
Iepazīsti IECAVU 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 Atrakciju parkā “Labirinti” pieejamas vairāk kā 20 dažāda veida atrakcijas.

  Ā  Nikolajs Skuja bija ārsts gastroenterologs, endoskopijas aizsācējs Lietuvā.

B Iecavas Brīvības pieminekļa autors ir Pēteris Banders.

  C  Iecavas novada himna ir Mareka Pelša dziesma “Ciematā dzimtajā”.

Č Iecavas sporta un vēstures muzejā “Arhīvs” ir vairāk nekā četri simti priekšmetu 
ar kultūrvēsturisku nozīmi.

  D  Divkalniņš ir atpūtas vieta Iecavas parkā.

E Iecavniece, aktrise Esmeralda Ermale spēlējusi Baibas lomu filmā “Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā”.

  Ē  Iecavas novada Goda pilsonis Ēvalds Kivilands ir grāmatas “Iecavai 520”  
 (2012. gads) autors.

F Eļļas fabrika SIA “Iecavnieks&Co” ražo rapšu, linsēklu un kaņepju eļļu.

  G  Grienvaldes ūdensdzirnavas celtas 18. gs.

Ģ Iecavas novada ģerbonī redzams zelta zvans uz zila fona.

  H  Iecavai ir savs hokeja klubs, kura nosaukums ir “Iecava”.

 I Iecavas novada logotipā ir redzams priedēklis IE.

   Ī  Dzimtmisas muižas pirmais zināmais īpašnieks bija barons Reicholds.

J Iecava ir nosvinējusi 525 gadu jubileju. 
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  K  Iecavas Evaņģēliski luterisko baznīcu 1567. gadā pavēlēja nodibināt hercogs  
 Gothards Ketlers.  

Ķ Iecavas novada mini zoodārzā “Dobuļi” var apskatīt ķirzakas.

  L  Krājums ar 17 000 sējumu – tik bagātīgu grāmatu klāstu Lieliecavas muižas  
 bibliotēkā savulaik bija savākusi fon der Pālenu dzimta.

Ļ Apskates objektā “Ozola acīm” apkopotas vēstures liecības par ļaudīm kopš 
1904. gada.

  M  Edvarta Virzas un Elzas Stērstes memoriālās mājas nosaukums ir “Billītes”.

N Iecavas tīmekļvietnē ir atrodama sadaļa “100 novadnieki”. 

  Ņ  Brīvības statuja Ņujorkā tika atklāta tikai dažus gadus pirms tika uzcelta  
 tagadējā Iecavas kultūras nama ēka.

O “Balticovo” šobrīd ir otrs lielākais olu un olu produktu ražotājs Ziemeļeiropā.

  P  “Sāpju semafors” ir piemineklis holokaustā cietušajiem.

R Starppilsētu autobusu maršrutā attālums no Iecavas līdz Rīgai ir 45 kilometri. 

  S  Iecavas novada sporta skolā “Dartija” var trenēties basketbola nodaļā,   
 vieglatlētikas nodaļā un galda tenisa nodaļā.

Š Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā šogad viesojās rakstniece Nora Ikstena.

  T  2020. gadā iznāk folkloras kopas “Tarkšķi” mazalbums „Uz zaļumballi”.

U Upe Iecava ir lielākā Lielupes labā krasta pieteka. 

  Ū  Uz Iecavas ūdenstorņa redzams uzraksts “Latvija”.

V Iecavā ir Vilku iela.

  Z  Dzejnieks un grāmatnieks Pēteris Iklāvs dzimis Iecavas novada Zālītes  
 pagastā.

Ž Grāmatu māja uz kājas paredzēta, lai iepazīstinātu ar jaunajām grāmatām un 
žurnāliem.
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