
“Latvijai – 100. Domā. Izzini. Stāsti!” 
 

 Atbildes uz 2. kārtas jautājumiem 
 

1. 2014. gadā šī Latvijas pilsēta nominēta kā trešā jaukākā Eiropas mazpilsēta un izdevums 

“LonelyPlanet” to atzinis par vienu no pasaules 50 noslēpumainākajiem galamērķiem. Kura 

Latvijas pilsēta izpilnījusies šādu atzinību? 

a) Jūrmala 

b) Durbe 

c) Cēsis 

d) Sigulda 

2. 2014. gada jūnijā Gulbenē svinīgi tika dots vārds restaurētajai šaursliežu tvaika lokomatīvei, kas 

turpmākos piecus gadus vizinās braucējus Latvijā vienīgajā pasažieru līnijā Gulbene – Alūksne. 

Tvaika lokomatīvei Gr-319 dots vārds “Ferdinands”. Pēc Padomju Savienības pasūtījuma tā 

izgatavota 1951. gadā Vācijā Potsdamas lokomotīvju rūpnīcā.  Kurā Latvijas pilsētā tā izmantota 

līdz 1964. gadam, pirms tika pārvesta uz  Ukrainu un vēlāk – Igauniju? 

a) Liepājā 

b) Jelgavā 

c) Dobelē 

d) Daugavpilī 

3. Lielu popularitāti iemantojušās Mikrofona aptaujas pirmsākumi meklējami 1968. gadā. Kur 

norisinājās Mikrofona aptaujas pirmais koncerts? 

a) Dailes teātrī 

b) Sporta pilī 

c) Mazajā ģildē 

d) Filharmonijā 

4. Tēlnieks Vilnis Titāns projekta “Latvija saules zīmē” ietvaros 1998. gadā, par godu Latvijas 
neatkarības pasludināšanas 80. gadadienai, uzstādījis skulptūras Latvijas tālākajos ģeogrāfiskajos 
punktos: “Zaļais stars” – Rietumos, “Saules puķe” – Dienvidos, “Austras koks” – Austrumos. Kā 
sauc ceturto, Ziemeļos izvietoto akmens zīmi?  

Baltās naktis 
5. Ilonas Brūveres dokumentā spēlfilma “Ievainotais jātnieks” ir otrā filma Nacionālā Kino centra 

programmā “Latvijas filmas Latvijas simtgadei”. Filma uzņemta ne tikai Rīgā, bet arī ārvalstīs. Kurā 

pilsētā vēl bez Rīgas norisinās filmas darbība? 

a) Viļņā 

b) Tallinā 

c) Florencē 

d) Parīzē 

6. 2012.gadā Jelgavas vizītkartē parādījās jauns vaibsts – vanšu tilts, kas pilsētas centrālo daļu 

savieno ar Pasta salu. Jelgavnieki bija iesūtījuši 130 priekšlikumus jaunā tilta nosaukumam. 

Nobalsojot 1788 interesentiem, jaunais tilts nodēvēts par Mītavas tiltu. Kurš no iedzīvotāju 

iesūtītajiem variantiem par tilta nosaukumu ieguva otru lielāko balsu skaitu? 

a) Studentu tilts 

b) Mehu tilts 

c) Laika tilts 

d) Pasta tilts 

 



7. Sebastians Boldts ir vācu uzņēmējs, kurš jau četrus gadus vienu no Latgales novadiem sauc par 

savām mājām. S. Boldts: “Man ļoti patīk dabas stūrītis, kur atrodas mūsu viesu māja “Upes 

dižvietas”. Man ļoti patīk Latgale, cilvēki, patīk Rīga un Jūrmala. Man te ir darbs. Un, ja cilvēkam 

kaut kas ļoti patīk un ja viņam ir darbs, tad viņš jūtas kā mājās.” Kurā no Latgales novadiem 

atrodas S. Boldta lolotais viesu nams “Upes dižvietas”? 

a) Krāslavas novadā 

b) Ilūkstes novadā 

c) Daugavpils novadā 

d) Līvānu novadā  

8. Kurš dzejnieks pēc viesošanās savās dzimtajās mājās teicis vārdus: “Dzimtās puses bērnības avots, 

kurš šķita, ka ir aizsērējis un atstāts novārtā, joprojām ir dzīvs. Tas deva papildu impulsu un spēku. 

Atgriešanās notika īstajā brīdī, sastopoties ar īstajiem cilvēkiem, novadniekiem, un tas iedvesmoja 

gada nogalei. Varbūt šī iedvesma nepametīs ilgāku laiku. Piepeši attapos, ka bērnības atmiņas ir 

dzīvas, iespaidi un daba, kas allaž devusi spēku, dzimtās puses lielais sirsnīgums un labestība. 

Neviļus īsts, patiess pacilātības un saviļņojuma brīdis, kurš jau ilgst vairākus mēnešus. Dievs dod 

to nepazaudēt.”? 

a) Jānis Rokpelnis 

b) Jānis Peters 

c) Kārlis Vērdiņš 

d) Leons Briedis 

9. Šo rūpnīcu atklāja 1932. gada 22. oktobrī un tas bija nozīmīgs notikums saimniecības nozarē visas 

Latvijas mērogā. Rūpnīcas būvniecība ilga sešus mēnešus un projekta kopējās izmaksas sastādīja 

3,45 miljonus latu. Kas šī ir par rūpnīcu? 

a) Valsts elektrotehniskā fabrika 

b) Krustpils cukurfabrika 

c) Liepājas drāšu fabrika 

d) Kuzņecova porcelāna un fajansa fabrika 

10. 2017.gada vasarā Liepājā tika atklāts NBA  komandas Ņujorkas “Knicks” spēlētāja Kristapa 

Porziņģa otrais dāvātais basketbola laukums. Jaunatklātais basketbola laukums atrodas Ziemeļu 

priekšpilsētā, Ventspils parkā. Kā savulaik vietējie iedzīvotāji dēvēja šo parku? 

a) Ziemeļu parks 

b) Velna parks 

c) Kazu parks 

d) Ganību pļava 

 

 

* Pareizās atbildes atzīmētas ar zaļu krāsu. 


