PILSĒTU SPĒLE

Cēsis

Iepazīsti CĒSIS 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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Teika vēstī, ka Līgavas alā kāds jauneklis slēpis savu līgavu, taču sirotāji abus
atraduši un nogalinājuši. No jauniešu asinīm ala iekrāsojusies sarkanā krāsā.
Harmonijas namā 1879. gadā ir dzimis komponists un latviešu operas
pamatlicējs Ādolfs Kalniņš.
B. Svētā Jāņa baznīcas slieksnis atrodas tieši 100 m virs jūras līmeņa un ir
vienādā augstumā ar Rīgas Pēterbaznīcas gaili.
Cēsis (Wenden) pirmo reizi hronikās minētas 1206. gadā.
1924. gadā Cēsu Uzvaras pieminekļa atklāšanā piedalījās Valsts prezidents
Jānis Čakste.
20. gs. Cēsis uz divām dienām kļuva par visas Latvijas galvaspilsētu.
Villa “Elgino” ir viena no ievērojamākajām Gaujmalas vasarnīcām, kuru
1904. gadā uz augstas klints cēlis Pēteris Ruckis.
Vidzemes koncertzālē “Cēsis” ir akustiskā Lielā zāle, Kamerzāle, Ērģeļu
zāle, Kino zāle un Izstāžu zāle.
Kopš 1481. gada Cēsīs pastāvīgi atradās Livonijas ordeņa mestra – pilsētas
feodālā kunga – rezidence.
2005. gadā Cēsis kļuva par pirmo Latvijas pilsētu, kur savu mājvietu atradis
melno gulbju pāris no Francijas.
Ģipsī darinātā skulptūra “Cīņa ar Kentauru” ilgus gadus glabājusies tēlnieka Kārļa
Jansona darbnīcā, līdz 1977. gadā tā izlieta bronzā un šobrīd atrodas Maija parkā.
Tā kā Cēsu pilsēta atrodas tuvu Gaujai, 14. un 15. gs. mijā tā ieņēma nozīmīgu
vietu tirdzniecībā, kļūstot par Hanzas savienības locekli.
Svētā Jāņa baznīcas altārglezna ir Igaunijas profesionālās glezniecības
pamatlicēja Johanna Kēlera meistardarbs.
2020. gadā pirmo reizi apmeklētājiem durvis vēris par Īso Hermani sauktais
Cēsu pils aizsargtornis.
Matiasa Jansona skulptūra “Gadsimtiem ejot” jeb tautā sauktais “Laika vecis” ir
veltījums pilsētai tās 800 gadu jubilejā.
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Cēsis

Cēsis tiek dēvētas par Latvijas valsts karoga dzimteni.
Pils parkā ir dīķis, kura centrā uzstādīta skulptūra – strūklaka “Zvejnieks ar ķīsi”.
Vecpilsētā ikviens var sastapt Laika veci, kurš rokā tur Cēsu pilsētas
simbolu – lukturi, ar kuru iededzināt vecpilsētas laternas.
1990. gadā demontētais Ļeņina piemineklis atrodas Cēsu muzeja dārzā.
Cēsīs apskatāms pasaules latviešu mākslas centrs.
Cēsīs ir Princešu nams, kura vāciskais nosaukums ir Komtešu nams.
Cēsīs nekad nav viesojies Īzaks Ņūtons.
Kopš 15. gs. otrās puses Cēsīs atradās Baltijas ordeņa mestra monētu kaltuve.
Cēsis dibinātas 1206. gadā un ir otra vecākā pilsēta Latvijā.
Rožu laukumu rotā tēlnieka M. Jansona veidotais pilsētas makets “Senās Cēsis”,
kuras skulptūrā iestrādāta monēta ar bruņinieku.
Cēsu pils parkā uz senā vendu pilskalna – Riekstukalna – 11.–13. gs. atradusies
koka pils.
Līvu laukumu rotā strūklaka, kuras vietā 13. gs. atradusies aka “Lejas Šķimbēgs”.
Turku kapos apglabāti 26 Krievijas–Turcijas kara gūstekņi. Turki kādu laiku
dzīvojuši Cēsīs, un viņiem ir piederējusi vietējo iecienītā “Turku” maiznīca.
Vienības laukumā ir Uzvaras piemineklis, kas celts 1924. gadā.
No Cīrulīšu dabas takām dienvidu virzienā var aizdoties līdz pat Ūpju klintīm.
Raunas vārti ir galvenā ieeja Cēsu vecpilsētā.
Kārļa kalnā uzstādīts Jaunās pils īpašnieka grāfa Karla Gustava fon Zīversa
krūšutēls.
Žagariņkalns ir viens no Latvijā populārākajiem ziemas sporta veidu atpūtas
kompleksiem.
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