PILSĒTU SPĒLE

Jēkabpils

Iepazīsti JĒKABPILI 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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Andrejs Pormalis bija izcils keramiķis, kura vārdā ir nosaukta iela Jēkabpilī.
Jēkabpils Vecpilsētas laukumā, pretī tautas namam atrodas āža skulptūra.
Jēkabpilī iznāk laikraksts “Brīvā Daugava”.
Jēkabpilī, Ķieģeļu ielā 14 atrodas cietums.
Rīgas ielā 206 atrodas veikals-konditoreja “Čiriks”.
Ir liecības, ka 19. gs. jēkabpilieši nodarbojās ar lāču dresēšanu.
Jēkabpils brīvdabas estrādē ir 85 solu rindas.
Jēkabpils Tautas teātrī ir iestudēta arī populārā Rūdolfa Blaumaņa luga
“Trīnes grēki”.
Jēkabpils cukurfabrikas sākotnējais nosaukums bija Krustpils cukurfabrika.
Jēkabpils Romas katoļu baznīca ir viena no lielākajām gotikas stila
celtnēm reģionā.
Jēkabpils apkārtnē sastopamas bagātīgas dzērveņu audzes. Dzērvenes ir
dzērveņu ģints augi.
Hikšteina parks nosaukts Hikšteinu dzimtai par godu.
Rīgā ir Jēkabpils iela.
Jēkabpilī dzimis latviešu žurnālists un politiķis, Latvijas Tautas frontes
pirmais priekšsēdētājs Dainis Īvāns.
13. gadsimta sākumā tagadējās Jēkabpils teritorija Daugavas labajā krastā bija
Jersikas valsts daļa.
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Jēkabpils

Pilsētas dzelzceļa stacijas nosaukums ir Krustpils, nevis Jēkabpils.
“Jēkabpils PMK” ir lielākais ķieģeļu ražotājs Latvijā.
Jēkabpils ģerbonī attēlots lūsis.
Jēkabpils vēstures muzeja Brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta” apskatāmi vairāki Sēlijas
novada tautas celtniecības pieminekļi − dzīvojamā ēka, klēts, dzirnavas, pirts u.c.
Jēkabpilī ir Mežaparka kalns.
Jēkabpils Mežaparka kameršļūkšanas trases nobrauciena garums ir vairāk nekā
80 metri.
Jēkabpils pilsētas tīmekļvietnē publicēts saraksts ar īpaši aizsargājamiem
kokiem. Lielākā daļa no tiem ir piemiņas koki.
Jēkabpils karogā ir divas vienāda platuma horizontālas joslas melnā un
oranžā krāsā. Karoga laukuma centrā izvietots Jēkabpils ģerbonis.
Jēkabpils logotipā ir sauklis “Labo pārmaiņu krasts”.
2014. gada FIA Pasaules rallijkrosa čempionāta 3. vietas ieguvējs Reinis Nitišs
ir dzimis Jēkabpilī.
Strūves parkā atrodas Strūves ģeodēziskā loka punkts, kas iekļauts UNESCO
Pasaules mantojuma sarakstā.
Jēkabpilī ir kafejnīca “Lauku šiks”.
Pēc tilta uzbūvēšanas agrāk Daugavas pretējos krastos izvietotās pilsētas
Jēkabpils un Krustpils tika apvienotas vienā pilsētā − Jēkabpilī.
Jēkabpilī darbojas sieviešu koris “Unda”.
Radžu ūdenskrātuve ir dabīga ūdenstilpe.
Skulptūra “Mazais vijolnieks” veltīta Jāzepa Vītola piemiņai.
Jēkabpils Romas katoļu baznīcas tornī ir 272 kg smags baznīcas zvans.
Jēkabpils mūzikas skola nosaukta slavenā komponista Žīgura vārdā.
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