PILSĒTU SPĒLE

Alūksne

Iepazīsti ALŪKSNI 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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Alūksne ir visaugstāk esošā Latvijas pilsēta − tā atrodas 200 m virs jūras līmeņa.
Alūksnes muižas parkā bagātīgi aug 50 dažādu šķirņu ābeles.
Ernsta Glika Bībeles muzejs piedāvā iepazīties ar “Bībeles ceļu” no pašas pirmās
E. Glika tulkotās Bībeles līdz mūsdienu izdevumiem.
Alūksnes ezera romantiskajā Cepurītes salā cilvēki dzīvojuši jau akmens
laikmetā.
Alūksnes ezerā atrodas četras salas.
Alūksnes disku golfa laukumā ir deviņi disku ķērājgrozi.
Alūksnes ezers ir devītais lielākais Latvijā.
Alūksnes Evaņģēliski luteriskajā baznīcā ir slavenā meistara Augusta Martina
būvētās ērģeles.
Virs Alūksnes Jaunās pils galvenās ieejas ir redzams Fītinghofu dzimtas
ģerbonis − lapsa kā gudrības un viltības simbols un trīs gliemežvāki uz vairoga.
Dzelzceļa līnija no Alūksnes līdz Gulbenei ir 43 km gara.
Alūksnes ģerboņa vairogā uz purpura fona attēloti divi sakrustoti zobeni ar zelta
rokturiem, uz kuriem uzlikta melna Bībele ar zelta rotājumu un uzrakstu “A.D. 1689.”.
Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīca atrodas Helēnas ielā 31.
Alūksnes muzejs piedāvā digitālo izstādi “100 vēsturiski mirkļi Alūksnē”.
Alūksnes muižas parku 20. gs. pirmajā pusē sācis veidot toreizējais muižas
īpašnieks Otto Hermanis fon Fītingofs-Šēls.
Alūksnes Bānīša stacijas multimediālā ekspozīcija atrodas Jāņkalna ielā 52.
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Alūksne

Plosts “Kaija” ir kapteiņa Jāņa Kļanska roku darbs.
Alūksnes muižas parkā ir apskatāma mazās arhitektūras forma − Ķīniešu
paviljons.
Teika par Livonijas ordeņa pili stāsta, ka pils sienā iemūrēta meitene vārdā
Marija, tāpēc salu dēvē arī par Marijas salu.
Augusta pirmās nedēļas nogalē ļaudis satiekas Alūksnes pilsētas svētkos.
Kuģītis “Marienburg” pirmo reizi Alūksnes ezerā iekuģoja 2016. gada
septembra vidū.
Alūksnes muižas parkā 1974. gadā tika uzstādīta tēlnieces Rutas Sviles
skulptūra “Nāra”.
Attālums no Alūksnes līdz Ņujorkai ir apmēram 6876 km.
Alūksnē ir saglabājusies viena no arhitektoniski skaistākajām ēkām
Ozolkoka pils.
Aleksandra paviljons būvēts 18. un 19. gs. mijā un nosaukts par godu
Maķedonijas Aleksandram jeb Aleksandram Lielajam.
1807. gadā Tempļa kalna virsotnē barons fon Fītinghofs licis uzcelt granīta
rotondu − Slavas templi par godu Ziemeļu kara notikumiem Alūksnē.
Alūksnes Skatu tornī līdz augšējai platformai ved 153 pakāpieni.
Alūksne − Baltijā regulāri kursējošā šaursliežu dzelzceļa gala stacija.
Tempļakalna ielas gājēju tilta apmeklētājus priecē skanīgas melodijas un
tumšajā diennakts laikā var baudīt krāšņu izgaismojumu.
Alūksnes Bānīša stacijas multimediālā ekspozīcijā ir iespēja noklausīties
stacijas Umernieki stāstu.
Alūksnes Dabas muzeja “Vides labirinti” logo ir attēlots ūpis.
Alūksnes muižas parkā Eola templis būvēts par godu sengrieķu mitoloģijas
vēju pavēlniekam Eolam (Aeolus).
Alūksnes novads atrodas Latvijas ziemeļaustrumos, Igaunijas un Krievijas
pierobežā.
Par godu Alūksnes pilsētas nosaukuma simtgadei tika izdots žurnāls
“Alūksnei 100”.
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