
      Atrodi 5 vietas pilsētā. Atbildi uz jautājumu, kas atrodams katrā punktā! 

2.     Uzņem fotogrāfijas norādītajās 
vietās vai veidos! 

-Pie uzraksta Mazsalaca
-Ar vilcienu fonā
-Pie Ērenpreisa
-Pie Būdas
-Uz gaisa trošu tilta

ATPŪTIES AKTĪVI, IEPAZĪSTI PILSĒTU,
pildi uzdevumus un saņem punktus!

      Noskaties šo video! 
 
Izskaidro lībiešu vārdus!

Vārds lībiešu valodā Vārda skaidrojums
1.________________
2.________________
3.________________
4.________________
5.________________

1.________________
2.________________
3.________________
4.________________
5.________________

DIVI ZAĶI 
AR VIENU 

BRAUCIENU
MAZSALCAS PILSĒTSPĒLE

Par katru pareizu atbildi 5 punkti.

Par katru fotogrāfiju 2 punkti.

Par pareizu atbildi 2 punkti.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

Koordinātas
  57.8605455, 25.035715

  57.8626521, 25.036349

  57.8668501, 25.049031

  57.8627822, 25.049266

  57.8604367, 25.055576

Atbilde uz jautājumu

1.

2.

3.

4.

5.

ej.uz/PILSETSPELEMAZSALACA



      Atšifrē trūkstošos produktu nosaukumus 
ēdiena receptē!
4.

      Atrodi vietas pēc vēsturiskajiem foto un nofotografē tās mūsdienās! 

P. - Pk. 11:00 - 16:00*
+371 26519165
Parka iela 31, Mazsalaca

Ieejas maksa 3 EUR

Zīmoga vieta

Gatavo _________ mīklu: divas baltās ripas un vienu
brūno ripu uz vienu torti. Apakšā liek balto smilšu
ripu, pārklāj ar _________, tad tumšo ripu, kuru
pārsmērē ar krēmu. Virsmu rotā ar balto un brūno
_________, veidojot Salacas upei raksturīgu ainavu
vai Mazsalacas pilsētas emblēmu.

Torte
"Salaca"

5.

  PAPILDU UZDEVUMS -  PAPILDU 10 PUNKTI!
Dodies uz MAZSALACAS MUZEJU, 
izstaigā ekspozīciju un saņem zīmogu! 

Pilsētspēles maksimālais punktu skaits - 76!

*Iepriekš sazinoties pa tālruni, muzeja apskate 
iespējama arī citā interesentam ērtā laikā

Iesniedzēja vārds, uzvārds ___________________
Tālrunis ___________________
Saņemtais punktu skaits _____ (aizpilda organizatori)

Par pareizu atbildi 2 punkti.

Par katru pareizi atrastu vietu un uzņemtu foto 5 punkti.

4.

5.

Aizpildi visus uzdevumus un aizpildīto lapu (no
abām pusēm) nofotografē;
Aizpildītās uzdevumu lapas un uzņemtās
fotogrāfijas līdz 11. aprīlim sūti uz e-pastu
tic@valmierasnovads.lv vai lietotnes WhatsApp
telefona numuru +371 26332213;
Pēc rezultātu apkopošanas 12. aprīļa
pēcpusdienā tiks paziņoti  TOP 10 dalībnieki ar
visvairāk saņemtajiem punktiem, kuri saņems
galvenās balvas. Starp pārējiem atbilžu
iesniedzējiem tiks izlozētas 5 pārsteiguma balvas;
Informējam, ka uzņemtie fotoattēli var tikt
izmantoti, lai atspoguļotu pilsētspēles norisi un
popularizētu Valmieras novada pilsētas;
Citi personas datu aizsardzības jautājumi
atrodami pilsētspēļu nolikumā.

KAD SPĒLE PABEIGTA: 
1.

2.

3.

4.

5.

tel:+37126381413
tel:+37126381413

