
Iepazīsti LUDZU 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 Ludzas pils tika celta Livonijas austrumu robežas nostiprināšanai.

  Ā  Pilsētas krāšņā parka pirmsākumi meklējami 18. gs. stādītā ābeļdārza vietā.

B Ludzas Tūrisma informācijas centrs atrodas Baznīcas ielā.

  C  Ferdinands Antonijs Osendovskis, poļu ceļotājs, rakstnieks, žurnālists un  
 sabiedriskais darbinieks, dzimis Ludzā.

Č Bijušais latviešu svarcēlājs Sergejs Lazovskis vienpadsmit reižu kļuvis par 
Latvijas čempionu. 

  D  Pirmo reizi Ludza minēta Kijevas Ipatijas hronikā, kur minēts fakts par  
 kņazam Rjurikam dzimušo un kristīto dēlu.

E Ludzas ebreju sinagoga celta 1800. gadā kā koka māja un apšūta ar ziliem 
ķieģeļiem.

  Ē  Saules pulkstenis “Sagaidīsim saullēktu Ludzā!” atrodas Ludzas pilsētas  
 laukumā pie novada pašvaldības ēkas.

F Filmas “Pilsēta pie upes” (režisors Viesturs Kairišs) svarīgas epizodes uzņemtas 
Krāslavā un Ludzā.

  G  Gleznotāja Jura Soikāna tēvs Jezups Soikāns bija ievērojams sabiedriskais  
 un izglītības darbinieks, vēstures pētnieks un apriņķa priekšnieks. 

Ģ Ludzas ģerbonī uz sudraba fona attēlots sarkans ķieģeļu mūris, kas simbolizē 
Ludzas pili. Virs tā sakrustota melna atslēga un balts zobens ar zelta rokturi.

  H  Hercs Franks, Latvijas ebreju izcelsmes Izraēlas žurnālists, kinorežisors un  
 scenārists, ir Ludzas novada Goda pilsonis.

 I Ludza ir vienīgā pilsēta, kuru ieskauj pieci ezeri.

   Ī  Grāmatu “Īkstīte” nevar atrast Ludzas bibliotēkā. 

J Mīlestības jeb Jaunlaulāto soliņš atrodas Ludzas parkā.
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  K  Ludzas Tautas namā darbojas jauktais koris “Austrumstīga”. 

Ķ Ludzā nav Ķiršu ielas.

  L  1777. gadā Ludza ieguva pilsētas tiesības.

Ļ Aņisims Rekaševs, tautas ārsts, izcils diagnosts, vairāk nekā 70 gadu veltījis 
kalpošanai Latgales novada ļaudīm.

  M  Māras zemes karalienes statuja ir 4 m augsta. 

N Ludzas Novadpētniecības muzejs ierīkots Napoleona kara varoņa ģenerāļa 
Kuļņeva mājā.

  Ņ  Īzaks Ņūtons nekad nav apmeklējis Ludzu.

O Pirmais Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktors bija Osvalds Jansons.

  P  Ludzas novada domes priekšsēdētājs ir Aleksandrs Mekšs. 

R Pie Mazā Ludzas ezera izveidotas vairākas atpūtas vietas un labiekārtota 
pludmale “Radziņš”.

  S  Ludzas parkā atrodas strūklaka. 

Š Ludzas Lielajā sinagogā skatāma Latvijas Republikas simtgadei veltītā ceļojošā 
izstāde “Kultūras tilti. Latvijas ebreji”, kuras viens no rīkotājiem ir biedrība “Šamir”.

  T  Leons Tomašickis ir Māras zemes karalienes statujas autors.

U Ludzas Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo draudzes pirmais 
draudzes priesteris bija tēvs Panteleimons Usovskis.

  Ū  Ludzas pilsētas attīstību aizkavēja un lielu postu nodarīja 1938. gada 11. jūnija  
 ūdensplūdi.

V Ludzas vecticībnieku lūgšanu nams celts 1923. gadā.

  Z  Māras zemes karalienes statujas pakājē ir uzraksts “Zemes un jūras valdniece,  
 lūdzies par mums!”.

Ž Ludzā tiek izdots žurnāls “Ezerzeme”.
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