
Iepazīsti BROCĒNUS 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! 

A Brocēni var lepoties ar airēšanas trasi un bāzi Cieceres ezerā.

  Ā  2020. gadā Brocēnu novada priekšsēdētājs ir A. Ābuls.

B Brocēnu vārds pirmo reizi minēts 1528. gadā.

  C  Brocēnu fabrikā ražoja cementu.

Č Brocēnos dzīvojusi un mācījusies Jaunā Rīgas teātra aktrise Jana Čivžele.

  D  Brocenieks Artūrs Šingirejs ir zināms kā mūziķis Dons.

E Cieceres ezera skatu tornis ir 25 m augsts.

  Ē  Lauris Valters bija grupas “ēnas” līderis un vokālists.

F 2019. gada Latvisko dziesmu festivālā 1. vietu ieguva L. Melle.

  G  Brocēnu Mežaparkā taku garums ir 2 km.

Ģ Pilsētas ģerbonī attēlotas trīs lietas − skaistie ūdeņi, baltā ūdensroze un  
zemes bagātība.

  H  Brocenieks Gunārs Skvorcovs ir spēlējis Latvijas hokeja izlasē un  
 Rīgas “Dinamo”.

 I Informatīvos materiālus, kartes un tūrisma informāciju par Brocēniem var 
atrast “Bodnīcā”.

   Ī  Kārlis Īle nav veidojis Brocēnu novada Goda apbalvojuma dizainu.

J “Ripo auto Brocēnos” ir tehniskās jaunrades pulciņš.
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  K  Cieceres ezers ir  9,5 kilometrus garš.

Ķ Mūziķis Ē. Ķiģelis nav muzicējis Brocēnu cementa kombināta vokāli 
instrumentālajā ansamblī.

  L  Cieceres ezerā atrodas dabas liegums − sala ar skaistu ozolu birzi.

Ļ Ļaudīm ir iespēja apskatīt dažādu krāsu rododendrus Brocēnu Mežaparkā.

  M  Brocenieks ir arī Liepājas teātra aktieris Marģers Eglinskis.

N SCHWENK  Latvija nodarbina vairāk nekā 350 cilvēku.

  Ņ  Uzņēmumā “Balex Metal” neražo kārniņu jumtus.

O Ozolsala nav dabas liegums Cieceres ezerā.

  P  Pilsēta atrodas Cieceres upes krastā.

R Ķīmiķis E. Rozenšteins atklāja, ka Cieceres ezera kaļķakmens iegulas derīgas 
cementa ražošanai.

  S  Trīs betona skulptūras apskatāmas pilsētā.

Š 1940. gadā pabeidza būvēt šīfera fabriku.

  T  Brocēnu Mežaparkā augstās Gaisa takas trošu augstums ir 8 m.

U No Cieceres ezera iztek viena upe.

  Ū  Skulptūra “Ūdensrozes dzimšana” atrodas Brocēnu centra kalniņā.

V Pirmais vilciens Brocēnos pienāca 1927. gadā.

  Z  Cieceres ezerā kursē kuģītis “Zezer”.

Ž Brocēnos vecākā iela ir Meža iela.
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