PILSĒTU SPĒLE

Smiltene

Iepazīsti SMILTENI 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 par Smiltenes baznīcu stāsta, ka baznīcas mūrī ar viltu ir iemūrēta kāda
jaunava, kura glabā baznīcas atslēgas.
Smiltenes pievārtē atrodas mazs sidra pagrabiņš, kurā izgatavo gardo ābolu
dzērienu ar nosaukumu “Ābolītis”.
Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca ir celta krusta veidā.
Cērtenes pilskalna augstums no upītes puses sasniedz gandrīz 25 m
un visapkārt tam izrakts līdz 12 m dziļš grāvis.
Riteņbraukšanas sacensībās “Smiltenes kauss” piedalījušies pasaules čempions
Romāns Vainšteins un Barselonas Olimpisko spēļu medaļnieks Dainis Ozols.
Dainu tēvs Krišjānis Barons, ceļojot no Tērbatas uz Dundagu, 1859. gadā
iegriezās Smiltenē.
Tepera ezera maksimālais dziļums ir 10,5 metri, bet vidējais dziļums ir 2,4 metri.
Senāk Tepera ezeru mēdza dēvēt par Kalnezeru un Ēmura ezeru.
Regulāra filmu rādīšana Smiltenē sākas 1926. gadā, kad tiek atvērts pirmais
stacionārais kinoteātris “Atpūta”.
Smiltenes pilsētas Goda medaļu pasniedz katru gadu 2. janvārī.
Smiltenes novada ģerboņa pamats veidots zelta krāsā, uz tā zils rudzupuķes
zieds ar deviņām ziedlapiņām.
Firsts Pauls Līvens Smiltenē 1913. gadā uzbūvēja tā laika modernāko
HES Baltijā.
Atverot saiti https://ej.uz/smiltenei-100 var apskatīt Smiltenes novada
bibliotēkas veidoto virtuālo izstādi.
Pirmais Smiltenes muižas īpašnieks bija Ādolfs Heinrihs fon Vulfs.
Smiltenē dzīvojis mācītājs Jēkabs Lange, kurš sarakstījis pirmo vācu – latviešu,
latviešu – vācu vārdnīcu.
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Smiltene

Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca ir uzcelta 1903. gadā.
Pirmais zināmais latviešu tautības rokraksta dzejas autors Ķikuļu Jēkabs
dzimis Smiltenē.
Smiltenes pilsētas simtgades logo ir vārdi: “Stipri cilvēki, stipra pilsēta!”
Smiltenes ļaužu un viesu iecienīta pastaigu vieta pilsētā ir atjaunotais
Vecais parks.
Jēkaba Drandas darinātie dekoratīvie šķīvji Milānas starptautiskajā
mājrūpniecības izstādē 1906. gadā saņēma sudraba medaļu.
Niedrāja ezers ir savienots ar sešiem mežezeriem – Mellūzi, Niedrīti, Bezdibeni,
Zummeru, Bezvārdi un Salaini.
Kalnamuižā saglabājies vienīgais siera namiņš Latvijā, celts
1763. gadā.
Smiltenes Vecajā parkā aug ozols, kas pēc vainaga lieluma ir lielākais
Baltijā – 50 x 50 m.
Uz divām “AirBaltic” lidmašīnām ir Smiltenes pilsētas vārds.
Smiltenes novads 2019. gadā ir ieguvis “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2019”
apbalvojumu Vidzemes reģionā.
Smiltenei pilsētas tiesības piešķirtas 1920. gada 2. janvārī.
Šlāgermūzikas grupa “Apvedceļš” ir radusies Smiltenē.
Smiltenes tehnikums ir vienīgā skola Latvijā, kur var apgūt lopkopības
tehniķa profesiju.
Smiltenei cauri tek upe, kuras nosaukums ir vīriešu dzimtē.
Abula upi uzpludinot, Smiltenes pilsētā
ir izveidotas 7 ūdenstilpnes.
Smiltenes muižas komplekss atrodas Vidusezera krastā.
Smiltenes pilsētas ģerbonī attēloti
trīs sudraba vanagi un trīs zelta kalni.
Smiltenē atrodas Žagatu iela.

©Drossinternets.lv

Spēli sagatavoja Smiltenes
novada bibliotēka sadarbībā
ar Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centru.

