PILSĒTU SPĒLE

Strenči

Iepazīsti STRENČUS 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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1939. gada 11. augusta žurnāla “Atpūta” numurā, pirmo reizi Strenči tika publiski
nosaukti par plostnieku galvaspilsētu.
Zīmols “Smukcepures” nodarbojas ar ādas izstrādājumu radīšanu.
Brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības depo ēka uzcelta 1910. gadā par apkārtnes
iedzīvotāju ziedojumiem.
Pēc Otrā pasaules kara Strenču Mežrūpniecības skuju pārstrādes cehā ražoja
hlorofila – karotīna pastu, provitamīna koncentrātu, dažādu frakciju eļļas.
Strenču kokaudzētava atrodas Beverīnas novadā.
Tilts pār Gauju pie Strenčiem ir otrs vecākais daudzlaidumu dzelzsbetona
tilts Latvijā.
Biedrība “Gaujas plostnieki” 2010. gadā iestājās Starptautiskajā Plostnieku
asociācijā.
Interesentiem ir iespēja paraudzīties uz pilsētu caur Strenču evanģēliski
luteriskās baznīcas torņa logiem.
Latvijas Fotogrāfijas muzejā glabājas 13 tūkstoši stikla negatīvu, kuri atrasti
Strenču fotodarbnīcas arhīvā.
Gauja tek caur Strenču pilsētas centru.
Strenču mūzikas skola neuzņem audzēkņus profesionālās ievirzes izglītības
programmā – ģitāras spēle.
Hermanis Bendiks – valodnieks un žurnālists, dzimis Strenčos
plostnieku ģimenē.
1889. gadā tika atklāta dzelzceļa līnija Rīga-Pleskava (caur Strenčiem).
Strenču pilsētā ir Mīlestības parks.
Strenčos ir Jāņa iela.
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Strenči

Gaujmalā ir uzstādītas dažādas koka skulptūras par godu plostniekiem.
Tagadējai Strenču pilsētai 1895. gadā tika piešķirtas miesta tiesības. Apbūvei
zeme netika ņemta no Ķeižu, Ēveles un Jaunjērcēnu muižas īpašumiem.
Strenčos ir 4 Gaujas vecupes – Karūsīte, Vardīte, Liepatteka un
Slimnīcas atteka.
Strenčos nekad nav bijusi Ļeņina iela.
Komponists Arturs Maskats mācījies Strenču 8-gadīgajā skolā.
2018. gadā Gaujas plostnieku amata prasmes tika iekļautas Latvijas Nacionālajā
nemateriālā kultūras mantojuma vertību sarakstā.
Korņiks ir galvenais cilvēks uz plosta, darbojas uz pēdējās plenes ar
plosta airi.
Strenču centrā atrodas Oliņu pirts.
1929. gadā Strenčiem tika piešķirtas pilsētas tiesības.
Strenču “Garā vājo dziedniecības un palīdzības iestādes” ēku kompleksu
projektējis arhitekts Augusts Reinbergs.
Strenču iedzīvotājus sauc par strencēniešiem.
Operdziedātāja Inga Šļubovska – Kancēviča dzimusi Strenčos.
Caur Strenču centru iet tranzītiela.
Strenču koku skulptūru parkā atrodas plūdu stabs.
Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas skurstenis
nekad nav pildījis arī ūdenstorņa funkciju.
Pirms Otrā pasaules kara postījumiem Strenču pilsētas
centru lepni rotāja Ventera viesnīca.
Dzejnieks Jānis Ziemeļnieks strādājis Strenču
fotodarbnīcā par fotogrāfu.
“Žagatiņas” ir Strenču novada pirmsskolas izglītības
iestādes nosaukums Strenčos.
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Spēles veidotāji:
Strenču pilsētas bibliotēka,
Strenču novada
Plānošanas un attīstības
nodaļas tūrisma speciālisti,
Strenču pamatskolas
vēstures skolotāja.

