PILSĒTU SPĒLE

Ventspils

Iepazīsti VENTSPILI 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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Amatu māja atrodas atjaunotajā 18. gs. celtajā Kurzemes hercogistes senākajā
skolas ēkā.
Par Ādženi Ventspilī dēvē Ventspils Jaunrades namu.
Piejūras Brīvdabas muzeja krājumā ir vairāk kā 24 000 priekšmetu. Muzejs
atrodas Vasarnīcu ielas galā.
Govs “Ceļotāja” ir 4 m augsta un 7 m gara un atveidota kā vecs, nonēsāts
čemodāns, ko rotā uzlīmes no pilsētām, kur notikusi Govju parāde.
Čikstiņciems ir bijusī Ventspils pilsētas daļa un atrodas tagadējā Pārventā.
Dienvidu mols ir 1487 m garš, un uz tā atrodas 19 m augsts skatu tornis.
Enkuru taka atrodas Reņķu dārzā.
Koncertzāles “Latvija” ērģeles ir īpašas ar to, ka ir vienīgās Baltijā, kurām ir
divi spēles galdi un unikāls dizains.
Ventspilī, Bērnu pilsētiņā un Pārventas Bērnu parkā “Fantāzija”, katru svētdienu
visu gadu notiek pasākumi bērniem.
Gāliņciems ir atsevišķs no Ventspils nodalīts ciems.
Ventspils ģerbonī tīklotā (damascētā) laukā novietots medību rags ar ķetnu
krustu − Livonijas ordeņa simbolu.
Herberta Dorbes muzeja mājas nosaukums ir “Senču putekļi”.
Jaunā Inovāciju centra darbība fokusēsies uz dabaszinātnēm un informācijas un
komunikāciju tehnoloģijām.
Īstā nauda Ventspilī ir venti. Ar tiem var norēķināties visos veikalos.
Jūras vārti ir ne tikai kuģu ceļš uz jūru, bet arī teātra nama nosaukums.
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Ventspils

Ketlers Jēkabs ir hercoga Jēkaba īstais vārds, un viņam par godu ir nosaukts
arī tūristu kuģītis Ventspilī.
Ķemeru nacionālais parks ir Ventspils Piejūras parka apakšstruktūra.
Livonijas ordeņa pils pagalmā ceturtdienās tūrisma sezonā plkst. 12.33
tiek izšauts salūtlielgabala šāviens.
Tagadējais Lielais laukums, kurā atrodas koncertzāle “Latvija”, kādreiz tika
saukts par Ļeņina laukumu.
Mazbānītis kursē pa divām līnijām − Riņķa līniju un Kalna līniju.
Nabagu iela ir senākā ordeņa laika pilsētas daļa, šeit atrodas 1783. gadā celts
Ventspils vācu luterāņu draudzes nespējnieku nams.
Ņērga ventiņmēlē nozīmē čīkstulis, vārgulis.
Ostgals ir Ventspils pilsētas rajons, kas ir īpašs ar mazstāvu koka apbūvi un
atrodas pilsētas rietumu daļā no Ventas grīvas.
Planetārija kupola diametrs ir 12 m, un tajā ir sēdvietas 50 apmeklētājiem.
Kādreizējā rātsnamā šobrīd atrodas Starptautiskā Rakstnieku un
tulkotāju māja.
2017. gada 8. aprīlī Ventspilī tika uzstādīts jauns Ginesa pasaules rekords
“Visātrāk un visvairāk cilvēku vienlaicīgi iestāda sīpolpuķes”.
Ventspils šaursliežu dzelzceļš vijas caur Piejūras parku līdz pat Piedzīvojumu
parkam, ceļā tas apstājas šādās pieturās: “Muzejs”, “Pludmale”, “Priedes” un “Kalns”.
Ventspils Tirgus laukumā, aptuveni senā rātsnama vietā, atrodas Kariljonu
pulksteņu tornis ar zvaniem.
Uguns boja ir viens no apskates objektiem atjaunotajā promenādes daļā.
Viens no pirmajiem ūdens resursiem Ventspilī ir Avotaka Saules ielas galā.
Ventspils Ostas promenādē atrodas piemineklis par godu Krišjānim
Valdemāram.
Sadarbībā
Lai peldvieta iegūtu Zilā karoga balvu, tai ir
ar
jāatbilst divdesmit deviņiem kritērijiem.
Žāžciemā atrodas bērnu rotaļu laukums,
kura nosaukums ir “Varavīksne”.
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