
Iepazīsti SALACGRĪVU 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! 

A Salacgrīvā dzimis latviešu aktieris Andris Bulis.

  Ā  Zvejnieku parks ierīkots pilsētas ābeļdārza vietā. 

B Salacgrīvas bāka ir četrstūraina.

  C  Naborigama ceplis ir keramikas apdedzināšanas krāsns, kurā iespējams  
 sasniegt porcelāna apdedzināšanas temperatūru virs 1300 grādiem.

Č Salacgrīvā vienas ielas nosaukums sākas ar burtu “Č”.

  D  Salacgrīvas novada dome atrodas Smilšu ielā.

E Salacgrīva 2017. gadā atzīta par ekoloģiskāko piejūras pilsētu Latvijā.

  Ē  “Zini, sargā, copē!” ir laikraksta “Auseklis” pielikums.

F Viens no lielākajiem un nozīmīgākajiem mūzikas un mākslas festivāliem Baltijā 
“Positivus” notiek Salacgrīvā.

  G  Katru gadu jūlijā Salacgrīvā notiek Zvejniecības gada balvas piešķiršanas  
 ceremonija.

Ģ Salacgrīvas ģerbonī redzams enkurs.

  H  Salacgrīvas karogā nav horizontālu svītru.

 I 2019. gadā Salacgrīvā bija 7228 iedzīvotāji.

   Ī  Salacgrīvas vidusskolas nosaukums ir “Vilnītis”.

J Piemiņas memoriāls no jūras nepārnākušajiem jūrniekiem ir mātes tēls,  
kas uz pleciem tur bērnu.
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  K  Viens no salacgrīviešu peļņas avotiem savulaik bija koku pludināšana  
 pa Salacu.

Ķ Zvejnieku saimniecības “Kurķis” nēģu tacis iekļauts UNESCO Pasaules 
mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā.

  L  Lielsalacas evaņģēliski luteriskajā baznīcā ir ērģeles.

Ļ Izglītības centra “Ziemeļvidzeme” apmeklētāji var iegūt un nostiprināt zināšanas 
par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un Vidzemes akmeņaino jūrmalu.

  M  Salacgrīvas miesta veidošanās saistāma ar kuģniecības attīstību Rīgas līcī, tas  
 kalpoja kā pārkraušanas vieta transportēšanai galvenokārt uz Rīgu un Pērnavu.

N Oktobrī Salacgrīvā tradicionāli svin Nēģu dienu.

  Ņ  1226. gadā Salacas labajā krastā uzcēla bīskapa Alberta bruņinieku pili, kura  
 stipri cieta karos un līdz 17. gs. jau bija pilnīgi sabrukusi.

O Salacgrīvas osta atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Lielupes krastā.

  P  Festivāla “Positivus” laikā bronzā tika atlieti pirmie mākslinieku kāju  
 nospiedumi, kas apskatāmi Slavas alejā.

R AS “Brīvais vilnis” ir viens no lielākajiem zivju pārstrādes uzņēmumiem Latvijā.

  S  Korģe, Ramata un Glāzupe ir Salacas upes pietekas.

Š Salacgrīvu šķērso Rīgas-Tallinas šoseja.

  T  Salacgrīvā mūsdienās nēģu zvejai joprojām lieto murdu taci.

U Upes iela Salacgrīvā savieno Valmieras ielu ar Krasta ielu.

  Ū  Salacas rumba ir Latvijas platākais ūdenskritums.

V Vārds “Salacgrīva” ir saliktenis.

  Z  Sporta un atpūtas komplekss “Zvejnieku parks” aizņem 13 ha lielu teritoriju.

Ž Viens no joprojām lietotajiem nēģu tačiem ir Žuburu tacis.
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https://www.salacgriva.lv/lat/salacgrivas_novads/sports/zvejniekuparks/?text_id=21409

