
VIRTUĀLAIS KONKURSS - NR.6 – RĒBUSS-

PILSĒTAS 

Atbildes 
Kā risināt rēbusu: 

1. Izdomā, kas attēlots bildītē un uzraksti šo vārdu. Katrs fotogrāfijā attēlotais objekts, lieta 

jāraksta nominatīvā (Kas?). 

2. Komati norāda, cik burti jānosvītro. Ja komats ir pirms attēla, tad jānosvītro burts vārda 

sākumā. Ja komats ir aiz attēla, tad jānosvītro burts vārda beigās. Ja uzzīmēts viens komats, 

tad jānosvītro viens burts, bet, ja uzzīmēti divi komati, tad jānosvītro 2 burti.  

3. Ja virs attēla ir cipari, piemēram, 3,1,5, tad no vārda jāņem tikai pirmais, trešais un piektais 

burts, turklāt tie jālasa tādā secībā, kā norādīts. Šajā gadījumā no vārda jāņem tikai trīs burti 

šādā secībā: trešais, pirmais un piektais. 

4. Simbols  =  nozīmē, ka jānomaina burts, piemēram, N=T nozīmē, ka visi N burti vārdā 

jānomaina pret T, bet 2=G nozīmē, ka vārda otrais burts jānomaina pret burtu G. 

 

1. Saldus  

 
 

Pirmais vārds SALDĒJUMS, otrais vārds LEDUS. No pirmā vārda nosvītro 

pēdējos 5 burtus (SALD), un no otrā vārda nosvītro pirmos trīs burtus (US), 

saliekot kopā sanāk SALDUS 

 

2. Madona 

 
Pirmais vārds MANDARĪNS, otrais vārds OLA. No pirmā vārda ņem 1,2 un 4 

burtu (MAD), un otrajā vārdā otro burtu aizvieto ar N (ONA), saliekot kopā 

sanāk MADONA 



3. Aizpute 

 
Pirmais vārds AITA, otrais vārds ZUPA, trešais vārds TASE. No pirmā vārda 

nosvītro pēdējos divus burtus (AI), no otrā vārda ņem 1, 3 un 2 burtu (šādā 

secībā) (ZPU), no trešā vārdsa ņem 1 un 4 burtu (TE), saliekot kopā sanāk 

AIZPUTE 

 

4. Liepāja 

 
Pirmais vārds LIETUS, otrais vārds MĀJA. No pirmā vārda nosvītro pēdējos 

trīs burtus (LIE), otrajā vārdā pirmo burtu aizvieto ar P (PĀJA), saliekot kopā 

sanāk LIEPĀJA 

 

5. Ventspils 

 
Pirmais vārds CENTS, otrais vārds PILDSPALVA. Pirmajā vārdā pirmo burtu 

aizvieto ar V (VENTS), no otrā vārdā ņem 1, 2, 3 un 5 burtu (PILS), saliekot 

kopā sanāk VENTSPILS 



 

6. Edinburga 

 
Pirmais vārds MEDUS, otrais vārds BURGERS, trešais vārds ROKA. No 

pirmā vārda nosvītro pirmo burtu, ceturto burtu aizieto ar I un piekto – aizvieto 

ar N (EDIN), no otrā vārda nosvītro pēdējos trīs burtus (BURG), no trešā vārda 

nosvītro pirmos trīs burtus (A), saliekot kopā sanāk EDINBURGA 

 

7. Roma 

 
Vārds SOMA. No pirmā vārda aizvieto pirmo burtu ar R, saliekot kopā sanāk 

ROMA 

 

8. Klaipēda 

 
Pirmais vārds KLAIPS, otrais vārds PĒDA. Pirmajā vārdā nosvītro pēdējo burtu 

(KLAIP), no otrā vārda nosvītro pirmo burtu (ĒDA), saliekot kopā sanāk 

KLAIPĒDA 



 

9. Rūjiena 

 
Pirmais vārds RŪĶIS, otrais vārds SIENS. Pirmajā vārdā nosvītro pēdējos trīs 

burtus (RŪ), otrajā vārda pirmo burtu aizvieto ar J, piekto burtu aizvieto ar A 

(JIENA), saliekot kopā sanāk RŪJIENA 

 

10. Stambula 

 
Pirmais vārds STRAUSS, otrais vārds KAMOLS, trešais vārds BULCIŅA. No 

pirmā vārda nosvītro pēdējos piecus burtus (ST), no otrā vārda ņem 2 un 3 burtu 

(AM), no trešā vārda ņem 1, 2, 3 un 7 burtu (BULA), saliekot kopā sanāk 

STAMBULA 


