PILSĒTU SPĒLE

Saldus

Iepazīsti SALDU 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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Saldus mūzikas un mākslas skolas ēka ieguvusi “Latvijas arhitektūras gada
balvu 2012”.
Saldus pilsētas garākā iela ir Ābeļu iela.
Saldus pilsētā ir divi dzeramā ūdens brīvkrāni.
Saldus pilsētas centrā atrodas Oskara Kalpaka laukums.
Mārim Čaklajam 2000. gadā piešķirts Saldus pilsētas Goda pilsoņa nosaukums.
Saldus pamatskola sāka darboties 1904. gada 4. augustā.
Edgars Dunsdorfs visu mūžu dzīvojis Saldū.
Saldus Sv. Jāņa Evaņģēliski luteriskajā baznīcā atrodas unikāls mākslas
piemineklis − Liepājas meistara K. A. Hermaņa būvētās ērģeles.
Festivāls “Saldus Saule” pirmo reizi notika 1987. gadā.
Goda pilsonis Valdemārs Ancītis nav izdevis enciklopēdisku uzziņu krājumu
“Senču kalendārs”.
Pilsētas ģerbonī attēlots zils lauks, uz kura ir sudraba pils ar trīs torņiem.
Latvijas 100. dzimšanas dienā par Saldus novada himnu oficiāli tika
apstiprināta saldenieku Ērika Ķiģeļa un Māra Čaklā dziesma “Saldus saule”.
Pilsētiņa uzplauka 1871. gadā pēc Jelgavas−Liepājas dzelzceļa izbūves.
Saldus pilskalnā atrodas iespaidīga izmēra uzraksts “Saldus” ar īpašo burtu “u”.
Pēc arheologu pētījumiem, tagadējo Saldus teritoriju apdzīvojušas seno kuršu
ciltis jau otrajā gadu tūkstotī pirms Kristus.
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Saldus

Kalnmuižā vienlaikus ir darbojušās 2 skolas.
Ēriks Ķiģelis ir pabeidzis skolu Saldū.
1253. gadā Kuršu līgumā pirmo reizi minēts vārds “Salden”.
Ļeņina piemineklis kādreiz atradās tagadējā Oskara Kalpaka laukumā.
Edgars Bergs ir četrkārtējs paralimpisko spēļu medaļnieks.
Kapelleru namā ilgu laiku atradās Saldus rajona bibliotēka.
Saldus apkārtnes tautastērpa ņieburam raksturīgs savdabīgs ieloču
kārtojums gurnu daļā.
1919. gada 10. martā Saldus kļuva par otro Oskara Kalpaka bataljona atbrīvoto
Latvijas pilsētu.
Ventas krastos iekārtots Kalnsētas parks un estrāde.
Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs ir vienīgā vieta Latvijā,
kur skatāmi šī latviešu glezniecības lielmeistara agrīnā perioda oriģināldarbi.
Saldū dzimušā tēlnieka Kārļa Īles veidotā strūklaka „Medus piliens” rotā
Māra Čaklā skvēru.
Oskars Šepskis bijis viens no pirmajiem latviešu garīgās mūzikas komponistiem.
2019. gadā tika ieviesta jaunā Saldus novada tūrisma identitāte ar saukli
“Saldus piepilda!”.
Goda pilsonis Ojārs Ulmanis bijis ne tikai amatpersona, bet arī sportists,
dzejnieks un mākslinieks.
Saldus pilsētas teritorijā Cieceres upē ir izveidots viens mākslīgs
ūdenskritums.
Vāciskais nosaukums Frauenburga gandrīz četrus gadsimtus bija Saldus
oficiālais nosaukums.
Saldus Sv. Jāņa Evanģēliski luteriskās baznīcas zvans sver 752 kg.
Bobslejists Uģis Žaļims mācījies Saldus ģimnāzijā.
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