
 

Rudens Leģenda 2018 
 
Esiet sveicināti piedzīvojumu spēlē Rudens Leģenda 2018. Šogad ļausim jums nedaudz pamežģīt            
smadzeņu krokas neirastos veidos. Dienas gaitā jums būs jāapmeklē izbijuši militārie objekti,            
jāorientējas vidē, izmantojot kompasu un karti, jāatrod slēpti ziņojumi apkārtējā vidē, nedaudz            
jāparēķina, jāanalizē teksti un jārisina rēbusi, lai noskaidrotu, kur doties tālāk. 
  
Īpaši azartiskajiem būs iespēja palauzīt galvu papilduzdevumā, kuras pirmais atminētājs iegūs īpašu            
balvu!  
 
Pirmās daļas izpildei jums ir dotas 4 stundas (no jūsu komandas starta laika), kuru laikā jums ir                 
jāpamet pirmās daļas teritorija (jūs drīkstat to pamest arī agrāk, lai dotos tālāk!).  
 
Otrās daļas starta vietā jums jāierodas 4 stundas un 30 minūtes pēc starta. Ja kavēsiet vairāk kā 30                  
minūtes uz otrās daļas startu, jums var tikt piemērots sods.  
 
Ja pirmo 4 stundu laikā jūs nespējat izdomāt, kur jādodas tālāk - otrās daļas starta vietu varat iegūt,                  
izmantojot privāto paroli. 
 
Izmantojot privāto paroli jebkurā dienas daļā vai uzdevuma laikā, jūs zaudējat pusi no pirmajā daļā               
iegūtajiem punktiem. 
 
Otrās daļas startā jūs saņemsiet tālākās norādes un uzdevumus apmaiņā pret pirmās daļas atbilžu              
lapu. 
 
 
Lūdzu ņemiet vērā, ka šīs NAV SACENSĪBAS un visi uzdevumi ir jāizpilda nepārkāpjot ceļu satiksmes               
noteikumus un vispārpieņemtas ētikas normas!  
Gadījumā, ja tiks tīši pārkāpti ceļu satiksmes noteikumi, pasākuma organizatoriem ir tiesības piemērot             
sodu (piemēram, aizlieguma ceļazīmes, STOP vai “dodiet ceļu” zīmju neievērošanas gadījumā soda            
apmērs ir -2 punkti par katru pārkāpumu). 
 
Lai nerastos pārpratumi, lūdzam izlasīt VISUS jums izsniegtos materiālus PIRMS jūs sākat pildīt             
uzdevumus. Iespējams, uzdevumu izpildes secība nesakrīt ar to izklāstu materiālos. 
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Daugavgrīvas cietoksnis 
 

Cietokšņa teritorijā izmantojiet baznīcas 
torni kā atskaites punktu. Katru atbildi var 
atrast, izmantojot kompasu vai karti, 
dodoties azimuta (kompasa grādu) 
virzienā no atskaites punkta.  
Atrodot objektu, ierakstiet atbildi atbilžu 
lapā, kas ir šo materiālu beigās. Šī atbilžu 
lapa otrās daļas startā būs jānodod 
tiesnešiem. 
Ņemiet vērā ka dažām atbildēm cietoksnī 
ir vairākas daļas (x, y, z). 
 
Atceraties ka šis cietoksnis ir vēsturiska 
vērtība, lūdzam nedarīt neko tādu, kas 
pakļauj riskam vēstures pieminekļa daļu 
saglabāšanu un, vissvarīgāk, jūsu pašu 
veselību un dzīvību! 
 
 
 
 
 
 

A.  Atskaites punkts (cietokšņa centrs) - cik loga aiļu kopā visās baznīcas torņa pusēs ķieģeļu 
fasādes daļā? Uzmanību - nekāpiet uz baznīcas pamatiem un neejiet aiz norobežojošām lentām! 
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B.  280 grādi - x, y, z? 

 

C.  326 grādi - ? 

 
 

D.  80 grādi - x, y? 

 

E.  45 grādi - gads ? 

 

F . 67 (vai arī 190) grādi  - CIK burtu? 
 
 

 

G.  22 grādi - cik kopā trijstūru uz visām trim 
durvīm? Starpcitu, mazais skaitās... 
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H.  150 grādi - ? 

 
 

I.  45 grādi - cik metāla paplākšņu uz šāda ruļļa 
vienas puses? 

 

J.  150 grādi - ? 

 

K . 150 grādi - ? 

 

L.  67 grādi - cik šādu torņu kuģu bāzē (~200m 
rādiusā ap cietokšņa Austrumu bastionu)? 

  

M . 65 grādi - ? (ja kas, var iet iekšā… tur bailīgi) 

 

N.  250 grādi - x, y ? 

 

O . 342 grādi - cik pakāpienu rampai (nevis 
trepēm), kas perpendikulāra telpas ieejai? 
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#alfa_rudens 

Katrā no šajā lapā aprakstītajiem uzdevumiem jums ir iespēja iegūt vienu punktu, ja jūsu foto tiks 

atzīts par labāko attiecīgajā uzdevumā pēc publikas un/vai organizatoru uzskatiem.  

Ja vēlaties, varat publicēt savus foto Facebook ar mirkļbirku #alfa_rudens tādā veidā vēršot 

organizatoru uzmanību jūsu foto kvalitātei un popularitātei. Foto var parādīt organizatoriem arī privāti, 

ja nevēlaties to publicēt internetā. 

 

- Cietokšņa teritorijā nofotografēties ar DAUDZ rudens lapām 

- Nofotografēties tā, lai fonā redzami cietokšņa kanālos peldošie gulbji 

- Nofotografēties tā kā Nikolajs ar dāmu pie vārtiem 

- Nofotografēties pie ozola starp bastiona fasēm (bastiona galā) 

- Nofotografēties kazemāta telpās 

- Nofotografēties tā, lai fonā redzams baznīcas tornis 

- Nofotografēties bastiona “ausī” 

- Nofotografēties pie labākā atrastā uzraksta cietoksnī 
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Buļļu sala 
Lai uzzinātu, kuri no 3. autobusu maršrutā minētajiem punktiem Jums ir jāapmeklē Buļļu salā, 
jāatrisina formulas. Risiniet formulas izmantojot atbildes, ko atradāt Daugavgrīvas cietoksnī. Ņemiet 
vērā, ka autobusa pietura ir tikai aptuvena uzdevuma izpildes norāde, kas jums tikai palīdz atrast 
aptuveno vietu salā vai nosaukumu, kas jāizmanto, lai izpildītu uzdevumus. 
Izpildot katru salas uzdevumu, iegūsiet atbildi. Šo atbildi ierakstiet atbilžu lapā. Iegūtās atbildes dos 
norādi, kur meklēt tālāko ceļu uz otrā posma sākumu. 
Ņemiet vēriet, ka turpmāk Buļļu salas teritorijā jums būs jābrauc TIKAI pa cieta seguma ceļiem. Ja 
jums šķiet, ka kāda iemesla dēļ jābrauc pa ceļu ar ļoti sliktu segumu, vai lielām bedrēm - Jūs darat 
kautko nepareizi, iespējams, tur jāiet kājām? :)  
 

I + L = _____ 

H - N.x = _____ 

J - K = _____ 

M - D.y = _____ 

(E - D.x - (C * N.y)) / (D.y * N.y) = _____ 

G = _____ 

 
 

3. maršruts (Vakarbuļļi - 
Daugavgrīva - 

Pļavnieki) 

1 Vakarbuļļi 

2 Pludmale 

3 Vētras iela 

4 Dzelmes iela 

5 Zēģeļu iela 

6 Roņu iela 

7 Attīrīšanas iekārtas 

8 Ziemeļupe 

9 Memmes pļava 

10 Valentīna Pikuļa aleja 

11 Zvīņu iela 

12 Plēksnes iela 

13 Daugavgrīvas cietoksnis 
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Uzdevumi Buļļu salā 

P.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saskaitiet, cik reizes ir 
uzstādīta zīme “Stāvvieta” ar 
papildzīmi “50m” (neatkarīgi 
no uzstādīšanas virziena) ceļa 
posmā starp zīmi 
“Mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem braukt 
aizliegts” ar papildzīmi “2,7km” 
un šī 2,7km posma galā 
uzstādīto zīmi “Mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem braukt 
aizliegts” bez papildzīmes 

 

Q. Putnu  ??????????? ???? is 

 

R. Veikala nosaukuma tulkojums latviešu valodā (lietvārds) 

 

S. 
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T. 1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. Z aļš 

8.  

 

 
 
 

U. Ievērojam satiksmes noteikumus! Citādi sodīsim! 
Galapunktā no “100” pa kreisi (tālāk laikam tikai kājām, labi ka stāvvietas nav tālu...).  
Tad - turies pa labi.  
T veida krustojumā dodies uz Austrumiem. 
Te jau kāds gabaliņš jāpaiet… nu max. 7 minūtes. 
Eu - kāds nogalinājis Susturu! Viņam taču bija tikai x gadi… :( 
Labi - ejam tālāk.. 
Domājot par drošību, te tak kautkur jābūt ...VKKF… AKKA/LAA … te arī kautkādi cipariņi yyyy 
Laikam varam iet atpakaļ un sarēķināt. 
 
U = (yyyy-2000)/x 

 
 

V. BA S 
 
??????? 
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Izkļūšana no Buļļu salas 

 

Pametot Buļļu salu, dodies no  ??????? s pie “ ???????? ”s pa 

?? . maršrutu  ?  pieturas.  

??????????? ???? ī   un meklē XXXXXX-5. 

Nākamais punkts ir:  ???????  XXXXXX 

 

 

 

UZMANĪBU! Jums jāpamet Buļļu sala ne vēlāk kā 4 stundas pēc Jūsu komandas starta laika! 

Ja pametot salu nezināt, kur doties tālāk, atveriet adresi  

https://ej.uz/RL2018HELP  

un ievadiet savas komandas privāto paroli. 

Ņemiet vērā, ka ievadot paroli jūs zaudēsiet pusi punktu, kurus esat nopelnījuši pirmajā daļā, 

bet uzzināsiet otrās daļas starta vietu vai norādi uz to. 

Neskaidrību gadījumā zvaniet 28377735.  
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Komanda Nr.: ___________ 
Pirmās daļas atbilžu lapa 

A.  

B. x:                                                    y:                                                 z: 

C.  

D. x:                                                    y: 

E.  

F.  

G.  

H.  

I.  

J.  

K.  

L.  

M.  

N. x:                                                  y: 

O.  

P.  

Q.  

R.  

S.  

T.  

U.  

V.  
 
Atceries atdot tiesnesim otrās daļas startā!!! 
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