PILSĒTU SPĒLE

Valka

Iepazīsti VALKU 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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Valkas senais nosaukums ir Walk. Tas cēlies no vārdiem “vilkt”, “valkāt” vai citā
variantā no vārda “valks”, kas nozīmē mitra, staigna vieta.
Valkas pilsētas Kultūras nama ārsienas ir brūnā krāsā.
Pazemes bunkuri, bijušais raķešu vadības punkts un patvertne, bija viena no
slepenākajām vietām kādreizējā Padomju Latvijā.
Vidzemes skolotāju semināra pirmais vadītājs Jānis Cimze skolotāju
semināru vadīja ēkā, kur tagad atrodas Valkas novadpētniecības muzejs.
Valkā ir Friča Roziņa iela.
Skulptūra “Koklētājs”, kas uzstādīta par godu Vispārējo latviešu dziesmu un
deju svētku simtgadei, atrodas Avotkalna virsotnē.
Valkas brīvdabas estrāde ir savdabīga ar to, ka starp skatuvi un skatītāju vietām
plūst Gauja.
Dvīņu pilsētās valstu robeža šķērso pilsētas centru un sadala to divās daļās.
Valka kopā ar Valgu ir viens no sešiem dvīņu pilsētu pāriem pasaulē.
Valkas novada Centrālā bibliotēka un Valkas novada Tūrisma un informācijas
birojs atrodas Valkā, Rīgas ielā 22. To ieejas durvis atrodas blakus.
Uz Latvijas – Igaunijas robežas pilsētas centrā ir novietota robežbūdiņa,
kurā var ieiet no Latvijas puses un iznākt laukā Igaunijas pusē, un otrādi.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas nosaukums ir mainīts 8 reizes.
Vides objekts “Burti Valka” ir unikāls ar to, ka vārds “Valka” ir izlasāms, pa ceļu
braucot abos virzienos. Tas atrodas pilsētas Lauktehnikas rajonā.
Latviešu Pagaidu Nacionālā padome ir dibināta 1917. gadā Valkā.
Līgavas akmens atrodas Putraskalna pakājē.
Jānis Cimze un viņa audzēkņi ir mūsdienu Dziesmu svētku pamatlicēji.
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Valka

Uz Valkas un Valgas robežas atrodas Putraskalns, par kura nosaukuma
izcelsmi stāsta teika.
Latvijas un Igaunijas valstis vienu no otras atdala Ķepupe, kuras nosaukums ir
cēlies no leģendas par varžu ķepām jeb kājām.
Valka ir pilsēta, kur sākas Latvija.
Pirmais šaursliežu dzelzceļš Latvijas teritorijā radās 1897. gadā. Pirmais bānītis
savu ceļu uzsāka tieši Valkā.
Valkas Mākslas skolu apmeklē gan latviešu, gan igauņu bērni, mācībām
notiekot latviešu un igauņu valodā.
Dziesmu “No Rīgas iet vilciens uz Valku” izpilda kapela “Bumerangs”.
Garākā Raiņa iela Latvijā atrodas Valkā. Ielas garums 5063 m.
Skriešanas seriāls Optimists norisinās Valkā vasaras periodā jau 30 gadus.
Valkā ir iespēja baudīt aizraujošu braucienu pa pilsētas parku ar sliežu
velosipēdu jeb drezīnu.
Valkā tiek rīkots starptautiskais teātra festivāls “Tālvils”, kura aizsākums
meklējams 1996. gadā.
Pilsētas tiesības Valkai 1584. gadā piešķīra poļu karalis Stefans Batorijs.
Cimzes kapos esošās Šrādera kapličas ir vienas no vecākajām ēkām Valkā,
datētas ar 1773. un 1776. gadu.
No Valkas-Lugažu ev. Luteriskās baznīcas torņa ir iespējams palūkoties
uz Valku un Valgu.
Zāģezers iekļaujas Peipusa ezera sateces baseinā.
Valkas novada ģerbonī ir attēlots ūpis.
1902. gadā celta vienīgā jūgendstilam raksturīgā ēka Valkā,
šobrīd – policijas iecirknis.
Zāģavots ir ļoti iecienīta dzeramā ūdens
ņemšanas vieta.
Varžupīte ir Valkas lielākā upe.
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Spēli par Valku veidojuši:
Valkas novada Centrālā
bibliotēka, Valkas novada
Tūrisma un informācijas birojs,
Valkas novadpētniecības muzejs.

