PILSĒTU SPĒLE

Iepazīsti DAUGAVPILI 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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Eposa “Lāčplēsis” autors Andrejs Pumpurs ir dzīvojis Daugavpilī.
Dubrovina parkā ir piemineklis pilsētas mēram Pāvelam Dubrovinam,
pavadā viņš tur Āzijas sarkano vilku.
No 1656. līdz 1667. gadam Daugavpils saukta par Borisogļebovu.
Daugavpils cietoksnī esošais vides objekts “Cietokšņa spoks” ir zirgs.
Daugavpilī ir Čiekuru iela.
Daugavpils sauklī ir 4 burti “D”.
Daugavpilī lielākais ezers ir Rāznas ezers.
Daugavpilī, Saules ielā, ir apskatāmas vairākas jūgendstila ēkas.
“BFC Daugavpils” ir futbola klubs.
Vienības laukums atrodas Goda ielā 22.
Daugavpils ģerbonī redzama gan zelta, gan sudraba krāsa.
Daugavpils Universitātei ir sava himna.
Latgaliešu valoda pieder indoeiropiešu valodu saimes baltu valodu grupai.
Gan Daugavpils, gan Īrijas karogā ir 3 vertikālas joslas.
2020. gadā Daugavpils svin 745 gadu jubileju.
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Daugavpilī ir Kandavas iela.
Pateicoties labvēlīgam klimatam, Daugavpils parkos aug 902 ķiršu koki.
Attālums no Daugavpils līdz Lietuvas robežai ir 25 km.
Tagadējais Vienības laukums kādu laiku saukts par Ļeņina laukumu.
Marka Rotko mākslas centra logo ir ietverti 5 vārdi.
Daugavpils (Dinaburgas) cietoksni sāka celt, gatavojoties Napoleona
iebrukumam.
Daugava ir garāka par Ņevu.
Daugavpils parkā ir Mīlestības koks − tas ir mūžzaļš ozols.
Pār Vienības tiltu kursē tramvajs.
Polijas pilsēta Radoma ir Daugavpils sadraudzības pilsēta.
Daugavpils cietoksnī ziemo sikspārņi.
Šmakovka ir alkoholisks dzēriens, kam veltīts muzejs Daugavpilī.
Daugavpilī ir trīs tramvaju maršruti.
Daugavpils atrodas Latvijas lielākās upes Daugavas krastos.
Daugavpilī iebraucot, redzama pilsētas robežzīme − ūpis.
Daugavas krastus savieno Vienības tilts.
Latgales zoodārzā Daugavpilī sastopami Latvijas purvu bruņurupuči.
Žagatu ielā, Daugavpilī, ir jāievēro pilsētas noteikums − māju žogi ir jākrāso
baltā krāsā.
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