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

2.     Uzņem fotogrāfijas norādītajās 
vietās vai veidos! 

      Noskaties šo video!
 
 Izskaidro Rūvenes vārdus!

DIVI ZAĶI 
AR VIENU 

BRAUCIENU
RŪJIENAS PILSĒTSPĒLE
ATPŪTIES AKTĪVI, IEPAZĪSTI PILSĒTU,

pildi uzdevumus un saņem punktus!

-Pašbilde ar Ēvaldu Siliņu
-Pašbilde Rūjienas ligzdā
-Pie opīšmājas
-Pie arhitektūras pieminekļa, kas celts 1939. 
gadā
-Pie atspoles

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

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

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
  57.8999260, 25.328108

  57.8972485, 25.332121

  57.8984825, 25.335862

  57.8925247, 25.337072

  57.8941689, 25.324922

Atbilde uz jautājumu

1.

2.
3.

4.

5.

ej.uz/PILSETSPELERUJIENA



      Atšifrē trūkstošos produktu nosaukumus 
dzēriena receptē! 

      Atrodi vietas pēc vēsturiskajiem foto un nofotografē tās mūsdienās!

O. - S. 09:00 - 17:00
+371 26381413
Upes iela 7, Rūjiena

 

Zīmoga vieta

Katlā ielej 1/2 litru ūdeni, uzvāra, pieber
___________ 3 ēdamkarotes. Tad ļauj, lai labi
ievelkas un atdziest. Uzmanīgi nolej, nostādinot
kafijas biezumus. Kafijā (400 ml) iemaisa
__________, pievieno __________ un ūdeni.
Pasniedz lielās sulas krūzēs kā atspirdzinošu
dzērienu viesībās un ikdienā. Pie pasniegšanas var
pievienot ledu.

Šo recepti izveidoja Rūta 
Bušmane, kura strādāja 
Valmieras restorānā 
"Gauja” par šefpavāri. Šo 
dzērienu un vēl piecus 
ēdienus viņa gatavoja 
savam kvalifikācijas 
eksāmenam, pēc kura viņai 
piešķīra nopelniem bagātā 
pārtikas darbinieka 
nosaukumu

Dzēriens 
"Rūjas veldze"

  PAPILDU UZDEVUMS - PAPILDU 10 PUNKTI!
Dodies uz RŪJIENAS IZSTĀŽU NAMU, 
izstaigā ekspozīciju un saņem zīmogu! 

Pilsētspēles maksimālais punktu skaits - 76!

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

Par katru 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
tel:+37126381413

