! Atbildi ieraksti!
59) Piesaki savu apmeklējumu un dodies uz Bišu namiņam Šķilbēnu pagasta Stabļovā, T.
28356293! Cik bišu stropi ir namiņa tuvumā? Saskaiti un atbildi ieraksti!
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60) Dabas parkā Balkanu kalni atrodi 2016.gadā uzstādīto informatīvo vides stendu, kurā
aprakstīta parka vēsture trīs valodās. Kādu koku rinda aug pa kreisi no šī stenda? Pie
kokiem izvietoti to nosaukumi, uzraksti gan latvisko, gan latīnisko nosaukumu!
61) Piestāj pie z/s "Kotiņi" (Kotiņi, Šķilbēnu pagasts), T. 26422231. Nofotografējies pie
saimniecības uzraksta! Foto pievieno!
62) Kurā gadā Stiglovas grava tika atzīta par gada dabas objektu?
63) Miķeļa Bukša grāmatā "Atmiņas un atziņas" (1964), 17.lpp. rakstīts, ka "pēc
dokumentim es asmu dzimis Baļtinovas pogosta Leidumūs, bet patīseibā asmu dzimis
Škilbānu pogosta Pļešovas cīmā". Saskaiti, cik grāmatu attēlots viņam veltītajā
piemineklī, kas atrodas Pļešovā! Ieraksti!
64) Kas Pūrlovas izloksnē ir sīrene? Atrodi to kādā no šejienes pļavām un iemūžini
fotogrāfijā! Atbildi vari meklēt Jura Cibuļa "Purlovas grāmatā" pievienotajā vārdnīcā.
65) Lazdulejas ciems laikrakstā "Vaduguns", Nr.60 (2014, 12.aug.), 7.lpp. nodēvēts par
kaķumīļu ciemu. Iemūžini fotogrāfijā kādu te dzīvojošu kaķi! Foto pievieno!
66) Kura saimniecība ir titula "Lauku mantojuma saglabātājs 2012"ieguvēja? Atbildi vari
meklēt laikraksta "Vaduguns", Nr. 84 (2013, 29.okt.), 2.lpp.
67) Cesvainē dzīvojošai Jānis Mednis ar fotogrāfijas palīdzību 2010.gadā meklēja
radiniekus Balvu pusē. Un atrada! Ieraksti, kurā Lazdulejas pagasta ciemā dzīvo viņa
radiniece! Atbildi atradīsi rakstā "Pa kādas fotogrāfijas pēdām" laikraksta
"Vaduguns"Nr.20 (2010, 13.marts), 6., 11.lpp.
68) Vieta, par kuru laikrakstā "Vaduguns"Nr.6 (1985.g. 12.janv.), 4.lpp. rakstīts . ka "Te
patīkami iegriezties". Kas ir šī vieta? Ieraksti tās toreizējo nosaukumu!
69) Piesaki savu apmeklējumu kultūrvēsturiskajā lauku sētā "Vēršukalns", kas izveidota
bijušā saimnieka Staņislava Dupuža mājās Susāju pagasta "Svilpovā" (GPS:
57.180246, 27.628142), T. 25648877! Pie drēbju klēts logā ieraudzīsi lina dvieli. Kas
uz tā rakstīts? Ieraksti!
70) Piesakies, lai aplūkotu Senlietu un retro motociklu kolekciju "Cīrulīši" (c. Tepenīca,
Susāju pagasts), T. 26446147! Tā atrodas 20.gs. sākumā būvētā, atjaunotā klētī, kurā
izvietota interesanta un daudzveidīga darbarīku un sadzīves priekšmetu kolekcija. Cik
pakavu atrodas uz vienas no saimniecības ēkas sienas? Ieraksti!
71) Stompaku purva taka ir unikāla ar savām dabas bagātībām un kultūrvēsturisko
mantojumu. Kādas aizsargājamās putnu sugas sastopamas Stompaku purvos? Dodies
dabā izstaigāt purva taku un vienā no informācijas stendiem atradīsi informāciju par
purvā sastopamajiem putniem - ieraksti pirmos trīs!
72) Viļakas pusē 2020.gadā tika manīts albīnais alnis. Ne velti kādai populārai vietai ir
dots līdzīgs nosaukums. Kura tā būtu? Atrodi vietas simbolu un nofotografē to! Foto
pievieno!
73) Kurš raidījums tika filmēts Susāju pagastā? Ēterā bijis 2002.gada 22.jūnijā un
25.jūnijā (var atrast un noskatīties Diva? Raidījumā stāsti par ciemiem Nastrovu,
Kulpeni, Krustacelmu u.c.
74) Kādā no Susāju pagasta vietām, kas minēta šai grāmatā, tika atrasta cara Borisova
Godunova (1598-1605) monēta, tautā saukta par "češuiku", kas kalta Pleskavā? Kas
tā bija par vietu? Ieraksti!
75) Mitrakalns ir noslēpumaina vieta. Lai tur nokļūtu, Tev nāksies šķērsot upīti un doties
garām vecajām ūdens dzirnavām, no kurām atlikušas tikai drupas. Noskaidro, kā sauc
šīs ūdens dzirnavas! Nosaukumu saliec no tuvumā esošiem dabas materiāliem!
Nofotografē izveidoto nosaukumu un dzirnavas! Foto pievieno!
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76) Ceļš Tevi ir atvedis pie Viļakas ezera. No cik dēļiem sastāv mazais pārejas tiltiņš no
stāvlaukuma līdz vides objektam "Ūdens"? Atbildi ieraksti!
77) Saskaiti ar cik lampiņām tiek apgaismots ceļš bijušās Viļakas muižas teritorijā no
trotuāra līdz strūklakai "Lāsīte"! Atbildi ieraksti!
78) Uztaisi radošo darbu (video, foto, zīmējums u.tml.) par tēmu "Atpūta Viļakā kopā ar
"Ezertūre" un "Million star hotel" burbuli"! Nopublicē to facebook.com ar tēmturiem
#ezerture #millionstarhotel #ziemellatgalesdetektivi! Ekrānšāviņu, kur redzams Tavs
ieraksts, pievieno šeit!
79) Atrodi ēku Viļakā, kur kādreiz bijusi sinagoga. Nofotografē, kā ēka izskatās
mūsdienās! Foto pievieno!
80) Reiz uz Viļakas ezera salas slējās Marienhauzenas pils, par kuras dārgumiem
saglabājušies vairāki mīti. Apmeklē Viļakas ezera salas pastaigu taku (Viļakas ezera
sala, Liepnas iela 48, Viļaka. GPS: 57.191774, 27.677522) un atrodi informāciju par
to, kas noticis ar pils dārgumiem! Nofotografē tekstu! Foto pievieno!
81) Atrodi Viļakā ēku, kur kādreiz bijis kinoteātris "17.jūnijs"! Nofotografē šo ēku
mūsdienās! Foto pievieno!
82) Viļakā ir uzstādīts piemineklis Latgaļu grāmatniecības pamatlicējiem Viļakā. Ieraksti,
kuru personu vārdi minēti piemineklī!
83) Viļakā kādreiz bija nodibināta izdevniecība, kas izdeva vairākas grāmatas. Viena no
tām ir B.Brežgo "Latgolas zemnīki krīvu dzymtbyušonas laikūs" (1940). Ieraksti
izdevniecības adresi!
84) "Viņš no tiem laikiem atcerējās Viļaku kā izpriecu vietu, kur daudz viesu mielojās pie
pārpilniem galdiem un uz ezera griezās karuselis. Pane Ščerbinska viņu veda pie
rokas un katram stāstīja: "Tas ir mans dēls." Vecas dāmas lika viņam skandēt poliskas
vārsmas un cienāja ar saldumiem, kamēr šķebināja dūša. Lūk, tādu viņš atcerējās
dumpīgo Viļaku." (A. Rupainis "Māra mostas", 216, 509.-510.lpp.). Kas ir šis viņš?
85) Kas ir uzrakstīts uz vienas no 16 Viļakas Romas katoļu baznīcas vitrāžām? Ieraksti!
86) Darbs ar naftas produktiem skaitījās kaitīgs, tāpēc strādnieki saņēma piena produktus
vai augļu sulas. Darba aizsardzības jomā strādnieki saņēma speciālapģērbu - cimdus,
veļu, kombinētus kostīmus un .."(Veltas Loginas atmiņu fragments par Vecumu
naftas bāzi, pierakstīts 2019.gadā). Izlasi pilno atmiņu tekstu Novadpētniecības datu
bāzē un ieraksti trūkstošo vārdu citāta beigās!
87) "Paceļos .. kalnā un arī .. grūti pazīt; visa ciema zeme - dzeltens rudzu lauks pašā
pļaujā. Maize... Tā pati maize, rupjā, ilgotā, svētā. Druvas vidū tornis. Pāri mežiem
zilā augusta dūmakā var samanīt pat tālīno Viļaku. Arī naftas bāzi pie Vecumu
stacijas un tik daudzās mājeles ap to. Vesels ciemats izaudzis. " V.Līvzemnieks
"Mans ciems" (Vaduguns, Nr.116, 1969, 18.okt.). Kurš Vecumu pagasta ciems ir
minēts raksta fragmentā? Atrodi minēto kalnu, uzkāp tajā un nobildē, kas paveras
Tavam skatienam! Foto pievieno! Pavedienus atbildes atrašanai vari meklēt te!
88) Mežvidu pamatskolu slēdz 2014.gadā, taču ēka nepaliek tukša. Te 2015.gadā sāk
darbu "Jauna ražotne ar 50 darbavietām" (Vaduguns, Nr.75, 2015.g., 6.okt., 5.lpp.).
Kāds ir ražotnes nosaukums?
89) "Vecie ciema iedzīvotāji apgalvo, ka milzīgā .. te stāvējusi jau tad, kad paša Ūlasu
ciema neesot bijis."(Valerians Rundzāns "Mani Ūlasi vēl dzīvo" (1995, 3.lpp.). Kurš
koks attēlots uz grāmatas vāka un minēts arī citātā?
90) Alīnas Bagdanovas zinātniski pētnieciskajā darbā "Vecumu pagasta Borisovas ciems"
(2007) ir iekļauta intervija ar Borisovas pusmuižas kādreizējo īpašnieci Antoņinu
Draviņu. No kā viņas audžutēvs Staņislavs Cunskis nopērk Borisovas ciemu?
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91) "Prieku un gandarījumu radīja jaunā tautas nama ēka, kuru svinīgi atklāja
saimniecības jubilejas svinību reizē." V.Grahoļska raksts "Tautas nams Vecumos"
publicēts laikrakstā "Vaduguns", 24.dec., 4.lpp. Atrodi un ieraksti, kurā gadā atklāj
Vecumu tautas namu!
92) Iepazīsti Jaškovas dižpriedes audzes informatīvā stenda saturu! Nostājies pie
informācijas stenda un pagriezies uz rietumiem (dēļa gals rāda tieši rietumus)! Dodies
tai virzienā aptuveni 100 soļus, ieraudzīsi priedi ar varenu vēja slotu galotnē. Atrodi
to un nofotografē! Foto pievieno!
93) Žīguru pagastā ir izveidota skaista atpūtas vieta "Pie dīķa". Kāda putna vārdā ir
nosaukta šī atpūtas vieta?
94) Iebraucot Žīguros un pagriežoties uz brīvdabas estrādi, atradīsi Žīguru dižpriedes:
Stārķu priedi un Līko priedi. Priežu tuvumā var aplūkot Vara Vilcāna veidotās koka
skulptūras. Atrodi Lāču ģimeni, Mežaveci un Spāri! Sasveicinies ar Mežaveci un
nofotografē viņu! Foto pievieno!
95) Pie Žīguru stacijas sameklē sākumu senam bruģētam ceļam. Cik garš tas ir? Ieraksti!
96) Māris Rēdmanis 2006.gadā, rakstot darbu "Avoti Žīguru apkārtnē", apsekoja vairākus
avotus. Cik avotu atzīmēts kartē, kas pievienota darba pielikumā?
97) Lokomatīve ar iekšējo aizdedzi Žīguru dzelzceļa stacijā, 1957. un 1963.gads. Ieraksti
tās vadītāja Voldemāra uzvārdu!
98) Kas ir "Zilizaļš brīnums Kupravā" (raksta nosaukums, pēc kura var sameklēt atbildi)?
Atrodi to, izlasi un ieraksti, kas tas ir!
99) Kupravā "jau pabeigta pirmā ēka - cementa noliktava, kas var uzņemt 500 t šī vērtīgā
būvmateriāla. Netālu uzbūvēts arī betona javas sagatavošanas cehs, kur beidz montēt
javas sagatavotājus... Šogad sāksies (..) galvenā korpusa, katlu mājas un noliktavu
būvdarbi. Tikai piebraucamo ceļu betonēšanai vien vajadzēs apmēram vienu tūkstoti
kubikmetru betona."(Padomju Jaunatne, 1968, 26.jūl., 1.lpp.) Kas te top?
100)
Kas ir Kupravas "zelts"? Atbildi iemūžini fotogrāfijā! Foto pievieno!
101)
"Prātā palikusi kāda glīta meitene, ar ko sapazinos Kupravā, ieradies tur
kārtot ar vietējās jaunatnes organizācijas izveidošanu saistītus jautājumus, un
pastaigājos gar dzelzceļa sliedēm, gaidot Rīgas vilcienu, lai brauktu uz Abreni. Vienā
pusē bija krūmi, caur kuriem vīdēja lauki, otrā melnoja bieza egļu audze, tāpēc ir
palicis iespaids, ka stacija atradās meža vidū. Redzu arī tuvāko apkārtni: sliedes,
melnos, darvas piesūcinātos gulšņos, oļaino granti starp tiem, nelielo stacijas ēku,
cieši nomīdīto taciņu, pa kuru staigājām." Tā raksta J.Laganovskis grāmatā "Ilūziju
gadi" (2005.g., 185.lpp.). Kā stacijas ēkas apkārtne izskatās mūsdienās? Foto
pievieno!
102)
Kādreiz Medņevas pagastā bija dzirnavas un mežniecība, bet tagad to vārdu
nes autobusa pietura. Iemūžini pieturu fotogrāfijā. Foto pievieno!
103)
Medņevas pagastā ir izveidots vietējai velomaršruts. Ieraksti tā nosaukumu!
104)
Raganu kalna Lielā priede Medņevas pagastā apvīta nostāstiem. Nostāstu par
Raču Raganu kalnu - kulta vietu atradīsi Lilitas Šaicānes pētījumā "Medņevas daba,
vēsture, cilvēki" (2000). Izlasi nostāstu un atbildi, kā radies caurums priedē!
105)
Grāmatā "Medņevas dziedātājas" (2008) ir publicēti vairāki dziedātāju
dzīvesstāsti. Viena no dziedātājām (dzim. 1937.g.) raksta: "Semenovā, skaistā
uzkalniņā upītes malā atrodas manas dzimtās mājas. (..) Mūsu mājās vienmēr
salasījās jaunatne, sevišķi garajos ziemas vakaros. Turpat kaimiņos bija daudz
jauniešu. Tēvs bija ļoti sabiedrisks. Puiši nāca pie brāļa, jo brālis spēlēja cītaru un
garmošku. Meitenes nāca pie vecākajām māsām. Tad nu garie ziemas vakari tika
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īsināti ar rotaļām, bieži vien arī ar dejām. Tēvam visi plijās virsū, lai pastāsta pasakas,
ko viņš arī labprāt darīja." Ieraksti kā sauc dziedātāju - šo atmiņu autori!
106)
1947.gada 19.martā dzimuša novadnieka, slavena riteņbraucēja, astoņkārtēja
Latvijas čempiona dzimtais ciems - Loduma, Medņevas pagastā. 1989.gadā viņš
sasniedza vislabāko diennakts brauciena rezultātu - 833 km, kas pat ir labāks par to,
kas fiksēts tā gada Ginesa rekordu grāmatā. Informācija par viņu iekļauta arī Lilitas
Šaicānes pētījumā "Medņevas daba, vēsture, cilvēki" (2001). Kā sauc šo
riteņbraucēju?
107)
Iepazīsti Andra Melņa pētniecisko darbu "Kultūrvide Vīksnā agrāk un tagad"
(2001) un atrodi teiku, kā Sprogu ezers cēlies! Ieraksti, kas atrodas ezera dzelmē, no
kurienes nāk aukstās straumes!
108)
Kas ir bijis Mežariju vējdzirnavu Vīksnas pagastā īpašnieks? Atbildi vari
meklēt Andra Melņa zinātniskajā darbā "Kultūrvide Vīksnā agrāk un tagad" (2001).
109)
2017.gada maija sākumā Vīksnas pagastā atklāja velomaršrutu. Ieraksti, kāds
ir tā kopējais garums!
110)
Vīksnas pagastā ir ciems, kuram ir neparasts nosaukums. Tāds pats
nosaukums ir valstij Eiropas austrumos, kuru no dienvidiem apskalo Melnā jūra.
Ieraksti ciema nosaukumu!
111)
Vīksnas stacija atvērta 1930.gadā. Līdz 2001.gada 1.jūlijam Rīgas-Pitalovas
vilciens kursēja līdz Vecumiem, pieturot arī Vīksnas stacijā. 2001.gada 29.augustā
garām Vīksnas stacijai pabrauca pēdējais kravas vilciena sastāvs no Žīguriem uz
Gulbeni. Kurā gadā vilciena sliedes demontēja?
112)
Novadpētnieks Kārlis Ozoliņš ir pierakstījis ratiņu dreimaņu atmiņas "Ratiņu
dreimaņi ar 11 foto attēliem"(1989). Kura dzimta pieminēta aprakstā?
113)
Ir 1973.gada 3.janvāris, un Kubulos top par vienu ēku vairāk. Kas ir uzcelts?
114)
"Jaunā (..) ēka, kuru nodeva ekspluatācijā 1964.gadā. Te ir plašas uzgaidāmās
telpas, centrālapkure un nu jau (..) ēkā iekārojušies divi kioski." Tā rakstīts Kārļa
Ozoliņa savāktajā un 1994.gadā sakārtotajā materiālā "Kubulu pagasts: apraksts ar 90
foto". Atrodi tajā 15.foto un dodies uz tajā redzamo ēku. Iemūžini fotogrāfijā, kā tā
izskatās tagad! Foto pievieno!
115)
"Balvu Taisnības" Nr.136 (1961.g., 14.nov.), 3.lpp. raksta par uz Bolupes
uzceltajām slūžām Celminē. Kas ir laikrakstā ievietotās fotogrāfijas autors?
116)
"Purva malā ir vietējās nozīmes aizsargājamais (..) dižakmens. Ja tas spētu
runāt, varētu daudz ko pastāstīt." (Vaduguns, 1988.g., 24.marts, 5.lpp.) Kurš
dižakmens minēts rakstā?
117)
Ploskīnes lielais Vella akmens atrodas apmēram 0,5 km no Ploskīnes ciema
Bērzkalnes pagastā (GPS: 57.059340, 27.363170). Tā izmēri: platums 7 m, garums
8,3 m, augstums 1,9 m, apkārtmērs 24,1 m, tilpums 45m3. Izlasi teiku, kā radies
akmens, un ieraksti, vai kāds un kurš no teikā minētajiem kokiem aug akmens
tuvumā!
118)
Kāds darbs kolhozā "Sarkanais partizāns" atspoguļots fotogrāfijā (Kohozā
"Sarkanais partizāns" 20.gs. 60.gados), kas pieejama Novadpētniecības datu bāzē?
119)
Laikrakstā "Vaduguns" (Nr. 50, 2019.g., 9.jūl., 9.lpp.) ir publicēts raksts, kas
vēsta, ka "Bērzkalnes pagastā (..)". Kas tad bija noticis?
120)
Kas kalpo/kalpoja kā pasta kastīte viesu namā "Paradīzes"? Tas minēts arī
vienā rakstā par šo vietu kādā no laikraksta "Vaduguns" 2015.gada augusta
numuriem. Ieraksti!
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121)
Piesaki savu apmeklējumu viesu namā "Paradīzes" (Brūklāji, Bērzkalnes
pagasts), T. 22009975, 29423688. Dalības maksa 10 Eur par viena būrīša
pagatavošanu, neatkarīgi no personu skaita. Piedalies putnu būrīšu gatavošanā! Pēc
būrīša izgatavošanas dodies saskaitīt, cik putnu būrīši izvietoti viesu nama
"Paradīzes" pagalmā! Skaitu ieraksti!
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