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

2.     Uzņem fotogrāfijas norādītajās 
vietās vai veidos!

      Noskaties šo video! ej.uz/PILSETSPELEVALMIERA Kāds ir tā temats?

-Ar Valmieras puikām
-Ar Jāni Daliņu un Valmieru fonā
-Ar ziloni
-Pie puisēna ar zivi
-Uz Titānika priekšgala

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

 Atbilde ______________________________________________________

DIVI ZAĶI 
AR VIENU 

BRAUCIENU
VALMIERAS PILSĒTSPĒLE

Valmiera

Par katru pareizu atbildi 5 punkti.

Par katru fotogrāfiju 2 punkti.

2 punkti.
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Koordinātas
  57.5430962, 25.434690

  57.5455380, 25.447551

  57.5452981, 25.455612

  57.5424672, 25.452926

  57.5397317, 25.439066

Atbilde uz jautājumu

1.

2.
3.

4.

5.



      Atšifrē trūkstošos produktu nosaukumus 
ēdiena receptē! 

      Atrodi vietas pēc vēsturiskajiem foto un nofotografē tās mūsdienās!

O.  - PK. 11:00 - 18:00
S. 11:00 - 17:00
Sv. 10:00 - 13:00

Bruņinieku iela 2, Valmiera Zīmoga vieta

+371 64 232 224

________________ sarīvē uz rupjās rīves,
_______________ sagriež salmiņos, olas baltumu
sasmalcina, _____________ saberž ar majonēzi.
Majonēzei pievieno _____________, pēc tam
savieno ar gurķiem un sieru. Grezno ar olu, sieru vai
gurķiem.

Valmieras 
salāti

  PAPILDU UZDEVUMS - PAPILDU 10 PUNKTI!
Dodies uz Sv. Sīmaņa baznīcu, apskati 
to un saņem zīmogu! 

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

Pilsētspēles maksimālais punktu skaits - 70!

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.

Par pareizu atbildi 2 punkti.

Par katru pareizi atrastu vietu un uzņemtu foto 5 punkti.

4.

5.

tel:+37126381413

