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Kurā vēsturiskajā novadā atrodas kalns aiz ceļazīmes:

• Zemgalē

• Latgalē

• Sēlijā
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Izbraucam no Vidzemes, iebraucam...

• Igaunijā

• Latgalē

• Rīgā

• cits variants

2



• tas ir fotošops

• tā ir kļūda

• cits variants

Izbraucam no Vidzemes, iebraucam... Smiltenē?
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Kur tas ir?

• Zemgalē

• Sēlijā

• Kurzemē
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• 2000

• 4000

• 20

Cik km no Daugavpils līdz Lietuvai 
caur Ēģipti?
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Kalna Peles un dažas Astītes... Kas noticis?

• kaķis 
pastrādājis

• kaut kur 
paslēpies 
vanags

• abi varianti
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Stop! Pa labi skaista... 

• vieta

• ainava

• cits 
variants
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Nezināmi lidojošie objekti

No pirts nākusi māte ar mazu bērnu. Bērns ieraudzījis melnu, lidojošu ezeru un
rādījis – «...usmīgs, ...usmīgs». Tad ezers nokritis, un tā radies... (kas?)
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Saka _ _ _ _ tecēdama:
Mīsimies, _ _ _ _ _ _ _ _ _!
Nesamija _ _ _ _ _ _ _ _ _,
_ _ _ _ _ lieli līkumiņi.

Upju sarunas
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Ko Tebra saka Durbei?
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Kas kait Rīgas meitiņām
Raibus cimdus neadīt?
_ _ _ _ _ vērpa dzīpariņus,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ šķeterēja.
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Foto: Julita Kluša, dziedava.lv 

Metiet ziedus, kur metiet,
_ _ _ _ _ ziedus nemetiet,
_ _ _ _ _ ziedus nemetiet,
_ _ _ _ _ rāva dibenā.
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Viet-vārda diena

Bet kad un kāpēc Rūjiena svin vārda dienu? 

• pilsēta Auce

savu vārda dienu svin 4. martā

• ciems Indra

savu vārda dienu svin 1. februārī 

– jo šie vārdi ir kalendārā.
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Atbildes

1. Kurā vēsturiskajā novadā atrodas kalns aiz ceļazīmes? Sēlijā. Ciems Sēlija atrodas Sēlpils pagastā (bij. Jēkabpils rajonā). Izbraucot no 
Sēlijas ciema, joprojām atrodamies Sēlijas vēsturiskajā novadā.

2. Izbraucam no Vidzemes, iebraucam... Joprojām Vidzemē. Ciems Vidzeme atrodas Brantu pagastā (bij. Valkas rajonā), tātad joprojām 
Vidzemes vēsturiskajā novadā.

3. Izbraucam no Vidzemes, iebraucam... Smiltenē? Tas nav ne fotošops, ne kļūda. Šādu ceļazīmi redzam, no Vidzemes ciema puses 
iebraucot Smiltenē. 

4. Kur tas ir? Sēlijā. Ciems Zemgale atrodas Demenes pagastā (bij. Daugavpils rajonā), tātad Sēlijas vēsturiskajā novadā. Attēlos redzama 
Zemgales stacijas ēka agrāk un tagad.

5. Cik km no Daugavpils līdz Lietuvai caur Ēģipti? 20 km. Ciems Ēģipte atrodas Medumu pagastā (bij. Daugavpils raj.) pie Lietuvas 
robežas.

6. Kalna Peles un dažas Astītes... Kas noticis? Kaut kur paslēpies vanags. Netālu ir viensēta Vanagi. (Kalna Pelēm kaimiņos ir 
Vidusķāķi, tomēr tie nav Kaķi).

7. Stop! Pa labi skaista... Stacija "Skaista". Skaistas stacija atrodas Kalniešu pagastā (bij. Krāslavas rajonā). 

8. Nezināmi lidojošie objekti. Usmas ezers.

9. Upju sarunas. Saka Ogre tecēdama / Mīsimies, Daugaviņa! / Nesamija Daugaviņa, / Ogrei lieli līkumiņi.

10. Ko Tebra saka Durbei? Tecēsim jūriņā!
Tebra un Durbe satek kopā pie Sakas ciema un tālāk 6 km ar nosaukumu Saka tek līdz jūrai. Atbildes variants varētu būt: «Laižam uz 
Pāvilostu!», tomēr abu upju kopīgais galamērķis ir jūra. 

11. Kas kait Rīgas meitiņām / Raibus cimdus neadīt? / Gauja vērpa dzīpariņus, / Daugaviņa šķeterēja.

12. Metiet ziedus, kur metiet, / Ventā ziedus nemetiet, / Ventā ziedus nemetiet, Rumba rāva dibenā.

13. Kad un kāpēc Rūjiena svin vārda dienu? 29. maijā, kopā ar pilsētas tiesību iegūšanas gadadienu.
Rūjienas bērnudārzā «Vārpiņa» bērni stāstījuši par savām vārda dienām. Kāds pacēlis roku un prasījis: «Audzinātāj, bet kad Rūjienai ir vārda 
diena?» Šis jautājums licis Līgai Siliņai arhīvos pētīt pilsētas vārda izcelšanos. Tā kā Rūjiena par pilsētu kļuvusi 1923. gada 29. maijā, tad arī 
pilsētas vārda dienu sākuši svinēt 29. maijā. [Avots: Litavniece L. «Audzinātāj, bet kad Rūjienai ir vārda diena?» // «Liesma», 28.05.2015.]
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