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autoorientešanas
Autoorientējies pa Valmieras novadu un pretendē uz pārsteiguma balvām! 
17. septembrī, Gaujas Nacionālā parka (GNP) Ceļotāju dienā: 
     ar auto dodies orientēšanās maršrutā;
     pēc koordinātām meklē dažādus dabas un kultūrvēstures objektus;
     pildi uzdevumus, kas atrodami lapas otrā pusē;
     iesūti atbildes un pretendē uz balvām!

Valmieras novadā

Gaujas Nacionālā parka
Ceļotāju dienas

17.09.2022.

Kartei ir
ilustratīva nozīme!



     KOMANDAS NOSAUKUMS:
     TĀLRUNIS:

1. GPS 57.5150, 25.3449
Ar cik stiprinājumiem ir piestiprināta objekta nosaukuma zīme pie staba?

Aizpildītās autoorientēšanās lapas (fotogrāfētā vai skenētā veidā), uzņemtos foto un komandas
nosaukumu aicinām iesniegt līdz 18. septembra plkst. 12.00, sūtot lietonē WhatsApp uz telefona
numuru: +371 26332213 vai uz e-pastu: tic@valmierasnovads.lv. 
Pēc nejaušības principa 3 laimīgie pareizo atbilžu iesniedzēji 19. septembra pēcpusdienā saņems
pārsteiguma balvas no GNP tūrisma uzņēmējiem. Ar balvu saņēmējiem sazināsimies individuāli!

Informējam, ka dalībnieki, iesniedzot savu aizpildīto autoorientēšanās lapu un fotoattēlus, piekrīt, ka iesniegtie personas dati tiks izmantoti iesniedzēja
identificēšanai, komunikācijas nodrošināšanai ar aktivitāti saistītos jautājumos un foto atskata izvietošanai Visit Valmiera plašsaziņu kanālos. 
Personas datu glabāšanas termiņš ir līdz 2022. gada 31. oktobrim.

2. GPS 57.4779, 25.2990
Uz kāda ilustratīva priekšmeta ir izvietota informācija par māsklinieku, kuram patīk meža zosis?

3. GPS 57.4776, 25.2405
Kāda divu ciparu kombinācija ir rakstīta uz senā braucamrīka kloķa (dampja priekšpusē)?

4. GPS 57.4274, 25.2822
Kas rakstīts uz desmitās pastkastītes (no labās puses), kas atrodas uz ēkas sienas Parka ielā?

5. GPS 57.4224, 25.2588
No cik betona posmiem sastāv tilta norobežojošā apmale?

6. GPS 57.4232, 25.3630
Kas, apaudzis ar sūnām, atrodas aiz māju nosaukuma zīmes? 

7. GPS 57.4306, 25.3829
Kas ir objekta informatīvā stenda zīmējumu autors?

8. GPS 57.4851, 25.3652
Uz priekšu esošajā dabas takas atpūtas vietā ir divi informācijas stendi. Viens stends stāsta par augiem,
bet par ko otrs?

9. GPS 57.5041, 25.3928
Kāds cipars rakstīts uz blakus esošās treilera nojumes? 

10. GPS 57.4713, 25.4041
Kādam fenomenam par godu ir iestādīts koks, kas atrodas atpūtas vietas iebrauktuvē?

VADOTIES PĒC KOORDINĀTĀM, DODIES
UZ ORIENTĒŠANĀS PUNKTIEM UN
ATBILDI UZ JAUTĀJUMIEM!

BRAUCIENA LAIKĀ ATRODI ATTIECĪGĀS VIETAS, LIETAS VAI PIEEJ UZDEVUMAM RADOŠI UN
UZŅEM PRASĪTOS FOTOATTĒLUS!

Atbildi raksti uz punktotās līnijas!

Uzņemtos attēlus sūti lietotnē WhatsApp uz Valmieras TIC telefona numuru: +371 26332213!

1. Attēlu ar sievieti ar vistu
2. Attēlu ar pieturu bez nosaukuma
3. Attēlu ar upi
4. Attēlu ar sietiņu
5. Attēlu ar koka ģīmi

mailto:tic@valmierasnovads.lv

