
Iepazīsti DAGDU 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 Kopš 1996. gada Dagdā kā pilsētas un novada svētki tiek svinēti Annas dienas.

  Ā  Dagdas muižas īpašnieki nepazina Krāslavas muižniekus Ādamu un  
 Jāzepu Plāterus. 

B Dagdas muižas īpašnieks bija Kazimirs Buiņickis. 

  C  Dagda daudz ir cietusi abu pasaules karu laikā, kad tā tika nopostīta un  
 nodedzināta.

Č Dagdas Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīca neatrodas  
Čortoka ielā.

  D  Latviešu dzejnieces un kritiķes Annas Dagdas pseidonīms ir Olga Veronika  
 Taube.

E Dagdas novada pašvaldības e-pasts ir domedome@dagda.lv.

  Ē  Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā ir ērģeles.

F Dagdas ala uzskatāma par dabas fenomenu, jo tā veidojusies no grants  
un oļiem. 

  G  Dagda 1892. gadā kļuva par pilsētu.

Ģ Dagdas ģerbonī uz zelta fona attēlots no sarkanām liesmām atdzimstošs fēnikss 
un augšējā labajā stūrī melns trīslapu krusts.

  H  Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas vēsture ir saistīta ar  
 jezuītu misiju Latgalē un Hilzenu dzimtu.

 I Dagdas muiža un sīktirgotāju un amatnieku miests vēstures avotos minēts 
Inflantijas vaivadijas pastāvēšanas laikā 17. gs.

   Ī  Dagda ir bijis īru (ķeltu) dievs, kuru saukuši arī par ļauno dievu. 

J Jans Augusts Hilzens uzcēla Dagdas Svētās Trīsvienības mūra baznīcu.
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  K  Kopš 2000. gada Dagdai ir arī savs karogs un himna.

Ķ Vides izglītības un kultūras centrs “Ķepa” atrodas Dagdas centrā.

  L  1753. gadā izdota pirmā grāmata Latgales latviešu − latgaliešu − valodā  
 “Evangelia toto anno”, kura tapusi Dagdas novada Asūnē.

Ļ No Ļutavcu sādžas līdz Dagdai ir tuvāk nekā līdz Rīgai. 

  M  Latgaliešu laicīgās literatūras aizsācējs Mihaēls Rots apbedīts Dagdas katoļu  
 baznīcas pazemes velvēs.

N Psihologs, filozofs un parapsihologs Konstantīns Raudive pētījis iespējamo dzīvi 
pēc nāves un izveidojis savu metodi mirušo cilvēku balsu pierakstīšanai.

  Ņ  Latgales un Dagdas apkārtnes tautastērpam ir raksturīgs ņieburs ar āķīšiem,  
 pieskaņots svārkiem.

O Dagdā darbojas sieviešu koris “Olūteņi”.

  P  Dagdas Pokrova Nikolaja vecticībnieku baznīca celta 1922. gadā.

R Dagda atrodas 267 km no Rīgas.

  S  Dagdas vārds ir izskanējis Raiņa romānā dzejoļos “Dagdas piecas skiču  
 burtnīcas”.

Š Kazimira Bujņicka drāma “Kostjuško Šveicē” uzvesta Dagdā 1860. gadā.

  T  Tēlniece Alvīne Veinbaha ir Dagdā esošā pieminekļa “Sērojošā māte” autore.

U Narūta ir upe, kas savieno Ežezeru un Dagdas ezeru.

  Ū  SIA “Ūzoleņi” piedāvā zirgu izjādes laukumā un vizināšanos kamanās vasarā.

V Dagdas vizītkarte līdz 2003. gadam bija AS “Staburadze” filiāle konfekšu  
fabrika “Narūta”.

  Z  Zviedrijas pilsēta Mūtala ir Dagdas sadraudzības pilsēta kopš 1998. gada.

Ž Apkārt Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcai nav žoga.
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