
Iepazīsti JELGAVU 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 Jelgavas ģerbonī redzams alnis. 

  Ā  Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs atrodas Teātra ielā 3. 

B Jelgavā dzimusi slavenā latviešu dziedātāja Nora Bumbiere.

  C  1926. gadā Jelgavā tika atklāta pirmā cukurfabrika Latvijā. 

Č SIA “Mītavas Čiekurs” izmanto čiekurus veselīgu našķu ražošanā. 

  D  Driksa ir Lielupes atteka. 

E 2018. gadā izdotā 2 eiro piemiņas monētā “Zemgale” redzams briedis. 

  Ē  Jelgavā ir Ērgļu iela. 

F 2020. gadā smilšu skulptūru festivāla vietā izveidots smilšu skulptūru parks, 
godinot Jelgavas 755. jubileju.  

  G  Driksas gājēju iela no Katoļu līdz Pasta ielai ir aptuveni 1 km gara. 

Ģ Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja vislielākā vērtība ir latviešu glezniecības 
vecmeistara Ģederta Eliasa darbu kolekcija. 

  H  Jelgavas karogā ir divas horizontālas krāsu joslas. 

 I Jelgavas sauklis ir “Pilsēta izaugsmei”. 

   Ī  Jelgavā četru ielu nosaukumi sākas ar burtu “Ī”. 

J Jāņa Joņeva romāna “Jelgava 94” vākam ir melna pamatkrāsa. 
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  K  Jelgavas pils ir bijusī Kurzemes hercogu rezidence Jelgavā.

Ķ Jelgavā darbojas pirmsskolas izglītības iestāde “Ķirbītis”.

  L  Jelgavā regulāri notiek starptautiskais Ledus skulptūru un Smilšu skulptūru  
 festivāls. 

Ļ 2015. gadā grupa “Prāta vētra” izdod albumu “7 Soļi svaiga gaisa”.

  M  Jelgavas vēsturiskais nosaukums ir Mītava. 

N Kurzemes hercogu kapenēs Jelgavas pilī apbedīti  Ketleru dinastijas un Bīronu 
dinastijas pārstāvji.

  Ņ  “Sāls istabiņa” Jelgavā ir relaksācijas telpa, kur sienas, griesti un grīda  
 ir pilnībā noklāti ar sāli.

O Ozolnieki ir pusceļā starp Rīgu un Jelgavu. 

  P  Gājēju tilts pār Driksu, kas savieno pilsētas centru ar Pasta salu, tiek saukts  
 par Pasta tiltu. 

R “Rīgas autobusu fabrika” (RAF) no 1975. līdz 1998. gadam atradās Jelgavā.

  S  Dziesma “Satiksimies Jelgavā” sākas ar vārdiem “Starp diviem tiltiem stāv  
 lepni pils”.

Š Par godu princesei Luīzei Šarlotei Jelgavā tika radīts īpašs deserts “Šarlotes 
skūpsts”. 

  T  Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas zvanu torņa skatu laukums atrodas  
 37 metru augstumā. 

U Latvijas Lauksaimniecības universitāte savu nosaukumu ieguva 1991. gadā. 

  Ū  Ūziņi ir Jelgavas mikrorajons. 

V Grupa “Prāta vētra” 2018. gadā ir saņēmusi Jelgavas pilsētas apbalvojumu  
“Goda zīme”. 

  Z  Jelgava atrodas Zemgales līdzenumā. 

Ž Baltās žurkas gadā (2020. gads) Jelgava svin 800 gadu jubileju.
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