PILSĒTU SPĒLE

Krāslavas novads

Iepazīsti KRĀSLAVAS NOVADU 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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Krāslavas novada latgaliskākais pagasts ir Auleja.
Ārdavs ir ezers Indras pagastā.
Baltijas dziļākais ezers Drīdzis atrodas Krāslavas novadā.
Stāstu par bišu dzīvi var noklausīties saimniecībā “Cīruļi”, kas atrodas
Lielajos Muļķos.
Apiterapija tiek piedāvāta Čenčupos.
Dabas parks “Daugavas loki” sākas Krāslavas novadā.
Krāslavas novadā ir 10 ezeri.
Mini zoo “Akati” dzīvo viens ēzelītis.
Reiz grāfiem Plāteriem bijusi fazānu ferma.
Saimniecība “Guntiņi” atrodas Kalniešu pagastā.
Ģimenes uzņēmums – sporta atrakciju parks “Starp debesīm un zemi” atrodas
Bartkevičos.
Krāslavas novada ezeros nedzīvo haizivis.
Indricas baznīca ir senākā koka baznīca Latgalē.
Krāslavas novada ģerbonī attēlots īrisa zieds.
Kombuļu baznīca ir nosaukta Sv. Jāzepa vārdā.
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Krāslavas novads

Aulejas kļockas ir Krāslavas novada tradicionālais ēdiens.
Saimniecībā “Brieži” tiek audzēti ķiploki.
Krāslavas novadā atrodas Laimes muzejs.
Krāslavas novadā ir apdzīvota vieta Ļudvikova.
Z/s “Bagātības” ir Latgales kulinārā mantojuma tīkla biedrs un ir slavena ar
izcili gardiem sieriem.
Krāslavas novads robežojas ar Baltkrieviju.
Krāslavas novada kopējā platība ir mazāka nekā Ņujorkas platība.
Z/s “Smaidi” nodarbojas ar ogu audzēšanu.
Pa Daugavu aizliegts braukt ar plostu.
Robežnieku pagasta senais nosaukums ir Pustiņa.
Piedrujā atrodas pareizticīgo baznīca ar sešiem kupoliem.
Vienīgā gaisa šķēršļu taka Krāslavas novadā atrodas sporta atrakciju parkā
“Starp debesīm un zemi”.
Z/s “Kurmīši” audzē ārstniecības augus tējām.
Latvijas lielākā upe Daugava uzsāk savu tecējumu Piedrujas pagastā.
Piedrujā viss Daugavas ūdens pieder Baltkrievijai.
Dabas parkā ir izveidots reģionālas nozīmes velo maršruts Nr. 35.
Zirgu sētā “Klajumi” dzīvo 13 zirgi.
Apkārt Izvaltas pagastam ir mūra žogs.
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