PILSĒTU SPĒLE

Valmiera

Iepazīsti VALMIERU 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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A Valmiera ir viena no retajām Latvijas pilsētām, kura var lepoties ar savu
augstāko mācību iestādi − Vidzemes Augstskolu.
Kazu krāces nosauktas baronam Kazem par godu.
B Burkānciems ir viens no Valmieras mikrorajoniem.
Maršrutā Rīga − Valmiera trīs pēdējās vilciena pieturas pirms Valmieras ir
Cēsis, Jāņamuiža, Lode.
2019. gada Eiropas čempionāts BMX riteņbraukšanā norisinājās Valmierā.
“Valmieras puikas” ir gan skulptūra, gan bigbenda nosaukums.
Eņģeļu parks pie Gaujas ir iemīļotākā valmieriešu atpūtas vieta.
Valmieras Svētās Sīmaņa baznīcas ērģelēm ir 33 reģistri.
Kopš 2019. gada vasaras Valmierā darbojas disku golfa laukums, kas papildina
Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parka aktivitāšu klāstu.
Gaujas tramvajs ir liela izmēra airu laiva.
Valmierā ir dzimis populārais latviešu aktieris Ģirts Ķesteris.
Hermanis Paukšs ir Valmieras neoficiālās himnas “Dziesma par Valmieru”
vārdu autors.
Valmiera ir devītā lielākā pilsēta Latvijā ar 24865 iedzīvotājiem.
Savvaļā pie Gaujas aug lielākā parasto īvju plantācija Latvijā.
Jāņa Daliņa stadions Valmierā nosaukts par godu izcilajam latviešu soļotājam
un valmierietim Jānim Daliņam.
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Valmiera

visit.valmiera.lv logotipā zem vārda “Valmiera” minēti vēl trīs vietu
nosaukumi − Kocēni, Burtnieki, Beverīna.
Valmierā dzimis Vilhelms Ķuze − viens no Latvijas lielākajiem ražotājiem,
saldumu fabrikas «A/S Ķuze» īpašnieks.
Divas Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes nosauktas literāru
varoņu vārdos.
Vienu no Valmieras muzeja ēkām sauc par “Veļas žāvētavu”.
2020. gadā Valmieras Mūzikas skola svin 100 gadu jubileju.
Valmieriešus un pilsētas viesus priecē unikālā fantāziju zeme “Neonija”.
Valmierā ir vairāk nekā 10 ielas, kuru nosaukumos ir burts “ņ”.
Jānis Daliņš 1932. gadā Ziemas Olimpiskajās spēlēs ieguva sudraba medaļu −
pirmo Latvijas olimpisko medaļu.
Sajūtu Parka baskāju taka ir 22 km gara.
Rainis viesojās Valmierā 1920. gadā, atbraucot no Rīgas ar vilcienu.
Valmieras salātu galvenā sastāvdaļa ir siers.
Valmierā strādā “Škoda” pilna servisa dīlera centrs.
Par 2019. gada labākajām Valmieras teātra aktrisēm atzītas Ieva Puķe un
Elīna Hanzena.
Pirmo koka tiltu pār Gauju uzbūvēja barons Gustavs Krīdeners.
Ūdens iela Valmierā krustojas tikai ar ielām, kas nosauktas dzīvnieku vai
putnu vārdos.
Valmieras ģerbonī liepa izaug no sarkanas vērša pieres.
Valmieras sauklis ir “Dzīvojam zaļi!”
Valmiera atrodas tuvāk Rīgai nekā Igaunijas robežai.
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