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Hei, hei!
Vai esi gatavs doties ceļojumā pa Gulbenes novadu

un uzzināt daudz interesantas lietas? 

Vai Tu zināji, ka senos laikos mūsu novada upēs bija
sastopami pērļu gliemeži? 

Vai Tu zināji, ka senos laikos kādas novada pils
vārtus sargājis velnam līdzīgs radījums? 

Vai Tu zināji, ka Gulbenes novadā tika ražoti sērkociņi,
kurus sūtīja uz tālām zemēm? 

Paņem un uzasini savus zīmuļus, lai būtu ar ko
krāsot un pildīt uzdevumus!

Gulbenes novada bibliotēkā joprojām mājo runcis Misiņš.
Viņš arī vēlas uzzināt daudz ko jaunu,
tāpēc dosies ceļojumā kopā ar Tevi. 

Skaties uzmanīgi un uzraksti,
cik reizes Tu grāmatā ieraudzīji Misiņu!

Grāmatā uzzināto varēsi pastāstīt saviem
radiem un draugiem, kas atbrauks ciemos

uz Gulbenes novadu. 



Teika stāsta, ka vietā, kur tagad atrodas Gulbenes pilsēta, bijis biezs mežs. Tam 
cauri gājis zvēru ceļš. Kāds drosmīgs arājs gribējis uzart zemi. Meža iemītnieki lācis, 
vilks, lapsa un zaķis pa vienam gājuši cīnieties ar arāju, tomēr neveiksmīgi. Zvēri 
nosprieduši: “Ir gan stiprs tas vīrs!” un pametuši taku. 

Gulbene

Uzzīmē, kāda varēja izskatīsies šī mūra pils?

Senos laikos Vecgulbenes muižā 
saimniekoja barons Johans Gotlībs 
fon Volfs. Barons saimniekoja ar 
vērienu. Par to liecina lielais 
muižas kalpu un muižas ļaužu 
skaits. Muižā kalpojuši 2 pavāri,
3 sulaiņi, mājas kalps, galdnieks, 
misiņkalējs, kalējs, zāģētavas 
pārzinis un kalps, iesalnieks, 
krodzinieks, staļļmeistars, kučieris, 
2 govju puiši, lopu gans, dārznieks.
 

Vai zināji, ka vietā, kur tagad atrodas Gulbenes luterāņu baznīca, pirms vairāk kā 
600 gadiem tika uzcelta Rīgas arhibīskapa mūra pils, ap kuru pamazām izveidojās 
apdzīvota vieta. 

Vai Tu zini, kas ir kučieris? Nezini? Vaicā bibliotekāram.



Gulbeni dēvē par parku pilsētu. Jau 
seno laikos šeit bija iekopti skaisti parki: 
Rūdolfa parks, Pils parks, Spārītes un 
Emzes parks. Vecgulbenes muižas 
parkos bija izvietotas dažādas 
skulptūras, tiltiņi un pat koka gaisa tilts. 

Pabeidz rakstīt Marisas vārdu uz akmeņiem!

Spārītes parkā atrodas Svētezers. Tā esot barona Volfa dāvana sievai Marisai 
dzimšanas dienā. Svētezera vidū ir lielāka sala un tai apkārt ir sešas mazākas. Uz 
katras mazākās salas ir akmens, kuros iekalts viens burts no vārda MARISA. 

Marisai tika uzdāvināta 
Sarkanā pils. Pils celta no 
sarkaniem ķieģeļiem, tādēļ 
radies tāds nosaukums. 
Grezni bijuši lielie pils vārti.



Esot Gulbenē, ikviens var izvizināties ar bānīti. 

Gulbenes - Alūksnes šaursliežu dzelzceļa garums 

ir nepilni 33 km, sliežu platums – 75 centimetri. 

Dažām stacijām ir interesanti nosaukumi: Pūriņi, 

Dunduri, Paparde, Umernieki. 

Gulbenes centrālajā skvērā atrodas strūklaka, kas atgādina degošu ugunskuru. Tā sastāv no2 metāla liesmām,6 centrālajām un45 mazākām ūdens strūklām.

Lūk, šādus rakstainus cimdus
adīja Gulbenē aptuveni
pirms 80 gadiem.

Kādus rakstus un krāsas Tu
izmantotu, adot savu cimdu?
Uzzīmē!



Beļavas pagasts

Beļava savu nosaukumu ieguvusi, pateicoties ģenerālim Belovam, kuram Zviedru 
valdība uzdāvināja muižu. Agrāk Beļavas nosaukums bija Kārtene.
Šeit atrodas Gulbenes novada augstākais kalns – Beļavas (Kārtenes) pilskalns. 
Senākos laikos šeit uzcelti novērošanas un skatu torņi.

Beļavas muiža ir viena no vecākajām
kungu dzīvojamām ēkām Gulbenes novadā. 

Senajos laikos pie muižas atradies 

piemineklis barona iemīļotajam 

zirgam. Teika stāsta, ka akmens 

piemineklis bija veltīts 
barona baltajai 

ķēvei, kas dzirnavu dambja kraujā 

salauzusi kāju. Tagad piemineklis 

novietots m
uižas parkā, bet zirga 

veidojums pazudis. 

Beļavas pagastā ir 9 ezeri. Dažiem no tiem 
nudien ir jautri nosaukumi – Putriņu, 
Opulītis, Gribiņš, Dindiņš un Čušļu 
ezers.

Ja Tev būtu jāizdomā ezeram nosaukums,
kā Tu to nosauktu?  

Kam Tu vēlētos uzcelt pieminekli?

Uzzīmē, kāds tas varētu
izskatīties?

Vai Tu zini, kas ir spīļarkls? Nezini?
Vaicā bibliotekāram.

Lisas jeb Pinteļu ezers ir viens no skaistākajiem 
Gulbenes novadā. Teika stāsta, ka skaidrā laikā 
ezera dzelmē varot redzēt nogrimušu māju. Cirvis 
esot iecirsts paksī, spīļarkls piesliets pie sienas. 



Daukstu pagasts
Vārds Daukstes esot cēlies no vārda “dūkstes” (purvaina vieta).

Lielajā Mārku purvā jeb Ušuru purvā 
atrodas Sēņu sala, kur aug daudz sēnes. 
Purvā aug lācenes, mellenes, dzērvenes.    

Uzzīmē, kāda varētu izskatīties Sēņu sala?

Kur vienuviet var redzēt 450 

kurpītes? Kurpīšu kolekcijā 

“Brīnumzeme”. Kādas tik tur 

kurpītes nav! Tās izskatās pēc 

svecēm, auskariem, atslēgu 

piekariņiem, pulksteņiem, puķu 

podiem.

Kā var uzzināt, vai līdzi jāņem 
lietussargs un vai jāvelk mugurā silta 
jaka?  Gaidāmās laika prognozes 
nosaka meteoroloģijas stacijās.  Arī 
Daukstēs tāda ir. Tajā tiek veikti vēl citi 
mērījumi: Cik ātri uzsilst un atdziest 
augsne? Vai ir radies elektrības vadu 
apledojums ziemā?  

Pļavas malā guļ Raganas 
akmens. Senos laikos pie šī 
akmens ļaudis nesa ziedojumus. 
Stāsta, ka pie akmens ir iegrimusi 
muca ar zelta naudu, tāpēc 
akmens ir nedaudz sašķiebies un 
tā viena puse kļuvusi slīpa. Vēl 
stāsta, ka pie šī akmens spokojas. 



Druvienas pagasts

Teika stāsta par to, kā radies Druvienas nosaukums. Vieta, kur tagad ir Druviena, 
cilvēkiem bijusi grūti pieejama. To ierobežoja upes un lieli meži. Šajā vietā cilvēki 
audzējuši labību lielās druvās. Svešinieks ieklīdis un iesaucies: “Druvas vien!” No 
tā laika vietu starp mežu un upēm sauc Druviena.

Druvienā cauri gadsimtiem saglabājusies tradīcija 

audzēt labību un cept maizi. Vecajās mājās vēl ir 

saglabājušās simtgadīgas maizes krāsnis, kurās 

joprojām cep Druvienas maizi.

Reiz Druvienas pagastā tika
skaitītas un reģistrētas akas.

Uzzīmē, kādas akas izskatījās
senos laikos? 

Druvienas muižā 

dzīvoja barons Matvejs 

fon Malama. Apmēram 

pirms 200 gadiem viņš 

uzcēlis pirmo skolu 

Druvienas pagastā.

Senajos laikos Latvijas upēs, tostarp Druvienas 

pagasta upēs Tirzā un Vilaunē, varēja atrast pērļu 

gliemežus. Druvienā, netālu no Tirzas upes, 

atradies Pērļu krogs, kurā uzpirktas tuvākajās upēs 

atrastās pērles.



Galgauskas pagasts

Vai zināji, ka Galgauskas radies par godu poļu panam Golgovskim, kuram šeit 
aptuveni pirms 400 gadiem piederējusi muiža?

Vai Tu zini, kas ir drava? Nezini? Vaicā bibliotekāram! 

Golgovskas muižas īpašnieks barons Mengdens ierīkoja plašu 
bišu dravu un par biškopi pieņēma biškopi Jāni Mazkalniņu. 
Drava atradās lejpus muižas  Tirzas upes līcī, Bišu līcī. Ļaudis Jāni 
sauca par „bišu dievu”, jo viņš bija garš, mazliet salīcis, ar garu 
baltu bārdu. 

Darinot tautastērpus, Galgauskas teritorijā izplatītas 
bija ziedainās jostas. Tās auda no krāsainajām vilnas 
dzijām. Krāsās dominēja zaļš, sarkans, zils, dzeltens. 

Uzzīmē un izkrāso savu jostu!

Svētā Jāņa Kristītāja 
pareizticīgo baznīca atrodas 
mežā grūti pieejamā vietā. 
Baznīcu cēla aptuveni pirms 160 
gadiem. Senākos laikos tilts pāri 
Tirzas upei bija īsākais ceļš uz 
baznīcu. 

Galgauskā aug lielākais koks Gulbenes 

novadā – ozols. Tā apkārtmērs ir 

gandrīz 7 metri, bet garums 28 metri. 

Ozola galotne ir nokaltusi pēc kāda 

zibens spēriena.
 
Es iesāku mazs puisitis
Tumšu nakti ceļu iet;
Šķir, Dieviņ, man celiņu,
Vadi manu valodiņu
 
 
/Tautasdziesma, pierakstīta Galgauskā/

Svētā Jāņa Kristītāja 
pareizticīgo baznīca atrodas 
mežā grūti pieejamā vietā. 
Baznīcu cēla aptuveni pirms 160 
gadiem. Senākos laikos tilts pāri 
Tirzas upei bija īsākais ceļš uz 
baznīcu. 



Es cimdiņus noadīju

No asiem dadzīšiem,

Lai varēju roku dot

Lepnam tēva dēliņam.

/Tautasdziesma,

pierakstīta Jaungulbenē/ 

Jaungulbenes pagasts

Šeit atrodas Liedes kalni, kas ir savāds dabas brīnums – septiņu kukuļveidīgu 
pakalnu virkne. Katram pakalnam ir savs nosaukums. Tie ir veidojušies Ledus 
laikmetā. 

Cik pakalnu trūkst šajā virknē? Uzzīmē tos!

Aptuveni pirms 100 gadiem Jaungulbenē darbojusies 
sērkociņu fabrika. Saražotie sērkociņi tika sūtīti uz 
Lielbritāniju, Turciju un pat Austrāliju. 

Vai Tu zini, kur atrodas Austrālija? Nezini?
Vaicā bibliotekāram. 

Kāds izskatījās
Velna vārtu sargs?
Uzzīmē!

Pie Jaungulbenes 
muižas pils izveidoti 
vārti no akmens 
krāvuma. Velna vārtus 
par labu atalgojumu 
sargājis cilvēks, kuram 
bija jāizskatās kā īstam 
velnam. Viņš nedrīkstēja 
dzīt bārdu, mazgāties, 
ķemmēt matus un mainīt 
drēbes. Pats brašākais 
vārtu sargs tādā izskatā 
izturējis vienu gadu. 



Lejasciema pagasts

Vēl pavisam nesen Sinolē bija dzirnavas, kas darbojās 126 gadus. Visas dzirnavu 
mašīnas darbināja Gaujas upes ūdens.  

Lejasciemā atrodas
Cincu avotiņš. Senos 
laikos te ļaudis braukuši 
ūdenī mazgāt slimās acis.  
Par pateicību avotiņā tika 
mesta nauda. 

/Ticējums, pierakstīts Lejasciemā/ Kad čūskas lien laukā no alām un sildās uz 

celma, būs gaidāms lietus ar pērkonu. 

Lejasciema pagasta mežos ir vieta, ko sauc par Tumšo ieleju. Tur apkārt aug kuplas egles. Kāds tur esot redzējis jājam ar zirgiem trīs plīvurotas dāmas vecmodīgos uzvalkos.

Kādus vēl traukus podnieki
taisa? Uzzīmē!

Lejasciema pagasts bijis 
podniecības centrs. Tur podnieki 
pirms 150 gadiem taisījuši gan 
traukus, gan krāsns podiņus. Ja Tu 
gribētu iet par mācekli pie 
podnieka, tad būtu jāmācās 3 gadi. 

Pienotavas kalnā atrodas no ozolkoka darināts ceļa rādītājs. Te var izlasīt interesantus vietu nosaukumus un atrast virzienus uz tām. 



Līgo pagasts

Iespējams, ka Līgo pagasta nosaukums radies no 
Līgo muižas. Bet varbūt tas radies tādēļ, ka šeit 
dzīvojuši vareni līgotāji. Viņi dziedājuši līgo 
dziesmas un jautri svinējuši Jāņus. 

Jauks ir arī otras pagasta lielākās apdzīvotās 

vietas nosaukums - Siltais. Te atradās viena no 

vecākajām skolām novadā - Jaungulbenes 

ministrijas skola. To atklāja pirms aptuveni  

130 gadiem. Skola bija divklasīga. 1.klasē bērni 

mācījās 3 gadus, bet 2.klasē – 2 gadus.

Pirms vairāk nekā tūkstošs gadiem 
Ušuru ezerā uz salas bijusi ezerpils. 
Veiktajās ekspedīcijās tur atrasti seni 
baļķi, māla trauki, rotaslietas. 

Uzzīmē, kāda pēc Tavām domām
izskatījās senā ezerpils!

Pagasta teritorijā atrodas Lielais 
Mārku purvs. Te ligzdo dažādi 
ūdensputni un bridējputni: sējas 
zoss, melnā klija, rubenis, mednis, 
dzērve, ķīvīte, prīkšķe. 



Litenes pagasts

Senos laikos pie Litenes muižas pils greznojās skaists parks ar celiņiem un retiem 
kokiem. Uz augstākā paugura atradās skaists paviljons. 

Vai Tu zini, kas ir paviljons? Nezini? Jautā bibliotekāram.

Ļaudis runā, ka muižas barons Volfs bijis gana lādzīgs un labs, tikai neļāvis 
vienkāršajiem ļaudīm iet pa skaisto liepu aleju. Mūsdienās šo aleju sauc par 
Liepceliņu. 

Litenē darbojas putnu 
pētniecības biedrība. 
Vai zināji, ka Gulbenes 
novadā sastopami 
pupuķi, svītrainās 
pūces, trīspirkstu dzeņi 
un daudz citas 
aizsargājamo putnu 
sugas?

Uzraksti,kā sauc 
šos putnus!

Litenē pirms vairāk kā 100 gadiem uzbūvēta un 20 gadus 
darbojusies papīrfabrika. Baļķi 
fabrikā piegādāti, tos pludinot 
pa upi. Kādu laiku papīrfabrika 
bija vienīgā vieta Litenē, kur bija 
elektrība.

Skolotāja gramatikas stundā saka: “Mācīsimies locīt 

darbības vārdus: es stāvu, tu stāvi, viņš stāv, mēs 

stāvam, jūs stāvat, viņi stāv. Kārli, atkārto, ko es 

teicu!”

Kārlis: “Visi cilvēki stāv.”
/Latviešu tautas anekdote, pierakstīta Litenē/



Lizuma pagasts

Kalna galā Lizuma centrā joprojām atrodas vējdzirnavas. Tagad tur 
tiek rīkotas mākslas darbu izstādes. Aptuveni pirms 80 gadiem 

Latvijā bija 108 vējdzirnavas, kur mala graudus.

Lizumā ilgus gadus ražo konfekti “Gotiņa”. 

Ar kādu garšu konfekte “Gotiņa”
tev garšo vislabāk? 

Kāds izskatītos Tavs zīmētais konfektes

“Gotiņa” papīrs”? Izkrāso!

Lizuma pagastā atrodas vienīgais 
piemineklis velnam – Gosupes velns. 
Klīst dažādi nostāsti par to, ka tajā vietā 
velns var aizraut sev līdzi.   Senākos laikos Lizumā bija veikals 

“Jogurtiņš”, kur vietējie pirka jogurtu 

3 litru burkās – tik garšīgs tad bijis!  

 
Dievs visus akmeņus radījis mīkstus 
un pieteicis Velnam, lai akmeņus 
neaiztiek. Velns, ziņkārības dzīts, 
aizticis akmeņus, un tie visi no tā
laika esot palikuši cieti.

/ Teika, pierakstīta Lizumā/

Vai Tu zini kas ir telegrāfs? Nezini? 
Jautā bibliotekāram.  

Šobrīd Lizuma pilī atrodas skola. 
Kādreiz pilī dzīvoja baroni. Kādu laiku 
tur atradās pasta un telegrāfa kantoris. 



Rankas pagasts

Pēc vietējo iedzīvotāju nostāstiem uz Kaudžu 
pilskalna agrāk bijusi pils. Tā piederējusi 
valdnieka Tālivalža dēlam Ramekam. Pils 
pagrabos, kas esot kalna iekšpusē, glabājās zelta 
nauda. Rankas muižas barons, to meklējot, 
atradis zelta pakavu.

Uzzīmē, kāda pēc Tavām domām
izskatījās pils!  

Rankas kartona fabrika dibināta aptuveni 
pirms 120 gadiem. Tolaik fabrikā strādāja 
25 darbinieki, kuri bija izveidojuši savu kori. 
Fabrikā izgatavots kartons. Strādnieki visus 
darbus veikuši galvenokārt ar rokām. Arī 
Gulbenes kafetērija “Pienenīte” savas tortes 
likusi fabrikas kartona kārbās.

Aptuveni pirms 90 gadiem Rankas muižā 

nodibināta mājturības skola. Meitenes 

ieguva zināšanas mājturībā, rokdarbos, 

lopkopībā, biškopībā un dārzkopībā. 

Ja esi Rankas pagastā ar velosipēdu, droši vari doties uz Rutkaviņu avotiem. Tie atrodas Gaujas krasta nogāzē un ir aizsargājams dabas objekts.  

Pirms 60 gadiem Rankas muižā sāka 
darboties Rankas meža skola. Skolā 
varēja iegūt mežkopja profesiju un 
iemācīties  kā kopt, aizsargāt un 
audzēt mežu.  

Kāds skolotājs, izskaidrojot bērniem 

lūgšanu, jautājis: 

“Kāpēc mēs nelūdzam to dienišķo maizīti 

ilgākam laikam, bet tikai vienai dienai?”

“Lai tā nesapelētu”, - ātri atbildējis skolēns.

/Latviešu tautas anekdote, pierakstīta Rankā/



Stāmerienas pagasts
Pie barona Volfa Stāmerienas pilī strādājis 
kurpnieks, kurš taisījis kurpes tikai barona 
ģimenei. Savukārt baronesi Aleksandrinu 
vietējie saukuši par Melno Vārnu, jo viņa 
melnās drēbēs ar 6 melniem zirgiem braukusi 
uz veikalu iepirkties.  

Stāmerienas pareizticīgo 
baznīcai ir 5 sīpolveida kupoli, uz 
kuriem ir krusti ar stikla kristālu 
pildījumu. Baznīcas atspulgs 
ūdenī atgādina gulbi.

Ziedi, ziedi, magonīte,
Sarkaniem(i) ziediņiem(i):
Rītu būs liela salna,
Nosals tavi balti zied.

/Tautasdziesma, pierakstīta Stāmerienā/

Uzzīmē, kādi varēja izskatīties vārti? 

Kalnienas muižas kungu māju ierobežoja dzelzs sēta. 
Uz šo māju varēja nokļūt tikai caur grezniem dzelzs 
vārtiem.

Pils parkā aug Mīlestības koks – dubultozols. 

Par šo koku ir nostāsts, ka cilvēks, kas spēs izlīst 

cauri ozola diviem stumbriem, iegūs mīlestību, 

kas nekad nebeigsies. 



Stradu pagasts
Vairāk kā pusi no pagasta teritorijas 
aizņem meži, kuros ir daudz ogu un 
sēņu. Te var salasīt gailenes, bērzlapes, 
baravikas un apšu bekas. Mežu 
teritorijā atrodas ezeri – Kaļņa, 
Lazdaga un Mezīšu ezers. 

Vai Tu zini, kā sauc šīs sēnes? 

Gandrīz pirms simts gadiem izveidots 

ķieģeļu ceplis Samiņi. Vēlāk ražoti arī 

puķu podi, svečturi, bļodas un medaļas. 

Tagad joprojām ražo krāsns podiņus. 

Pie Pededzes upes ir lielas pļavas, 
kur aug daudz ozolu. Te var sastapt 
retas kukaiņu sugas - lapkoku 
praulgrauzi, Šneidera mizmīli, bērzu 
briežvaboles, purvspāres, putnus – 
melnos stārķus, mazos ērgļus, 
urālpūces un meža baložus. Pie 
upes dzīvo bebri un ūdri. 

 Briežu dārzā “Mežsētas” ir uzcelti 

15 skatu torņi dzīvnieku vērošanai. 

No septembra līdz novembrim 

reizēm ir iespēja vērot briežu buļļu 

cīņas. To laikā kāds no

cīkstoņiem parasti šķiras

no saviem skaistajiem

ragiem. 



Tirzas pagasts

Uzzīmē savu eņģeli!

Tirzas pagastā atrodas 
Svētavots. Senos laikos 
cilvēki ticēja, ka ar avota 
ūdeni var izdziedēt 
dažādas slimības, īpaši 
Līgo svētku laikā.

Par avota rašanos vēsta leģenda. Tirzas baronam 

nepatika, ka cilvēki apmeklēja avotu, kas atradās 

netālu no viņa muižas. Tāpēc kungs lika to aizbērt, 

bet drīz vien pats zaudēja redzi. Tad barons pavēlēja 

atkal avotu atrakt un uzmūrēt tam apkārt baseinu. 

Viņš arī pats devās pēc ūdens. Drīz vien barons redzi 

atguva un noticēja, ka avotiņš ir svēts. 

Tirzas Āžu dzirnavas 
nosaukumu ieguvušas 

no meldera nerātnā 
āža, kurš staigājis pa 
pagalmu un centies 

visus badīt.

Tirzai ir savs eņģelis, kas 
atrodas Kancēna kapos. 
Piemineklis uzstādīts 
apmēram pirms 90 
gadiem.

Tirzas baznīca ir Gulbenes novadā 
vecākā baznīca. To cēla 3 gadus un 
pabeidza celt pirms 190 gadiem. 
Svinot 100 gadu jubileju, pie baznīcas 
tika iestādīts 21 ozols. 



Atrodi 10 Gulbenes novada apdzīvoto vietu nosaukumus!

Mežkleivas 
Alsupes 

Briči 
Antāni 

Kordona
Namsadi 

Krampani
Čipati 

Oldermaņi 
Sejatas  

Vārdus meklē dažādos virzienos!

S I D A S M A N T C
I A I N A P M A R K
Ņ N V V O Č V N D G
A O P I S L P T N I
M D I D E S E Ā B T
R R Č K P L M N K A
E O I S U R K I T P
D K R Č S Ž T Ž P I
L O B C L B R L E Č
O S A T A J E S A M

Savieno skaitļus un uzzini, ar ko runcis Misiņš
ceļo pa Stāmerienas ezeru!



Atrodi 9 atšķirības!



Pārbaudi pats sevi!
Horizontālajās rūtiņās uzrasti atbildes!

1. Kur atrodas Svētezers, ko barons Volfs uzdāvināja savai sievai Marisai? 

2. Kurā pagastā atrodas Ušuru purvs ar Sēņu salu?

3. Kurā pagastā darbojas putnu pētniecības biedrība? 

4. Kurā pagastā var redzēt savādu dabas brīnumu – septiņu kukuļveidīgu pakalnu virkni? 

5. Pie kuras muižas senos laikos atradās piemineklis barona iemīļotajam zirgam? 

6. Kurā pagastā darbojās kartona fabrika? 

7. Kurā pagastā bija podniecības centrs?

8. Kurā pagastā aug Gulbenes novadā lielākais koks – ozols? 

9. Kurā pagastā atrodas baznīca ar pieciem sīpolveida kupoliem? 

10. Kurā pagastā ezerā uz salas bijusi ezerpils? 

11. Kura pagasta upēs auga pērļu gliemeži? 

12. Kurā pagastā atrodas dzirnavas, kuru nosaukumā ir ragains dzīvnieks? 

13. Kurā pagastā jau senos laikos tika izveidots ķieģeļu ceplis Samiņi? 

14. Kā sauc vietu, kur jau ilgus gadus ražo konfekti Gotiņa? 
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Uzraksti un uzzīmē, kas ir interesantākais, ko esi
apskatījis Gulbenes novadā!



Kā Tev veicās? Lūk atbildes!

S I D A S M A N T C
I A I N A P M A R K
Ņ N V V O Č V N D G
A O P I S L P T N I
M D I D E S E Ā B T
R R Č K P L M N K A
E O I S U R K I T P
D K R Č S Ž T Ž P I
L O B C L B R L E Č
O S A T A J E S A M
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Tekstu meklēja Sanita Jurkāne

Grāmatas ilustrācijas zīmēja Inga Caunīte

Paldies par palīdzību grāmatas tapšanā 

Gulbenes novada bibliotēkas direktorei

Antrai Sprudzānei

Gulbenes bērnu bibliotēkas bibliotekārēm

 un bērniem, kuri pildīja uzdevumus

Grāmata tapusi, pateicoties 

Vidzemes plānošanas reģiona Vidzemes kultūras programmai 2016 

un Gulbenes novada bibliotēkai

Gulbene, 2016
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