PILSĒTU SPĒLE

Balvi

Iepazīsti BALVUS un izvērtē, vai dotie apgalvojumi ir patiesi vai nepatiesi!
∙ Spēlē spēli individuāli vai komandā!
∙ Atbildes līdz 29. septembrim iesniedz ej.uz/pilsetuspele!
∙ Piedalies spēlē arī par citām Latvijas pilsētām, spēles uzdevumi www.drossinternets.lv!
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Balvi un to apkārtnes meži tiek uzskatīti par Latgales partizānu pulka šūpuli.
Balvu pilsētas simbols ir balts āzis.
Balvu pilsētas parkā atrodas pasaulē lielākais vēja zvanu ansamblis – vēja zvanu
koks “Gaiss”.
Balvu pilsētas skvērā ir izvietota Balvu Centrālās bibliotēkas āra lasītava.
SIA “Čivix” ir uzņēmums Balvos, kas izstrādā, realizē un gaismo dažādus
projektus.
Balvi aktīvai atpūtai piedāvā disku golfa laukumu ar deviņiem celiņiem.
Balvu pilsētu ieskauj četri ezeri.
Ieturēt maltīti Balvos var kafejnīcā “Nāc un ēd!”
Skaista Balvu tradīcija ir Kamermūzikas festivāls.
Ievērojamā komponiste Lūcija Garūta Balviem ir veltījusi savu
slavenāko kantāti.
Pilsētas ģerbonī ir attēlota melna vilka galva uz sarkana fona.
Hilzeni uzcēla Balvu muižu un katoļu baznīcu.
Visgarākā pilsētā ir Brīvības iela.
Mīlestības saliņa atrodas Pērkonu ezerā.
Stiprinieks Jānis Pilmanis no Balvu apkārtnes akmeņiem uzmūrēja pamatus
piemineklim Latgales partizānu pulka kritušajiem.
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Balvi

Šī ir pareiza matemātiskā izteiksme, aprakstot attālumu kilometros:
Rīga-Balvi > Balvi-Rēzekne.
Iemīļota sarīkojumu vieta Balvos ir Ķeizarmežs.
Lāča dārzā izvietotas laukakmeņu kompozīcijas.
Balvu ļaudis sauc par balveniešiem.
Muižas parkā apskatāma ūdens triece, kas bez elektrības liek ūdenim
plūst kalnā.
Nauduševas (Balvu) purvu izmanto kūdras iegūšanai.
Balvu Evaņģēliski luteriskās baznīcas zvans sver 530 kg.
Populārākā kafejnīca Balvos ir “Pie Lāča omas”.
“ Bamatniekuvs.lv ir Balvu profesionālās augstskolas tīmekļvietnes adrese.
Blakus Balvu Romas katoļu baznīcai ir laukums, kas nosaukts Balvu miesta
dibinātāja Antona Rimoviča vārdā.
Pieminekli Latgales partizānu pulka kritušajiem karavīriem (dēvēts arī par
Balvu Staņislavu) atklāja divas reizes – 1938. un 1993. gadā.
Irēna Šaicāne ir vairāku grāmatu par Balviem autore.
Balvu tūrisma aktualitātes var lasīt Balvu novada Tūrisma informācijas centra
“Facebook” profilā.
Bolupe ietek Balvu ezerā.
Teika vēsta, ka vietā, kur parādījusies balta ūbele, ir uzcelta Balvu muiža.
Pa Balvu ezeru atpūtniekus izvizina plosts “Vilnītis”.
Balvi atrodas Ziemeļlatgalē.
Žīguri ir Balvu pilsētas daļa, kas atrodas Bolupes upes otrā pusē.
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