
Iepazīsti GULBENI 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! 

A Gulbene ir uzcelta uz purva.

  Ā  Vecgulbenes muižas parkā skulptūra “Amoriņš” tika uzstādīta 2018. gadā.

B Attālums no Gulbenes līdz Parīzei ir aptuveni 2400 km.

  C  Gulbenē ir viesojies Ferdinands fon Cepelīns – dirižabļu izgudrotājs. 

Č Gulbenē atrodas čigānu barona Makša Burkeviča kapavieta.

  D  Gulbenes novads atrodas Vidzemes teritorijā. 

E Gulbenes pilsētas svētki katru gadu notiek pirmās jūlija nedēļas nogalē.

  Ē  Gulbenes pilsētas ģerbonī attēlots balts gulbis uz melna fona.

F Gulbenes-Alūksnes bānīša tvaika lokomotīves nosaukums ir “Ferdinands”.

  G  Mozaīkas tehnikā veidotā autobusu pietura atrodas Gulbenes pilsētas  
 teritorijā.

Ģ Gulbenes pilsētas pulkstenis atrodas Gulbenes ģeogrāfiskajā centrā.

  H  Melnais gulbis, kurš mitinās Spārītes parkā, ir nosaukts barona   
 Heinriha fon Volfa vārdā. 

 I Gulbenes elektrovilcieniņā ir 13 pasažieru sēdvietas.

   Ī   Plašākais daudzdzīvokļu namu kvartāls ir Nākotnes ielā.

J Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs organizē Starptautisko mākslas 
festivālu “Divi jūliji”.
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  K  Gulbenes-Alūksnes bānītis kursē divas reizes dienā.

Ķ Gulbenes pilsēta ir pazīstama ar slaveno ķirbju audzētavu.

  L  Disku golfa parks “Stari” atrodas pie Staru mototrases Daukstu pagastā.

Ļ Katra mēneša trešajā sestdienā Gulbenes pilsētā notiek mājražotāju tirdziņš ar 
nosaukumu “Zaļais tirdziņš”.

  M  Gulbenes divu parku senākais apvienotais nosaukums bija Marijas parks. 

N Izglītojošais un interaktīvais centrs “Dzelzceļš un tvaiks” atrodas Dzelzceļa ielā 8.

  Ņ  Svētā Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca neatrodas Gulbenes pilsētā.

O Gulbenes pilsētā atrodas trīs vēsturiski parki – Spārītes parks, Emzes parks un 
Ūdensrožu parks.

  P  Vecgulbenes muižas apkaimē atrodas divas pilis – Baltā pils un Melnā pils.

R Vecgulbenes apkaimē atrodas luterāņu draudzes baznīca.

  S  Gulbīšu parkā atrodas gulbju ģimenes skulptūra ar trīs gulbjiem.

Š Vecgulbenes muižas parkā atrodas Mīlas un Kafijas kalniņš.

  T  Centrālajā skvērā atrodas strūklaka ar nosaukumu “Pakur, pakur…”.

U Caur Gulbenes pilsētu plūst upe Krustalīce.

  Ū  Gulbenes pilsētā ir Ūdensrozes iela.

V “Tālavas sidru” gatavo no vietējā apkaimē audzētiem āboliem.

  Z  Atpūtas komplekss “Vecgulbenes muiža” ir izveidots vecajā zirgu  
 skriešanas manēžā.

Ž Gulbenes Spārītes parkā atrodas žurkas skulptūra.
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