PILSĒTU SPĒLE

Liepāja

Iepazīsti LIEPĀJU 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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1919. gada 16. aprīlī Liepājā notika Aprīļa pučs.
Koncertzāle “Lielais dzintars” atrodas Ādmiņu ielā.
Liepājas osta ir ziemā neaizsalstoša osta, kas atrodas Baltijas jūras austrumu
piekrastē.
Basketbolistu Kristapu Porziņģi NBA basketbolists Kevins Durants nosauca
par “unicorn” (vienradzis).
Futbola klubs “Liepāja” 2015. gadā kļuva par Latvijas čempioniem.
“Stena Line” piedāvā prāmju reisus maršrutā Liepāja-Traveminde (Vācija).
Liepājas ezers ir lielākais Latvijā.
Liepājas Muzeja ēku Kūrmājas prospektā ir būvējis slavenais arhitekts
Pauls Makss Berči.
Ziemeļu forti ir daļēji ieskaloti jūrā.
Grobiņa ir viens no Liepājas mikrorajoniem.
Liepājas ģerbonī redzams sarkans lauva.
Hokeja kluba “Liepāja” mājas arēna ir Liepājas Ledus halle.
Liepājas iedzīvotāju skaits 2019. gadā bija 68535.
Liepājas pirmsākumi meklējami 3. gadsimtā, kad starp ezeru un jūru, vietā,
kur tecēja Līvas upe, izveidojās Līvas ciems.
Tirdzniecības kanālu šķērso trīs tilti. Viens no tiem ir Jaunais tilts.
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Liepāja

Koncertzālē “Lielais dzintars” ir divas zāles.
Dzejniece Mirdza Ķempe ir dzimusi Liepājā, taču viņas vārdā nav nosaukta
neviena iela pilsētā.
Zirgu sala ir lielākā no Liepājas ezera salām.
Liepājā darbojas Liepājas Leļļu teātris.
Tradicionālo ēdienu “Liepājas menciņi” gatavo no mencas.
Liepājā ir arī nūdistu pludmale.
Dānijas rēdereja “Baltijas-Amerikas Līnija” līdz 1930. gadam uzturēja regulāru
satiksmi līnijā Liepāja-Danciga-Kopenhāgena-Ņujorka.
Liepājas ezera vienīgā pieteka ir Otaņķe.
Liepājas karogā ir redzama priede.
Liepājā tramvaja biļetes cena iepriekšpārdošanā ir 0,70 Eur.
“Spoku koks” ir vides objekts, kas veltīts leģendārajai grupai “Līvi”.
Liepāja-Aizpute bija šaursliežu dzelzceļa līnija, kas tika slēgta 1964. gadā.
Liepāja ir trešā lielākā Latvijas pilsēta.
Uliha iela ir nodēvēta par godu Liepājas pirmajam mēram Kārlim Ūliham.
Dziesmas “Bailes par ziņģi” piedziedājumā četras reizes tiek atkārtots
burts “Ū”.
Liepājas himna ir “Pilsētā, kurā piedzimst vējš”, taču tajā ne reizi nav minēts
vārds “Liepāja”.
Ziemeļu forti ir Liepājas cietokšņa daļa.
Liepājā nevienas ielas nosaukums nesākas ar burtu “Ž”.
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