
Iepazīsti RĒZEKNI 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 Rēzekne atrodas Latvijas austrumu daļā.

  Ā  Rēzeknē darbojas āra peldbaseins, kurš ir 250 m garš.

B Daudzas filmas “Boņuks” epizodes ir filmētas Rēzeknes apkārtnē.

  C  Rēzeknē darbojas CSDD Rēzeknes nodaļa.

Č Čenstohova (Polija) ir Rēzeknes sadraudzības pilsēta.

  D  Dziedātāja Aija Kukule ir dzimusi Rēzeknē.

E Rēzeknes ezera vidējais dziļums ir 5 m.

  Ē  Ja vārdu “Rēzekne” šifrē ar skaitļu virkni “25, 8, 32, 7, 16, 21, 7”, tad šifra  
 atslēga ir burta vieta latviešu valodas alfabētā.

F Rēzeknes pilsētai ir profils “Facebook”.

  G  Rēzeknes koncertzāli sauc “GARS”.

Ģ Rēzeknes ģerbonī redzams zelta grifs.

  H  Rēzeknes novada himnas nosaukums ir “Himna dzimtajam novadam”.

 I Rēzekne atrodas Rēzeknes upes ielejā.

   Ī  2020.gadā tika izdota 2 EUR piemiņas monēta “Latgales keramika”.  
 Tajā redzama vāze ar īrisa ziedu uz tās.

J Rēzeknē darbojas teātris “Joriks”.
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  K  Rēzeknes ezers tiek saukts arī par Kovšu ezeru.

Ķ Rēzeknē ir Mirdzas Ķempes vārdā nosaukta iela.

  L  Leģenda vēstī, ka Rēzeknes pilsdrupu pazemē mīt princese Roze.

Ļ Burts “Ļ” ir kādā Rēzeknes vispārējās izglītības iestādes nosaukumā.

  M  Latgales Māras piemineklis ir uzcelts par tautas saziedotiem līdzekļiem.

N Rēzekni ir apmeklējis imperators Nikolajs I.

  Ņ  “Trešīs Ņutona lykums” ir mūzikas grupa.

O Olimpiskajā sporta centrā “Rēzekne” ir seši basketbola laukumi, bet nav futbola 
laukuma.

  P  Palāda latgaliski nozīmē pāvs.

R Rēzeknes sauklis ir “Pilsēta Latgales sirdī”.

  S  Braucot ar vilcienu Rīga−Rēzekne, pēdējā pietura pirms Rēzeknes  
 ir Sakstagals.

Š Latgalē cep asuškas − saldus rauga mīklas pīrādziņus, kas pēc cepšanas 
izkarsēti cukurotā skābā krējuma mērcē.

  T  Rēzeknē nekursē tramvajs.

U Rēzeknes Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība ir dibināta 1875. gadā un darbojas 
līdz pat mūsdienām.

  Ū  Rēzeknes upē atrodas augstākais Latvijas ūdenskritums − Daudas  
 ūdenskritums.

V Rēzekne atrodas 860 km no Polijas galvaspilsētas Varšavas.

  Z  Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram “Zeimuļs” ir unikāls, zaļš jumts.

Ž Latgaliešu valodas alfabētā nav burta “ž”.
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