PILSĒTU SPĒLE

Jūrmala

Iepazīsti JŪRMALU 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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Jūrmalas brīvdabas muzejā var iepazīt Jūrmalas iedzīvotāju senākā
nodarbošanās veida – zvejniecības – attīstību Jūrmalā.
Jūrmalas āžloks ir āžu suga ar garu, viļņainu spalvu.
Jūrmalas muzeja pastāvīgā ekspozīcija ir “Bērns kūrortā”.
Iebraukšanai Jūrmalā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim ir jāpērk caurlaide.
Čiekuru iela Jūrmalā ir klāta ar asfalta segumu.
Daudzi Jūrmalas pilsētas daļu nosaukumi ir daudzskaitlinieki.
Jūrmalā nav neviena ezera.
Jūrmalas vēsturisko ainavu veido 19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā
būvētās koka ēkas.
Fabrikas ielā kādreiz atradās Slokas papīrfabrika.
Līdz 1922. gadam Dzintaru nosaukums bija Edinburga.
Līvu akvaparkā visplatākais nobrauciens (4 m plats) ir “Ģimenes slīdkalniņš”.
Jūrmalas karogā ir trīs horizontālas krāsu joslas.
Jūrmalā 2019. gadā bija 49 325 iedzīvotāji.
Rīgas līča vidējais dziļums ir 12 m.
Joma ir īpaša kāpu un ieplaku josla. No tās cēlies Jomas ielas nosaukums.
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Jūrmala

Jūrmala ir Latvijas lielākā kūrortpilsēta.
Ķemeru Nacionālā parka simbols ir stārķis.
1833. gadā tika izveidota prāmja līnija Rīga-Lielupe.
Dzelzceļa līniju Rīga-Tukums būvēja divus gadus un pabeidza 1877. gadā.
Rīga-Jūrmala ir vecākais veloceliņš Latvijā, kas sākas pie Brīvības pieminekļa
un beidzas Majoros.
Priedainē ir atrastas divas akmens laikmeta apmetnes (Vārnukrogā un
Priedaines mežā), līdz ar to šī ir senākā apdzīvotā vieta Jūrmalā.
Ķemeru ārstnieciskais kūrorts veidojies, pateicoties apkārtnes bagātīgajiem
ārstnieciskās kūdras un sapropeļa dūņu krājumiem.
Jūrmalā jau 50 gadu darbojas olu ražošanas uzņēmums “Jūrmalas olas”.
Pirmais Latvijas Valsts prezidents, kurš dzīvoja Valsts prezidenta Jūrmalas
rezidencē, bija Kārlis Ulmanis.
Raiņa un Aspazijas vasarnīcā ierīkotais muzejs atrodas Jāņa Pliekšāna ielā.
Kopš 2013. gada arī Aspazijas vārdā ir nosaukta iela Jūrmalā.
“Mākslas stacija Dubulti” ir Eiropā vienīgā laikmetīgās mākslas telpa,
kas darbojas joprojām funkcionējošā dzelzceļa stacijā.
Divu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestāžu nosaukumos ir izskaņa “-iņš”.
Grupas “A-Eiropa” dziesma “Jūrmala” iekļauta albumā “Tuvumā tālumā”.
Skulpturālais objekts “Raiņa priedes” uzstādīts Raiņa iecienītā atpūtas vietā,
kurai viņš veltīja arī dzejoli “Lauztās priedes”.
Jūrmalas domes tīmekļvietnē ar atsevišķu ikonu tiek rādīta ūdens
temperatūra jūrā un Lielupē.
Vaivari atrodas starp Asariem un Kauguriem.
Pirmās dārza zemenes Latvijā sāka audzēt Jūrmalā ap 1878. gadu.
Dzintaru koncertzālē nekad nav skanējusi Žorža Bizē mūzika.
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