32. "Kučuru dzirnavas". Latviešu kāzu tradīcijas, dzirnavu
muzejs. Aronas pagasts, GPS[56.923855,26.016056], +371 26138086,
kucuri@inbox.lv, www.kucuri.lv  •C3

Kultūra un tradīcijas
1. Staiceles lībiešu muzejs "Pivālind". Sadzīves priekšmeti,
rokdarbi, gleznas, lībiešu vēsture un tradīcijas. Staicele,
GPS[57.834816,24.747391], +371 64035155, +371 28673984,
muzejs@staicele.lv, www.aloja.lv •A1
2. Alūksnes Jaunā pils, parks un strūklakas. 19. gs.
neogotikas pils, amatniecības izstāde, muzeji, eksotiski koki.
Alūksne, GPS[57.422867,27.053661], +371 64381321, +371 29205295,
muzejs@aluksne.lv, www.aluksnespils.lv •D2

Vairāk aizraujošu lietu, ko nesteidzoties izbaudīt Latvijā!
© Tūrisma attīstības valsts aģentūra, 2016
Foto: Tūrisma attīstības valsts aģentūras arhīvs, www.aerovision.lv (vāks).
Bez maksas
Vidzemes Tūrisma asociācija.
Pils laukums 1, Cēsis,
+371 64122011, +371 20220072,
info@vidzeme.com, www.vidzeme.com
Neatliekamās palīdzības dienestu tālruņi
112 - ugunsdzēsēji
110 - policija
113 - ātrā medicīniskā palīdzība;
114 - gāzes noplūde
1888 - auto palīdzība

Noderīga informācija ceļotājiem
Neaizmirstamu atpūtu sniegs pastaigas pa Gaujas Nacionālo
parku un Vidzemes jūrmalu, kurā atrodamas gan smilšainas
pludmales, gan akmeņaini līcīši un pat smilšakmens klintis.
Tūristus vilina daudzveidīgais aktīvā tūrisma piedāvājums
- piedzīvojumu parki, ūdenstūrisma un velo maršruti,
slēpošanas kalni un trases, taču uz nesteidzīgu atpūtu
aicina lauku mājas un dažādu amatnieku darbnīcas, kas
piedāvā kā lauku labumu baudīšanu un pēršanos pirtiņās,
tā arī līdzdarbošanos, apgūstot kādu no senajiem latviešu
arodiem.
Vidzemē var gan izbaudīt gleznaino upju un ezeru
skaistumu, priecāties par mežu, pļavu, pakalnu un
ieleju veidotajām dabas ainavām, gan sajust vēstures
elpu viduslaiku pilīs, muižās un romantiskajos parkos.
Nozīmīgāko kultūras un arhitektūras mantojumu glabā
senākās Vidzemes pilsētas, katra ar savu šarmu, vēsturi un
kultūru.
Vidzeme ir viens no četriem vēsturiskajiem Latvijas
novadiem un atrodas Latvijas ziemeļaustrumos. Vidzeme
paliek atmiņā ar ievērojamo dabas skaistumu, daudzveidīgo
kultūrvēsturisko mantojumu un tautas tradīcijām.
Rīga

Ziemeļlatvija

Vidzeme

2

3. Tempļa kalns un Saules tilts. Sens latgaļu pilskalns,
granīta rotonda, skatu tornis, atpūtas vieta. Alūksne,
GPS[57.432523,27.056665], +371 29130280, tic@aluksne.lv,
visitaluksne.lv •D2
4. Bībeles muzejs. Bībeļu un citu reliģisku grāmatu kolekcija,
ekspozīcija par Ernstu Gliku. Alūksne, GPS[57.425211,27.048487],
+371 25627589, bibeles.muzejs@inbox.lv, visitaluksne.lv •D2

6. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejs. Dzirnavas,
lauksaimniecības tehnika, darbarīki, izglītojošas programmas.
Annas pagasts, GPS[57.320678,26.9217187], +371 26563597,
atesmuzejs@aluksne.lv, http://atesmuzejs.aluksne.lv •D2

3

7

11. Privātais senlietu muzejs "Fazāni". Ap 50 000 dažādu
priekšmetu, telšu vieta. Trapenes pagasts, GPS[57.447905,26.592408],
+371 29498605, zigurds.fazani@inbox.lv, www.trapene.lv,
www.apesnovads.lv  •D2

9

17. Stāmeriena. 19. gs. pils, baznīca, vēstures taka, izjādes
ar zirgiem, degustācija, aktīvā atpūta uz ūdens. Stāmerienas
pagasts, GPS[57.215893,26.896118], +371 29178536,
vecstameriena@gulbene.lv, www.stameriena.lv, www.visitgulbene.lv
 •D3
18. Tirzas PSRS perioda vēstures liecību ekspozīcija un
Tirzas slēpju muzejs. Ekspozīcijas, nodarbības, ekskursijas. Tirzas
pagasts, GPS[57.145553,26.439543], +371 26954827, +371 29539566,
tirza@gulbene.lv, www.tirza.lv, www.visitgulbene.lv  •C3

12

14

17

19

21

22

45. Mežgarciems. Padomju kara pilsētiņa, bunkuri, mācību
poligons, betona plāksnes, apskate vienīgi gida pavadībā. Carnikavas
novads, GPS[57.102993,24.239391], +371 26460546, +371 29326285,
tic@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv •A3

47. Livonijas ordeņa Siguldas pils. Viduslaiku pils, skatu tornis,
ieroču ekspozīcija, koncerti. Sigulda, GPS[57.166409,24.849655],
+371 67971335, info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv •C1
48. Mores kauju piemiņas vietas. Muzejs, kara tehnika,
sadzīves un amatniecības priekšmeti, ekskursijas. Mores pagasts,
GPS[57.080029,25.062132], +371 29446115, info@moresmuzejs.lv,
www.moresmuzejs.lv •B3

50. Valmieras vecpilsēta un muzejs. Livonijas ordeņa
pilsdrupas, Sv. Sīmaņa baznīca, izglītojošas programmas, Gaujas
tramvajs, Garšaugu dārziņš, ekskursijas, izstādes. Valmiera,
GPS[57.538900,25.427315], +371 64207177, tic@valmiera.lv,
www.visit.valmiera.lv •B2

52. Varakļānu muižas pils un parks. Muzejs, gidi, ekskursijas, kāzu
programmas, dažādi pasākumi. Varakļāni, GPS[56.607605,26.776857],
+371 29359242, +371 64866162, VarNMinfo@inbox.lv,
varaklanupils@inbox.lv, www.varaklani.lv  •D4

Daba

46

56. Ieriķu dzirnavu dabas taka. Ūdenskritumi, dzirnavu
rats, floristikas veidojumi, gaismas parks. Drabešu pagasts,
GPS[57.209198,25.169506], +371 28396804, +371 26493739,
meiere.ieva@gmail.com, www.ierikudzirnavas.lv  •D1

27

47

50

30. Biksēres muiža un parks. Senlietu muzejs, parks ar
skulptūrām, skatu vieta. Sarkaņu pagasts, GPS[56.924091,26.308308],
+371 28621303, +371 29424739, valda.kalnagravas@inbox.lv,
www.madona.lv/turisms  •C3

52

54

30

70

73. Jūras parks. Atpūta pie jūras, piekraste, veselība, pludmale.
Saulkrasti, GPS[57.2667955,24.4116077], +371 67952641,
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv •A3

75. Cērtenes pilskalns, Smiltenes velotakas. 25 m augsts,
kulta vieta, dabas taka, 6 meža ezeri, 3 dažāda garuma velo takas,
slēpošana. Smiltene, GPS[57.410002,25.900837], +371 64707575,
+371 29577078, tourism@smiltene.lv, www.smiltene.lv/turisms •C2
76. Zīles un Vekšu dabas takas. Dabas taka Gaujas ielejā, atpūta
upes krastā, savvaļas lopi. Valkas pagasts, GPS[57.702156,26.046522],
+371 26375411, +371 26361362, tib@valka.lv, www.visit.valka.lv •C1

Aktīvā atpūta

80. Žagarkalns. Kalnu slēpošana, inventāra noma, instruktors,
laivu bāze, kempings. Drabešu pagasts, GPS[57.300610,25.229889],
+371 26266266, info@zagarkalns.lv, www.zagarkalns.lv •D1

82. Atrakciju parks "Braku takas". Trošu nobraucieni, atrakcijas,
disku golfs, R.Blaumaņa muzejs. Ērgļi, GPS[56.899914,25.697021],
+371 29429125, gibuli@inbox.lv, www.brakutakas.lv  •B4
83. Aktīvās atpūtas vieta "Vanagkalns". Distanču slēpošana,
slēpju noma, leduskāpšana, sniega motocikli. Jaunpiebalgas pagasts,
GPS[57.109039,25.960051], +371 25902905, rdombrovskis@gmail.com,
www.skiriver.lv  •C3

85. Atpūtas bāze "Gaiziņš". Dabas taka, atrakcijas, slēpošana,
kafejnīca. Bērzaunes pagasts, GPS[56.8757,25.9625], +371 29216473,
juris@gaizins.lv, www.gaizins.lv •C4

56

71

72

74

102. Gaujas tramvajs. Motorizēts plosts pa Gaujas upi, ekskursija,
grupu un publiskie braucieni. Valmiera, GPS[57.537430,25.426169],
+371 27828221, ezi@ezi.lv, www.ezi.lv  •B2

Saimniecības un darbnīcas

105. Beverīnas koka skulptūru labirinti. Pikantas koka
skulptūras, labirinti, pasākumu rīkošana. Brenguļu pagasts,
GPS[57.4978,25.5512], +371 20383303, atputa_cempos@inbox.lv,
http://koka-skulpturu-parks.mozello.lv  •B2
Kaņepes, kaņepju sviests,
106. Saimniecība "Adzelvieši".
ekskursijas. Burtnieku pagasts, GPS[57.732026,25.329905],
+371 29253507, +371 29124667, adzelviesi@inbox.lv,
www.adzelviesi.lv  •B1

108. Vides veselības saimniecība "Kalna Pakalnieši". Prasmju
skola, degustācija, ārstniecības augi, dabas taka, naktsmītne.
Rankas pagasts, GPS[57.236313,26.100329], +371 26437930,
kpakalniesi@inbox.lv, www.visitgulbene.lv  •C3

110. Aitu saimniecība "Mazvieķi". Ekskursijas, vilnas
izstrādājumi, jēru zupas baudīšana brīvā dabā. Zosēnu pagasts,
GPS[57.1537,25.8781], +371 26454701, gunarscj@inbox.lv  •C3
111. Atpūtas komplekss "Ķekaviņas līči". Mini zoodārzs, spēļu
laukumi, pirts, naktsmītnes, senlietu kolekcija. Ķekavas pagasts,
GPS[56.802715,24.214897], +371 29971777, pirtslici@inbox.lv,
www.pirtslici.lv  •A4

75

113. Keramikas ražotne "Vaidava Ceramics". Keramikas trauku
tapšana, nodarbības, ekskursijas, suvenīri. Vaidavas pagasts,
GPS[57.430931,25.288638], +371 64284101, info@vaidava.lv,
www.vaidava.lv  •B2

77

115. Vienkoču parks un Kokamatniecības muzejs.
Koka izstrādājumi, skulptūras, pastaigu taka, amatniecības vēsture.
Līgatnes pagasts, GPS[57.190701,25.052004], +371 29329065,
info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv  •D1

117. Seno rotu kalve. Muzejs, senlietu kolekcija,
tradicionālas rotaslietas, nodarbības, suvenīri. Cēsis,
GPS[57.312487,25.273459], +371 29158436, daumants43@gmail.com,
www.daumants-smithy.blogspot.com  •D1

87. "Purvu bridēji". Pārgājieni ar purva un sniega kurpēm,
ekskursijas, pasākumi, inventāra noma. Madona, GPS[56.8167,26.9068],
+371 20120101, info@purvubrideji.lv, www.purvubrideji.lv  •C4

119. Amatu māja Drabešu muižā. Senie amati, izzinošās
programmas, darbnīcas, latviešu tradīcijas. Drabešu pagasts,
GPS[57.241886,25.275767], +371 29199870, +371 28681083,
turisms@and.lv, www.amata.lv  •D1

91. Vējiņu pazemes ezeri. Pazemes ezeri, kritenes, pilskalns,
ekskursijas, naktsmītnes. Straupes pagasts, GPS[57.351025,24.924974],
+371 29354189, +371 29289796, www.pazemesezeri.lv  •D1

93. Bobsleja un kamaniņu trase. Nobraucieni ar bobu vai vučko,
trases apskate, skatu platforma Sigulda, GPS[57.150826,24.841236],
+371 67973813, +371 29185351, bobtrase@bobtrase.lv,
www.bobtrase.lv  •C2

95. Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs. 1,25 km
gara trase, distanču slēpošana, rollerslēpošana, skrituļošana,
drosmes tornis Vells!, inventāra noma, instruktori. Sigulda,
GPS[57.072881,24.8425289], +371 29368877, info@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv •C2

97. Piedzīvojumu parks "Mežakaķis". Šķēršļu trases,
velonoma, slēpošana, atrakcijas bērniem, naktsmītnes. Sigulda,
GPS[57.142713,24.830561], +371 67976886, info@kakiskalns.lv,
www.kakiskalns.lv •C2

101

81

120. Audēju namiņš ar Mākslinieku šķūni. Brīvdabas
komplekss, mākslas un amatniecības izstādes, ekskursijas. Staicele,
GPS[57.835522,24.745159], +371 64035371, turisti@staicele.lv  •A1

102

122. Veselības augu brīvdabas ekspozīcija. Dārzi, ekskursijas,
padomi, degustācijas. Limbažu pagasts, GPS[57.475587,24.607516],
+371 29479172, j.ulmis@inbox.lv, www.visitlimbazi.lv  •A2

103

94

111

113

98

140. Klimpas. Zemnieku saimniecība, aitkopība, vilnas
izstrādājumi, augkopība. Jeru pagasts, GPS[57.850052,25.327606],
+371 64263281, +371 26355100, leska123@inbox.lv  •B1

142

141. Lejnieki. Bioloģiskā zemnieku saimniecība, kazkopība,
degustācijas, ekskursijas. Mālpils pagasts, GPS[56.975673,24.904633],
+371 28375302, zslejnieki@inbox.lv  •A3

Kulinārais mantojums

143

Ekskursijas,
145. Valmiermuižas alus darītava.
degustācijas, restorāns, alus virtuve, zirgu izjādes, velo noma,
tirdziņi, tradīciju un dzīvās mūzikas vakari. Valmieras pagasts,
GPS[57.555767,25.431376], +371 20264269, ciemos@valmiermuiza.lv,
www.valmiermuiza.lv  •B2

145

146. Nēģu cepšanas arods. Degustācijas. Carnikava,
GPS[57.126526,24.275707], +371 67708443, +371 29326285,
tic@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv  •A3
114

147. Saimniecība "Vecpāpani". Vīnu degustācija, augļu un ogu
audzēšana, naktsmītne, pirts. Rankas pagasts, GPS[57.21321,26.15401],
+371 26594575, vecpaapani@inbox.lv, www.visitgulbene.lv  •C3

146

Ekskursijas,
148. Libertu bērzu sulas un vīna pagrabs.
degustācijas. Tīnūžu pagasts, GPS[56.82051,24.517496],
+371 29297469, info@sula.lv, www.sula.lv  •A4
149. Kempings/restorāns "Lauču akmens". Atpūta
pie jūras, latviešu virtuve, zivju ēdieni. Skultes pagasts,
GPS[57.368336,24.405428], +371 26350536, lauci@latnet.lv,
www.laucakmens.lv •A2
115

150. Kazu ferma un sierotava "Līvi". Kazu ganāmpulks, degustācija.
Bērzaunes pagasts, GPS[56.826344,25.993137], +371 29187164,
+371 29180251, kazas.siers@inbox.lv  •C4

148

151. Mājas vīni "Domu pietura". Sarunas, degustācijas,
veikaliņš. Madona, GPS[56.8559,26.21049], +371 29296045,
astra.riekstina@inbox.lv  •C4

121

152. "Lazdonas piensaimnieks". Ekskursija pa uzņēmumu,
produkcijas degustācija. Lazdonas pagasts, GPS[56.8238,26.2458],
+371 26467187, lazdonaspiens@apollo.lv, lazdona.lv  •C4
153. Naukšēnu Cilvēkmuzejs un Naukšēnu vīni. 19. gs. muiža,
parks, muzejs, vīnu un eļļu degustācija, suvenīri. Naukšēnu pagasts,
GPS[25.458195,57.884757], +371 64268021, cilvekmuzejs@naukseni.lv,
http://cilvekmuzejs.naukseni.lv  •B1

151

154. Rūjienas saldējums. Saldējuma ražotne, videofilma,
degustācijas. Rūjiena, GPS[57.895763,25.32692], +371 64263526,
rujienassaldejums@apollo.lv  •B1
123

155. Ķeipenes piparkūkas. Piparkūku cepšana un garnēšana.
Ķeipenes pagasts, GPS[56.888706,25.184011], +371 22002115,
unida@inbox.lv, www.keipenespiparkukas.lv  •B4

154

156. SierŠtelles - mājas siera ražotne. Ekskursijas, degustācijas,
veikaliņš. Ogre, GPS[56.8148682,24.6023546], +371 65021200,
+371 26690077, siers@sierstelle.lv, www.sierstelle.lv  •A4
157. Normunda Labrenča mājas vīna darītava. Vīns no
vietējiem augļiem un ogām, ekskursijas, degustācijas, veikaliņš.
Ogre, GPS[56.815245,24.648235], +371 29396789, +371 29415263,
info@vinacels.lv, www.vinacels.lv  •A4
125

158. Raunas siera un makaronu ražotne. Zaļais siers, degustācija.
Raunas pagasts, GPS[57.331722,25.62026], +371 22014583,
sierarazotne@gmail.com, www.sierarazotne.lv  •B2

157

Maizes tapšana, nodarbības, sporta
159. Lauku māja "Donas".
laukumi, atpūtas vieta. Blomes pagasts, GPS[57.441459,25.733209],
+371 26425426, donas@inbox.lv, http://maizesdarbnica.blogspot.com
 •C2

128

160. Smiltenes sidra darītava. Ābolu sidrs, ogu vīns, ekskursijas,
degustācijas. Smiltene, GPS[57.427883,25.916103], +371 29612267,
sidradaritava@gmail.com, www.hotelbruzis.lv/lv/sidrs  •C2

159

161. Līgatnes vīna darītava. Pagrabalas, degustācijas, ekskursijas,
karošu darbnīca. Līgatnes pagasts, GPS[57.233345,25.041533],
+371 26521467, ligatnesvinadaritava@gmail.com,
www.ligatnesvinadaritava.lv •D1

128. Ogu un augļu dārzs "Jāņkalni". Degustācijas, ekskursijas,
iepirkšanās. Vestienas pagasts, GPS[56.8661,25.8407], +371 28992426,
jankalni.vestiena@inbox.lv  •C4
129. Starspace observatorija. Zvaigžņu vērošana,
fizikas eksperimenti, aizraujošs stāstījums. Suntažu pagasts,
GPS[56.895278,24.959103], +371 29120445, info@starspace.lv,
www.starspace.lv  •A4

138

144. Piemājas saimniecība "Vīnkalni". Itāļu picas, nometnes,
ekskursijas. Kauguru pagasts, GPS[57.476158,25.443649],
+371 29491187, info@vinkalniesi.lv, www.vinkalniesi.lv  •B2

126. J.Seiksta keramikas darbnīca. Dārza skulptūras, ceplis,
izstāde, veikaliņš, nodarbības. Madona, GPS[56.861103,26.208572],
+371 26126247, tijaseiksta@gmail.com  •C4
96

138. Piebalgas Porcelāna fabrika. Ekskursijas ražotnē,
porcelāna trauku apgleznošana, suvenīru iegāde. Inešu
pagasts, GPS[57.020370,25.832806], +371 28451800,
piebalgas.porcelana.fabrika@gmail.com, www.porcelanadarbnica.lv
 •C3

143. Brenguļu alus darītava. Alus dārzs, upe Abuls, atpūtas
vieta. Brenguļu pagasts, GPS[57.5463,25.5458], +371 64230272,
www.visit.valmiera.lv •B2

125. Podnieka nams. Virpošana uz podnieka ripas,
trauku apgleznošana, rotu darināšana. Ērgļu pagasts,
GPS[56.89463,25.66045], +371 29188891, gushma@inbox.lv,
gushma.blogspot.com  •B3

127. Meža apmācību centrs "Pakalnieši". Interaktīva taka, lomu
spēles, kostīmi. Vestienas pagasts, GPS[56.893448,25.949879],
+371 26141853, danuta.kiopa@mkpc.llkc.lv  •C4

137

142. Baltic Bonsai parks. Japāņu dārzs, bonsai
kociņi, suvenīri, tējnīca. Inčukalna novads, GPS[57.121256,24.655702],
+371 29465119, info@bonsai.lv, www.bonsai.lv  •A3

123. Lubānas amatnieku centrs un dabas taka "Aiviekstes
ozoli". Nodarbības, izstādes, viduslaiku sacensības, laivu un slēpju
noma. Lubāna, GPS[56.9026549,26.7215955], +371 64860573,
marisvalainis@inbox.lv, www.iebrauclubana.com  •D3
124. Akmeņu parks "Vaidavas". Akmeņu, sadzīves priekšmetu,
darbarīku, krūzīšu kolekcijas, ekskursijas. Indrānu pagasts,
GPS[56.937122,26.637726], +371 26565071, vaidavas@inbox.lv,
www.iebrauclubana.com  •D3

136. Etnogrāfiskā sēta "Ielīcas". Valsts nozīmes kultūras
piemineklis, latviešu etnogrāfiskās ēkas, svinības. Vijciema pagasts,
GPS[57.658260,26.000519], +371 29461673, ielicas@ielicas.lv,
www.ielicas.lv  •C2

139. Namdara darbnīca. Koka amatniecība, nodarbības,
spēles, ekskursijas, atpūtas vieta. Garkalnes pagasts,
GPS[57.014198,24.456940], +371 29858049, rct1@inbox.lv,
www.namdaradarbnica.com  •A3

121. Keramikas darbnīcas "Cepļi" un "Zelmeņi".
Demonstrējumi, nodarbības, suvenīri. Skultes pagasts,
GPS[57.399764,24.433343], +371 64070608, tic@limbazi.lv,
www.cepli.lv, www.zuguart.com  •A2
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137. Briežu dārzs "Jasmīni". Brieži un stirnas, gaļas liellopi un aitas,
skatu tornis, sportings. Kārķu pagasts, GPS[57.856449,25.625954],
+371 29417661, edmunds.juskevics@inbox.lv, www.visit.valka.lv 
•B1

116. Līgatnes amatu māja. Aušana, rokdarbi, tāsis,
kokapstrāde, papīra liešana, nodarbības. Līgatne,
GPS[57.2345569,25.045162], +371 29123825, dainaklints@inbox.lv,
www.visitligatne.lv/amatnieku-centrs  •D1
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134. Z/S "Ezerlejas". Mini zoodārzs, eksotiskie putni un
zvēri, ekskursijas, makšķerēšana, eko kosmētika, naktsmītnes.
Launkalnes pagasts, GPS[57.299724,25.843126], +371 26357959,
ezerlejas@inbox.lv, www.ezerlejas.lv  •C2
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135. Vijciema čiekurkalte. Vecākā čiekurkalte Latvijā un vienīgā
šāda tipa Eiropā. Sēklu iegūšanas demonstrācijas. Vijciema
pagasts, GPS[57.589878,26.038971], +371 26478620, I.Palejs@lvm.lv,
www.visit.valka.lv  •C2

114. Trušu karaliste. Trušu saimniecība, eksotiski dzīvnieki,
šūpoles, cienasts. Lēdmanes pagasts, GPS[56.774045,25.007722],
+371 26068336, +371 29540008, nona.fabere@inbox.lv,
www.trusukaraliste.lv •B4

118. Aušanas darbnīca "Vēverīšas". Tautas tērpu ekspozīcija,
suvenīri, nodarbības. Cēsis, GPS[57.310689,25.268197],
+371 26054322, dagnija_kupche@tvnet.lv, www.veverisas.lv •D1

90. "Sniega suņi". Vizināšana suņu pajūgos un kamanās.
Ogre, GPS[56.8215,24.5865], +371 26593651, info@sniegasuni.lv,
www.sniegasuni.lv  •A4
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Krēslu kolekcija,
112. Krēslinieku sēta "Lejas Bregži".
podniecība, ekskursijas, māla izstrādājumi. Vaidavas pagasts,
GPS[57.393774,25.355218], +371 29481519, kresliniekuseta@inbox.lv,
www.visit.valmiera.lv  •B2

96. Piedzīvojumu parks "Tarzāns". Šķēršļu trases, rodeļi,
krēslu pacēlājs, katapulta, atrakcijas bērniem. Sigulda,
GPS[57.153984,24.834917], +371 27001187, tarzans@tarzans.lv,
www.tarzans.lv •C2
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133. Raunas Ceplis. Keramikas darbnīca, nodarbības, ekskursijas,
suvenīri. Raunas pagasts, GPS[57.314422,25.732570], +371 29412265,
+371 29364949, ecinis@apollo.lv, www.raunasceplis.viss.lv  •C2

109. Ekoloģiskā saimniecība "Lielkrūzes". Savvaļas zirgi, govis,
ekskursijas, naktsmītnes, atpūtas vietas. Jaunpiebalgas pagasts,
GPS[57.178577,25.964085], +371 26519152, silvadolmane@gmail.com,
www.ekokruzes.lv  •C3

94. Gaisa trošu ceļš pār Gauju. Vienīgais trošu ceļš Baltijā,
gaisa vagoniņš, gumijlēkšana. Sigulda, GPS[57.164639,24.845152],
+371 67972531, +371 29212731, sigulda@bungee.lv, www.bungee.lv
 •C2
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101. Vidzemes Olimpiskais centrs. Slidošana, basketbols, futbols,
florbols, ekskursijas. Valmiera, GPS[57.5280777,25.3880604],
+371 29878192, +371 26470189, jolanta@vocsports.lv, www.voc.lv •B2

107. Saimniecība "Dulbeņi". Šitake sēnes, bioloģiskā saimniecība,
medus, ekskursijas. Rencēnu pagasts, GPS[57.6682370,25.4003468],
+371 29165986, dulbeni@inbox.lv  •B1

92. "Mārkulīči". Medības, šaušanas sports, nodarbības, kempings,
laivu noma. Straupes pagasts, GPS[57.3005,24.9087], +371 29464946,
markulici@markulici.lv, www.markulici.lv  •D1

57

132. Bioloģiskā saimniecība "Jaun - Ieviņas". Savvaļas zirgi, lauku
labumi, naktsmītnes. Raunas pagasts, GPS[57.278341,25.609738],
+371 26463980, +371 29495146, jaun-ievinas@jaun-ievinas.lv,
www.jaun-ievinas.lv  •B2

86. Sporta un atpūtas bāze "Smeceres sils". Atrakcijas, velo,
BMX, slēpošana, kempings. Madona, GPS[56.840346,26.191887],
+371 26396032, gunars21@inbox.lv, www.smeceressils.lv •C4

88. Plosts "Ruhjas Donalds". Braucieni pa Rūjas upi ar motorplostu.
Naukšēnu pagasts, GPS[57.884927,25.449779], +371 29431081,
+371 64268194, info@naras.lv, www.naras.lv  •B1
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131. Radošā darbnīca "Ezeriņi". Akmeņkaļa roku darbs, kas
apvieno Latvijas laukamens spēku un metāla izturību. Ekskursijas,
paraugdemonstrējumi. Stalbes pagasts, GPS[57.375578,25.039143],
+371 64134516, +371 26371928, ezerinji@inbox.lv, www.ezerini.lv 
•D1

100. Zirgu izjādes saimniecībā "Kalnbundas". Izjādes
zirga mugurā un zirgu pajūgā, lauku vide. Valkas pagasts,
GPS[57.819144,25.899668], +371 26543796, tib@valka.lv,
www.visit.valka.lv  •C1

104. Grūbes ūdenskritums, HES un foreļu audzētava. Dolomīta
klintis, avoti, makšķerēšana. Apes pagasts, GPS[57.526150,26.779346],
+371 29355117, grubehidro@inbox.lv, www.apesnovads.lv/turisms
 •D2

89. Šūpoļu parks Ķeipenē. Atpūtas vietas, pirts, skatu tornis.
Ķeipenes pagasts, GPS[56.9289,25.0641], +371 28679934,
starei@inbox.lv •B4

62. Līgatnes dabas takas. Savvaļas zvēri, putni, pastaiga
mežā, ekskursijas. Līgatnes pagasts, GPS[57.248779,25.029987],
+371 64153313, ac@gnp.lv, www.gnp.lv •D1
63. Nacionālais Botāniskais dārzs. Lielākā augu kolekcija
Baltijā, moderns oranžēriju komplekss, pastaigu celiņi, nodarbības
skolēniem. Salaspils, GPS[56.8610,24.3530], +371 67945440,
+371 22019340, welcome@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv •A4

71. Veczemju klintis. 6 m augsts smilšakmens stāvkrasts, Vidzemes
akmeņainā jūrmala. Salacgrīvas pagasts, GPS[57.587237,24.369563],
+371 64043241, inta.brige@salacgriva.lv, www.visitsalacgriva.lv •A1

84. "Zirgaudzētava Kocēni". Zirgu izjādes, kamanas, ekskursijas.
Kocēnu pagasts, GPS[57.519176,25.329439], +371 26326263,
+371 26405147, sturedace@inbox.lv, www.zirgaudzetavakoceni.lv 
•B2

60. Svētavots. Avots, dabas parks, atpūtas komplekss, burbuļvanna,
piknika vietas. Cēsis, GPS[57.303432,25.234709], +371 64125533,
+371 29460660, svetavots@svetavots.lv, www.svetavots.lv •D1
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70. Ainažu Ziemeļu mols. 0,5 km garš laukakmeņu mols,
randu pļavas, putnu vērošana. Ainaži, GPS[57.873520,24.357418],
+371 64043241, inta.brige@salacgriva.lv, www.visitsalacgriva.lv •A1

130. Saimniecība "Jaunklētnieki". Mini zoodārzs, strausu olu
omlete, atpūtas vieta. Straupes pagasts, GPS[57.355656,24.936647],
+371 64134159, +371 26399959  •D1

103. Atpūtas un sporta komplekss "Trīssaliņas". Dabas taka,
skatu tornis, makšķerēšana, pirts, naktsmītnes, pasākumi. Grundzāles
pagasts, GPS[57.490862,26.218303], +371 26536637, +371 29477124,
info@trissalinas.lv, www.trissalinas.lv  •C2

81. Ozolkalns. Kalnu slēpošana, inventāra noma, atrakciju
parks, kempings. Drabešu pagasts, GPS[57.298534,25.225382],
+371 26400200, info@ozolkalns.lv, www.ozolkalns.lv •D1

59. Cīrulīšu dabas takas. Gaujas senleja, smilšakmens klintis, alas,
avoti, ūdenskritums, kempings. Cēsis, GPS[57.302338,25.228365],
+371 64121815, +371 28318318, info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv
•D1

61. Sietiņiezis. Smilšakmens atsegumi, skatu vietas, pārgājiens,
Gaujas upe. Kocēnu pagasts, GPS[57.429249,25.386314],
+371 64207177, tic@valmiera.lv, www.visit.valmiera.lv •B2
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79. Cēsu Peintbola parks. Peintbola laukums, inventāra noma,
piknika vietas. Cēsis, GPS[57.313023,25.31074], +371 26677236,
info@cepepa.lv, www.cepepa.lv  •D1

57. Zvārtes iezis un taka gar Amatu. 12 km gara, iežu
atsegumi, skatu vietas, pārgājiens, upes senleja. Drabešu pagasts,
GPS[57.247456,25.142347], +371 28681083, turisms@and.lv,
www.amata.lv •D1
58. Raganu klintis pie Vaidavas upes. Smilšakmens atsegumi,
avots, Vaidavas dabas taka. Ape, GPS[57.539948,26.708965],
+371 22037518, tic@ape.lv, www.apesnovads.lv •D2

68. Lībiešu upurala pie Svētupes. Smilšakmens ala, viena
no garākajām Latvijā, senas zīmes, kulta vieta. Salacgrīvas
pagasts, GPS[57.715340,24.490671], +371 64041254,
liene.tiesnese@salacgriva.lv, www.visitsalacgriva.lv •A1

78. Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks un Taka kokos. 80 m
plati un 10-15 m augsti krasti, 2,7 km gara baskāju taka, pastaigas
5-8 m augstumā virs zemes. Valmiera, GPS[57.540209,25.438903],
+371 27879242, sajutuparks@voc.lv, www.sajutuparks.lv •B2

55. Puikules Purezera dabas taka. 3 km gara, ezers purva vidū,
piknika vietas. Brīvzemnieku pagasts, GPS[57.6792496,24.9283868],
+371 64035371, turisti@staicele.lv, www.aloja.lv •A1
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77. Kalsnavas arborētums. Koku un krūmu kolekcijas,
peonijas, pastaigu takas, skatu tornis. Kalsnavas pagasts,
GPS[56.686222,25.955114], +371 27841099, +371 29233063,
s.rukmane@lvm.lv, www.mammadaba.lv •C4

54. Planču purva dabas taka. 0,5 km gara, neskarts augstais purvs,
informācija Braila rakstā. Staiceles pagasts, GPS[57.878677,24.751167],
+371 64035371, turisti@staicele.lv, www.aloja.lv •A1

28. Līgatnes slepenais pazemes bunkurs. Patvertne kodolkara
gadījumā, padomju ēdnīca, ekskursijas, realitātes spēle. Līgatne,
GPS[57.256092,25.072130], +371 64161915, ligatne.info@gmail.com,
www.bunkurs.lv  •D1

31. Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs. Izstādes,
ekskursijas, nodarbības. Madona, GPS[56.852116,26.211491],
+371 64823844, +371 64822480, muzejs@e-madona.lv,
www.madonasmuzejs.lv •C4
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53. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Brīvdabas
muzejs, amatnieki, izstāžu zāles, pasākumi, krogs. Rīga,
GPS[56.994343,24.269272], +371 67994106, +371 67994515,
info@brivdabasmuzejs.lv, www.brivdabasmuzejs.lv  •A3

26. Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs. Lāčplēsis, Lielvārdes
josta. Lielvārde, GPS[56.711361,24.835281], +371 65053759,
+371 29322468, muzejs@lielvarde.lv, www.lielvarde.lv  •A4

29. Dzīvā sudraba muzejs. Sudraba skulptūras un rotas, ekskursijas
muzejā un darbnīcā, apmācības. Limbaži, GPS[57.515386,24.714],
+371 29356858, ligita.auzere@gmail.com, www.sudrabamuzejs.lv •A2

43. Saulkrastu velosipēdu muzejs. Seno velosipēdu kolekcija,
velosipēdu piederumi, ekskursijas, velonoma. Saulkrasti,
GPS[57.241955,24.400635], +371 28883160, info@velomuseum.lv,
www.velomuseum.lv •A2

66. Špakovska dendroloģiskais parks. Pastaigu takas, eksotiski
krūmi un koki, dīķis, skatu tornis. Ogre, GPS[56.802338,24.634565],
+371 56067503, +371 27083402, info@visitogre.lv, www.visitogre.lv
•A4

74. Gūtmaņa ala un Gaujas Nacionālais parks. Smilšakmens
ala, lielākā Baltijā, avots. Sigulda, GPS[57.176132,24.842577],
+371 26657661, gac@gnp.lv, www.gnp.lv •C1

51. Valmieras Drāmas teātris. Ekskursijas aizkulišu pasaulē,
izrādes. Valmiera, GPS[57.539437,25.426121], +371 64207335,
kase@vdt.lv, www.vdt.lv  •B2

25. Uldevena pils. Rekonstruētas senlatviešu koka ēkas,
piknika vieta, ekskursijas. Lielvārde, GPS[56.717431,24.799587],
+371 29465792, www.lielvarde.lv  •A4

27. Līgatnes papīrfabrika un tās strādnieku ciemats. 19. gs.
koka ēkas, pagrabu alas, tiltiņi, amatnieku darbnīcas, ekskursijas.
Līgatne, GPS[57.235603,25.036125], +371 29189707, +371 64053169,
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv  •D1
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49. Jērcēnmuiža. 19-20. gs. celtnes, parks, izbāzeņi, šautuve,
izstādes, ozolzīļu kafija. Jērcēnu pagasts, GPS[57.7110546,25.6201759],
+371 64715652, ilvija.kimse@strencunovads.lv, tic@strencunovads.lv,
www.strencunovads.lv/turisms  •B1

23. Dikļu pils. 19. gs. neobaroka celtne, kamīnu un gleznu kolekcija,
4* viesnīca, restorāns, ekskursijas, koncerti, parks pastaigām. Dikļu
pagasts, GPS[57.597881,25.102497], +371 64207480, +371 26515445,
pils@diklupils.lv, www.diklupils.lv  •B2
24. Izziņas un eksperimentu centrs "Lielvārdi". Zinātne,
tehnoloģijas, ekspozīcijas, nodarbības, ekskursijas. Lielvārde,
GPS[56.719027,24.813863], +371 22011333, info@lielvardi.lv,
www.lielvardi.lv  •A4

41. Ainažu Jūrskolas muzejs. Burukuģu modeļi, enkuru,
boju, mīnu un dzenskrūvju kolekcija, nodarbības. Ainaži,
GPS[57.863670,24.358492], +371 64043349, ainazumuzejs@apollo.lv,
www.ainazumuzejs.lv •A1

99. Atpūtas parks "Rāmkalni". Aktīvā atpūta, rodeļi, laivu
noma, restorāns, konditoreja, pasākumi. Inčukalna pagasts,
GPS[57.123589,24.661217], +371 29100280, +371 67977277,
info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv •A3

72. Baltā kāpa un Saulrieta taka. Pārgājiens gar jūras
krastu, kāpas, pludmale, saulriets, skatu vietas. Saulkrasti,
GPS[57.234894,24.391794], +371 67952641, tic@saulkrasti.lv,
www.visitsaulkrasti.lv •A3

Viduslaiku pils, skulptūru
46. Turaidas muzejrezervāts.
dārzs, izstādes, nodarbības, takas, suvenīri. Krimuldas novads,
GPS[57.183250,24.849485], +371 67972376, turaida.muzejs@apollo.lv,
www.turaida-muzejs.lv •C1

21. Gulbenes elektrovilcieniņš. Ekskursija pa Gulbenes pilsētu,
gida stāstījums, grupu braucieni. Gulbene, GPS[57.172866,26.762424],
+371 64497729, +371 26557582, turists@gulbene.lv,
www.visitgulbene.lv •D3
22. Ikšķiles baznīcas drupas uz Sv. Meinarda salas.
Livonijas bīskaps, metāla krusts, akmens altāris. Ikšķile,
GPS[56.809998,24.517708], +371 65022458, turisms@ikskile.lv,
www.ikskile.lv •A4
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44. Carnikavas Novadpētniecības centrs. Nēģu zvejas
piederumi un arods, atpūtas vieta, laivu piestātne, vēsture.
Carnikava, GPS[57.134281,24.274076], +371 29128086,
maija.sarkane@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv •A3

19. Gulbenes-Alūksnes Bānītis. Šaursliežu vilciens,
ekskursijas, pasākumi, rokas drezīna, naktsmītne. Gulbene,
GPS[57.182598,26.761106], +371 20228884, info@banitis.lv,
www.banitis.lv  •D3
20. Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs.
Izstādes, interaktīva vide, nodarbības, ekskursijas. Gulbene,
GPS[57.160988,26.760721], +371 64473098, +371 26128984,
muzejs@gulbene.lv, www.gulbenesmuzejs.lv •D3

38. Ungurmuiža. 18. gs. koka ēku ansamblis, parks, tējas
namiņš, ekskursijas, restorāns, naktsmītne. Raiskuma pagasts,
GPS[57.36247,25.08871], +371 22007332, info@ungurmuiza.lv,
www.ungurmuiza.lv  •D1

65. Jēču dabas taka. Akmeņu krāvumi, dzirnavas, purvs, savvaļas
zirgi, atpūtas vietas. Naukšēnu pagasts, GPS[57.843015,25.447598],
+371 64263278, tic@rujiena.lv, www.naukseni.lv •B1

69. Sarkanās klintis pie Salacas. Smilšakmens atsegums
upes krastā 400 m garumā, atpūtas vieta. Salacgrīvas
pagasts, GPS[57.843597,24.485680], +371 64041254,
liene.tiesnese@salacgriva.lv, www.visitsalacgriva.lv •A1

42. Duntes muiža un Minhauzena muzejs. Vaska figūras,
atrakciju kuģis, meža taka, ekskursijas, naktsmītne. Liepupes
pagasts, GPS[57.40993,24.433678], +371 64065633, +371 26576056,
minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv •A2

14. Bērnu Zinātnes centrs Z(in)oo. Interaktīvas ekspozīcijas,
attīstošas rotaļlietas, nodarbības. Cēsis, GPS[57.314934,25.289476],
+371 25400228, info@zinoo.lv, www.zinoo.lv •D1
15. Cesvaines pils. 19. gs. eklektikas celtne, skatu tornis, muzejs,
ekskursijas. Cesvaine, GPS[56.969524,26.312399], +371 64852225,
+371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv •C3
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40. Salacgrīvas muzejs. Zvejniecības tradīcijas, nēģu tacis,
mākslas izstādes, nodarbības. Salacgrīva, GPS[57.751301,24.355713],
+371 64071981, muzejs@salacgriva.lv, www.visitsalacgriva.lv •A1

12. Cēsu pils komplekss. Pilsdrupas, 18. gs. pils, muzejs, ekskursijas,
nodarbības. Cēsis, GPS[57.313236,25.271461], +371 64121815,
+371 28318318, info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv •D1
13. Cēsu Sv. Jāņa baznīca un Rožu laukums. Viduslaiku
bazilika, bijušais Tirgus laukums, strūklaka, vecpilsēta. Cēsis,
GPS[57.312084,25.271666], +371 26617366, info@cesis.lv,
www.cesujana.lelb.lv, www.tourism.cesis.lv •D1

36. Ogres Vēstures un mākslas muzejs. 2 pastāvīgās
ekspozīcijas, mainīgas tematiskās un mākslas izstādes. Ogre,
GPS[56.817230,24.603411], +371 65024345, ogres.muzejs@apollo.lv,
www.ogresmuzejs.lv •A4

98. Ikšķiles laivu noma un ūdens atpūtas centrs. Dažādu ūdens
transportlīdzekļu noma, ekskursijas ar vikingu kuģi uz Sv.Meinarda
salu un Nāves salu. Ikšķile, GPS[56.8296,24.4839], +371 29496090,
www.udensprieks.lv  •A4

67. Raunas Staburags. Saldūdens kaļķiežu veidojums, avota
ūdens. Raunas pagasts, GPS[57.322477,25.603423], +371 27775764,
+371 64177014, raunatic@gmail.com, www.rauna.lv •B2

39. Raunas pilsdrupas un baznīca. Skatu vieta, ekskursijas. Raunas
pagasts, GPS[57.330450,25.611799], +371 27775764, +371 64177014,
raunatic@gmail.com, www.rauna.lv  •B2

9. Salaspils memoriālais ansamblis - "Aiz šiem vārtiem vaid
zeme". Viens no lielākajiem pieminekļu kompleksiem nacisma upuru
piemiņai Eiropā. Salaspils, GPS[56.872992,24.302602], +371 67700449
•A4
10. Trapenes novadpētniecības māja. Ekspozīcija
par Ojāru Vācieti, seno darbarīku izstāde, nodarbības.
Trapenes pagasts, GPS[57.447846,26.579216],
+371 25413403, ligariti@inbox.lv, www.apesnovads.lv •D2

35

37. Kinostacija Ķeipenē. Ekspozīcija par Sergeju
Eizenšteinu, kino tehnika, vides instalācija. Ķeipenes
pagasts, GPS[56.896324,25.187229], +371 25577645,
velta.riekstina@gmail.com, www.visitogre.lv  •B4

7. Āraišu ezerpils. 9. gs. ezera apmetnes rekonstrukcija,
pasākumi, ekskursijas. Drabešu pagasts, GPS[57.251846,25.282761],
+371 64107080, araisi@history-museum.lv,
http://araisuezerpils.wordpress.com •D1
8. Daugavas muzejs un Doles salas dabas parks. Doles
muiža, vēstures ekspozīcijas, zvejnieku darbarīki, putnu vērošana.
Salaspils novads, GPS[56.848049,24.228441], +371 67216367,
daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv •A4

34. Mazsalacas novada muzejs. Kokgriezumi, suvenīru un rotaļu
peļu kolekcija, medību trofejas, tematiskās izstādes. Mazsalaca,
GPS[57.8582,25.0596], +371 26519165, turisms@mazsalacasnovads.lv,
www.mazsalaca.lv •B1
35. Ogres pilsētas vēsturiskā apbūve un skvērs. 20. gs. 30-to
gadu arhitektūra, Brīvības iela. Ogre, GPS[56.814762,24.601875],
+371 65071883, +371 29491685, info@visitogre.lv, www.visitogre.lv
•A4

5. Jaunlaicenes muižas ansamblis un muzejs. 18.-19.gs.
celtnes, stāsti par malēniešiem un vācu baroniem, baznīca, kapliča,
dīķi, ekskursijas. Jaunlaicenes pagasts, GPS[57.525551,26.873589],
+371 22415419, +371 29356277, jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv,
visitaluksne.lv •D2

16. Cesvaines muiža un parks. 19. gs. ēku komplekss,
pilskalns, parks, ekskursijas. Cesvaine, GPS[56.967316,26.312694],
+371 64852225, +371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv,
www.cesvaine.lv •C3

Tūrisma karte

33. Mālpils muiža un parks. Atjaunota 18. gs. celtne, vācu
barons, gleznu izstādes, parks, naktsmītne. Mālpils pagasts,
GPS[57.011581,24.959908], +371 67102555, info@malpilsmuiza.lv,
www.malpilsmuiza.lv  •B3

64. Skaņākalna dabas parks. Dabas takas, smilšakmens
atsegumi, alas, koka skulptūras, ekskursijas. Mazsalacas novads,
GPS[57.8633,25.0258], +371 26429500, turisms@mazsalacasnovads.lv,
www.mazsalaca.lv •B1

162. Zilver vīnotava. Mājas vīns, degustācijas, ekskursijas,
augļkopība. Siguldas pagasts, GPS[57.132499,24.852839],
+371 26320208, info@piladzi.lv, www.zilver.lv  •C2
129

162

A

Tūrisma informācijas centri
Ainažu tūrisma informācijas punkts. Valdemāra iela 50a, Ainaži, Salacgrīvas novads,
LV-4035, GPS[57.864143,24.360809], +371 64043241, inta.brige@salacgriva.lv •A1

B

C

D
26

Alojas novada tūrisma informācijas centrs. Lielā iela 13, Staicele, Staiceles pagasts,
Alojas novads, LV-4043, GPS[57.839828,24.732971], +371 64035371, +371 27806452,
turisti@staicele.lv, www.aloja.lv •A1

131

Apes tūrisma informācijas punkts. Skolas iela 4, Ape, Apes novads, LV-4337,
GPS[57.537907,26.693763], +371 64322273, +371 22037518, tic@ape.lv,
www.apesnovads.lv •D2
Burtnieku tūrisma informācijas punkts. Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku
pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, GPS[57.6944142,25.2773402], +371 25770008,
+371 22033707, turisms@burtniekunovads.lv, www.burtniekunovads.lv •B1

38

130
91

Alūksnes novada tūrisma informācijas centrs. Pils iela 25a, Alūksne, Alūksnes novads,
LV-4301, GPS[57.424414,27.048782], +371 64322804, +371 29130280, tic@aluksne.lv,
www.aluksne.lv •D2
Amatas novada tūrisma informācijas centrs. Ieriķi, Kumadas iela 2, Drabešu pagasts,
Amatas novads, LV-4139, GPS[57.209279,25.170549], +371 28681083, turisms@and.lv,
www.amata.lv •D1
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Pļaviņu novada tūrisma informācijas centrs. Daugavas iela 50, Pļaviņas, Pļaviņu
novads, LV-5120, GPS[56.599901,25.654879], +371 22000981, vitajesere@inbox.lv,
www.plavinunovads.lv •C4

15 16
124

Raunas novada tūrisma informācijas centrs. Valmieras iela 1a, Rauna, Raunas novads,
LV-4131, GPS[57.332348,25.608999], +371 64177014, +371 27775764, raunatic@gmail.com,
www.rauna.lv •B2

32

123

30

125

Rūjienas novada tūrisma informācijas centrs. Upes iela 7, Rūjiena, Rūjienas novads,
LV-4240, GPS[57.895913,25.324819], +371 64263278, +371 29464888, tic@rujiena.lv,
www.rujiena.lv •B1
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Strenču tūrisma informācijas centrs. Rīgas iela 7, Strenči, Strenču novads, LV-4730,
GPS[57.627625,25.683975], +371 64715667, tic@strencunovads.lv, www.strencunovads.lv
•B2
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136

Madona

46

96

54

88
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Limbaži

Valkas novada tūrisma informācijas birojs. Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads,
LV-4701, GPS[57.774189,26.019478], +371 64725522, +371 26446602, tib@valka.lv,
www.valka.lv, www.visit.valka.lv •C1
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EDEN apbalvojumu kā izcilākais Eiropas tūrisma galamēķis
saņēmusi Līgatne

77

Tūrisma objekti nr. 27

Ogre

Tūrisma informācijas centrs

54

Kultūra un tradīcijas
Daba

78
104
143

Aktīvā atpūta
Saimniecības un darbnīcas
Kulinārais mantojums

28

62

115

116

161

Vairāk informācijas: http://ec.europa.eu/eden
52

Velomaršruti

Ainaži

1

Velomaršruts "Tour de LatEst"
Valka - Vijciems - Smiltene - Rauna - Cēsis
- Līgatne - Sigulda - Mālpils - Lielvārde - Ķeipene - Ērgļi - Madona - Cesvaine - Tirza Gulbene - Stāmeriena - Korneti - Ape

Apzīmējumi

Attālumi starp pilsētām (km)

1

jāpiesakās iepriekš
kvadrants

EDEN

Valka

Valmiermuižas tūrisma informācijas punkts. Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Valmieras
pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, GPS[57.555437,25.432004], +371 29135438,
ciemos@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv •B2


•D1

Valmiera

63

Valmieras tūrisma informācijas centrs. Rīgas iela 10, Valmiera, LV-4201,
GPS[57.538204,25.421227], +371 64207177, tic@valmiera.lv, visit.valmiera.lv •B2

1. "Annas Hotel". Dizaina viesnīca, restorāns, SPA, svinības, muižas parks.
Zaubes pagasts, GPS[57.036497,25.367843], +371 64180700, anna@annashotel.com,
www.annashotel.com •B3
2. "Springšļu dzirnavas". Viesu māja, svinības, semināri, pirts, daba. Līgatnes
pagasts, GPS[57.144066,25.13899], +371 22009017, springhotel@online.lv •B3
3. "Minhauzena Unda". Viesnīca, kafejnīca, svinības, aktīvā atpūta, jūra. Saulkrasti,
GPS[57.291454,24.414904], +371 67201440, +371 67955198, info@minhauzenunda.lv,
www.minhauzens.lv •A2
4. "Ērgļi". Viesnīca, kafejnīca, svinības, pirts, baseins. Ērgļu pagasts,
GPS[56.900853,25.627347], +371 64871604, +371 29482053, ergli@erglihotel.lv,
www.erglihotel.lv •B4
5. "Port Hotel". Viesnīca, restorāns, SPA, svinības, aktīvā atpūta. Ādažu pagasts,
GPS[57.062062,24.323992], +371 27419999, info@porthotel.lv, www.porthotel.lv •A3
6. "Kalna Ligzda". Viesnīca, kafejnīca, sauna, degustācijas, ekskursijas.
Smiltenes pagasts, GPS[57.428627,25.909087], +371 26556681, +371 64772173,
hotelkalnaligzda@inbox.lv •C2
7. "Wolmar". Viesnīca, restorāns, konferenču, semināru telpas. Valmiera,
GPS[57.543402,25.430677], +371 64207301, info@wolmar.lv, www.hotelwolmar.lv •B2
8. "Gungas". Etnogrāfiskais viesu nams, svinības, pirts, aktīvā atpūta, daba. Ādažu
pagasts, GPS[57.133074,24.347790], +371 29482255, +371 28334412, info@gungas.lv,
www.gungas.lv •A3
9. Atpūtas komplekss "Mazais Ansis". Naktsmītnes, kafejnīca, svinības,
pirts aktīvā atpūta. Kocēnu pagasts, GPS[57.466956,25.256955], +371 64230352,
+371 29134890, info@mazais-ansis.lv, www.mazais-ansis.lv •B2
10. Atpūtas komplekss "Purgaiļi". Naktsmītnes, ēdināšana, svinības, pirts, aktīvā
atpūta. Grundzāles pagasts, GPS[57.429150,26.237583], +371 29150180, info@purgaili.lv,
www.purgaili.lv •C2
11. Atpūtas komplekss "Vonadziņi". Naktsmītnes, ēdināšana, svinības, pirts, aktīvā
atpūta. Stāmerienas pagasts, GPS[57.253052,26.893158], +371 64471151, +371 29468682,
info@vonadzini.lv, www.vonadzini.lv •D2
12. Atpūtas komplekss "Meža salas". Naktsmītnes, ēdināšana, kempings,
pirts, aktīvā atpūta. Limbažu pagasts, GPS[57.480207,24.561328], +371 29122133,
info@mezasalas.lv, www.mezasalas.lv •A2
13. Atpūtas komplekss "Ratnieki". Naktsmītnes, svinības, aktīvā atpūta, krokets,
daba. Līgatnes pagasts, GPS[57.223291,24.962586], +371 64155688, +371 26445211,
administracija@ratnieki.lv, www.ratnieki.lv •D1
14. Atpūtas komplekss "Leiputrija". Kempings, viesu nams, aktīvā atpūta,
daba, svinības, ēdināšana, pirts. Ādažu pagasts, GPS[57.089681,24.444544],
+371 26405596, info@leiputrija.com, www.leiputrija.com •A3
15. "Apaļkalns". Naktsmītnes, kempings, aktīvā atpūta, velomaršruti, daba.
Raiskuma pagasts, GPS[57.317402,25.147989], +371 29448188, apalkalns@inbox.lv,
www.apalkalns.lv •D1
16. "Green Camping". Kempings, aktīvā atpūta. Plāņu pagasts,
GPS[57.600611,25.81433], +371 20420295, greencamping@inbox.lv •C2
17. "Krimalnieki". Kempings, aktīvā atpūta, velomaršruti, zivju degustācijas.
Liepupes pagasts, GPS[57.507259,24.381451], +371 29403119, info@krimalnieki.lv,
www.krimalnieki.lv •A2
18. "Kosīši". Viesu māja, pirts, aktīvā atpūta, velomaršruti, jūra. Salacgrīvas pagasts,
GPS[57.696487,24.351702], +371 29479426, info@kosisi.lv, www.kosisi.lv •A1
19. "Celmi". Brīvdienu māja, pirts, aktīvā atpūta, daba. Vaives pagasts,
GPS[57.208054,25.423063], +371 26541266, celmi@inbox.lv, celmi.celotajs.lv •B3
20. "Melturi". Viesu māja, ēdināšana, pirts, aktīvā atpūta. Drabešu pagasts,
GPS[57.21772,25.23129], +371 64129467, +371 29267224, melturihotel@gmail.com,
www.melturi.viss.lv •D1
21. "Spāriņu kalns". Viesu nams, ēdināšana, svinības, pirts, aktīvā atpūta.
Priekuļu pagasts, GPS[57.335787,25.526169], +371 22006060, +371 29403060,
info@sparinukalns.lv, www.sparinukalns.lv •B2
22. "Nītaures dzirnavas". Viesu nams, ēdināšana, svinības, pirts, aktīvā atpūta.
Nītaures pagasts, GPS[57.06435,25.190442], +371 28352982, sales@nitauresdzirnavas.lv,
www.nitauresdzirnavas.lv •B3
23. "Lāču miga". Viesu nams, svinības, pirts, daba. Līgatne,
GPS[57.245499,25.045601], +371 29133713, info@lacumiga.lv, www.lacumiga.lv •D1
24. "Kalbakas". Lauku māja, pirts, aktīvā atpūta, dzīvnieki. Smiltenes pagasts,
GPS[57.437830,25.936371], +371 29257467, +371 29465018, kalbakas@kalbakas.lv,
www.kalbakas.lv •C2
25. Bīriņu pils un parks.
19. gs. neogotikas celtne, viesnīca, restorāns, zirgu
izjādes, laivu noma, dabas takas, ekskursijas. Vidrižu pagasts, GPS[57.244144,24.659166],
+371 64024033, hotel@birinupils.lv, www.birinupils.lv •C1
26. Igates pils komplekss. 19. gs. neorenesanses celtne, muzejs, parks, dzirnavas,
viesnīca, baznīca. Vidrižu pagasts, GPS[57.3806984,24.6830865], +371 64062432,
igatespils@igatespils.lv, www.igatespils.lv •C1
27. Zvārtavas pils. Naktsmītnes, ekskursijas, svinības. Gaujienas pagasts,
GPS[57.537608,26.369074], +371 29454543, vvitalijs@gmail.com, www.zvartavaspils.lv
•C2
28. Jonathan SPA Estate. Viesnīca, restorāns, latviešu ēdieni, ekoloģiski tīri
vietējie produkti. Amatas pagasts, GPS[57.225423,25.303411], +371 25606066,
info@jonathanspahotel.com, www.jonathanspahotel.com •D1
29. SPA kūrorts "Mārcienas muiža". Viesnīca, restorāns, latviešu ēdieni,
vietējie produkti. Mārcienas pagasts, GPS[56.784145,26.084805], +371 64807300,
hotel@marciena.eu, www.marciena.eu •C4
30. "Porto Resort". Viesnīca, restorāns, SPA, svinības, semināri,
aktīvā atpūta. Carnikavas novads, GPS[57.185485,24.344815],
+371 22722258, info@portoresort.lv, www.portoresort.lv •A3
31. "Spadrops". Viesnīca, baseins, SPA, pirtis. Ikšķile, GPS[56.8233,24.4985],
+371 26430430, www.spadrops.lv •A4
32. Tūrisma un transporta aģentūra "Balt-go". Ekskursijas, transporta īre,
gida pakalpojumi, vīzu noformēšana. Raunas pagasts, GPS[57.332081,25.609131],
+371 27775764, +371 29408385, balt-go@balt-go.lv, www.balt-go.lv •B2
33. Tūrisma aģentūra "PRO Travel". Ekskursijas, ceļojumi, viesnīcu rezervēšana.
Salaspils, GPS[56.857378,24.333376], +371 29579596, info@protravel.lv, www.protravel.lv
•A4
34. Ceļojumu sajūtu aģentūra "Travel Biiz". Ekskursijas, ceļojumi. Cēsis,
GPS[57.309237,25.267984], +371 29125261, info@travelbiiz.com, www.travelbiiz.com •D1
Vidzemes Tūrisma asociācija iesaka
Latviskais mantojums
"Q-Latvia" kvalitātes zīmes ieguvējs

29

50

Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas punkts. "Zvirbulīši", Vecpiebalgas
pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119, GPS[57.159592,25.664364], +371 26110724,
info.vecpiebalga@inbox.lv, www.piebalgasmuzeji.lv •C3

4

132

3

Pārgaujas tūrisma informācijas punkts. Ezeriņi, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads,
LV-4151, GPS[57.375721,25.039163], +371 26620422, turisms@pargaujasnovads.lv,
www.pargaujasnovads.lv •D1

Varakļānu Novada muzeja tūrisma informācijas centrs. Pils iela 29, Varakļāni,
Varakļānu novads, LV-4838, GPS[56.607744,26.776210], +371 64866162,
VaraklanuNMinfo@inbox.lv, www.varaklani.lv •D4

2

10

158
67
32 39
133

Līgatnes novada tūrisma informācijas centrs. Spriņģu iela 2, Līgatne, Līgatnes
novads, LV-4110, GPS[57.233009,25.040094], +371 64153169, +371 29189707,
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv •D1

Smiltenes novada tūrisma informācijas centrs. Dārza iela 3, Smiltene,
Smiltenes novads, LV-4729, GPS[57.424068,25.907763], +371 64707575,
+371 29395200, tourism@smiltene.lv, www.smiltene.lv •C2

10 11

24

113

21

Limbažu novada tūrisma informācijas centrs. Torņa iela 3, Limbaži, Limbažu
novads, LV-4001, GPS[57.514895,24.714171], +371 64070608, +371 28359057,
tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv •A2

Siguldas novada tūrisma informācijas centrs. Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas
novads, LV-2150, GPS[57.153182,24.853715], +371 67971335, info@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv •C1

6

160

149

Ķekavas novada tūrisma informācijas centrs. Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads,
LV-2123, GPS[56.828800,24.23863], +371 29359409, +371 67935826, turisms@kekava.lv,
www.parturismu.lv •A4

75

159

61

112

42

Kokneses tūrisma informācijas centrs. Melioratoru iela 1, Koknese, LV-5113,
GPS[56.643773,25.445734], +371 65161296, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv •B4

Saulkrastu tūrisma informācijas centrs. Ainažu iela 13b, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, LV-2160, GPS[57.266701,24.413424], +371 67952641, tic@saulkrasti.lv,
www.visitsaulkrasti.lv •A3

5

103

29

Kalsnavas arborētuma informācijas centrs. Jaunkalsnava, Kalsnavas
pagasts, Madonas novads, LV-4860, GPS[56.686222,25.955114], +371 27841099,
s.rukmane@lvm.lv, www.madona.lv •C4

Salaspils novada tūrisma informācijas centrs. Miera iela 1, Salaspils, LV-2169,
GPS[56.8610234,24.3530024], +371 67945440, visit@salaspils.lv, visit.salaspils.lv •A4

104

7
50 51

84

Jaunpiebalgas novada tūrisma informācijas punkts. Gaujas iela 2, Jaunpiebalga,
Jaunpiebalgas novads, LV-4125, GPS[57.1824,26.0597], +371 26412962,
ticjaunpiebalga@gmail.com •C3

Salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs. Rīgas iela 10a, Salacgrīva,
Salacgrīvas novads, LV-4033, GPS[57.751827,24.356281], +371 26463025, +371 64041254,
liene.tiesnese@salacgriva.lv, baiba.gobina@salacgriva.lv, www.visitsalacgriva.lv •A1
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Ikšķiles novada tūrisma informācijas centrs. Birzes iela 33a, Ikšķile, Ikšķiles
novads, LV-5052, GPS[56.836671,24.494878], +371 65027221, turisms@ikskile.lv,
www.ikskile.lv/turisms •A4

Ogres novada tūrisma informācijas centrs. Brīvības iela 12a, Ogre, Ogres
novads, LV-5001, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883, +371 29491685,
info@visitogre.lv, www.visitogre.lv •A4

7

56

Gaujas Nacionālā parka apmeklētāju centrs Līgatnes dabas takās. Līgatnes
dabas takas, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108, GPS[57.248333,25.029945],
+371 64153313, +371 28328800, ldtac@gnp.lv, www.gnp.lv •D1

Mazsalacas tūrisma informācijas centrs. Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas
novads, LV-4215, GPS[57.8606,25.0558], +371 28374774, turisms@mazsalacasnovads.lv,
www.mazsalaca.lv •B1

57

115

Gaujas Nacionālā parka apmeklētāju centrs pie Zvārtes ieža. Drabešu pagasts,
Amatas novads, LV-4110, GPS[57.255753,25.144958], +371 29335446, zac@gnp.lv,
www.gnp.lv •D1

Madonas novada tūrisma informācijas centrs. Skolas iela 10, Madona, Madonas
novads, LV-4801, GPS[56.852816,26.215118], +371 64823844, +371 29130437,
tic@madona.lv, www.madona.lv •C4

23

116
161

40

Gaujas Nacionālā parka apmeklētāju centrs pie Gūtmaņalas. Turaidas iela 2a,
Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, GPS[57.173241,24.841633], +371 26657661, gac@gnp.lv,
www.gnp.lv •C1

34

100

120

13

Ērgļu novada pašvaldības informācijas punkts. Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts,
Ērgļu novads, LV-4840, GPS[56.899111,25.642504], +371 64871299, info@ergli.lv,
www.ergli.lv •B4

118

137

65

25

Cēsu tūrisma informācijas centrs. Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu novads,
LV-4101, GPS[57.313393,25.272346], +371 64121815, +371 28318318, info@cesis.lv,
www.tourism.cesis.lv •D1

12 14

92

88
153

1

69

Cesvaines tūrisma centrs. Pils iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871,
GPS[56.969419,26.312611], +371 64852225, +371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv,
www.cesvaine.lv •C3

Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs. Ābeļu iela 2, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401, GPS[57.172092,26.760056], +371 64497729, +371 26557582,
turists@gulbene.lv, www.visitgulbene.lv •D3

117

15

Carnikavas novada tūrisma informācijas centrs. Stacijas iela 5, Carnikava,
Carnikavas novads, LV-2163, GPS[57.127856,24.278843], +371 67708443, +371 29326285,
tic@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv •A3

Gaujienas tūrisma informācijas centrs. "Pilskalni", Gaujienas pagasts, Apes novads,
LV-4339, GPS[57.515141,26.399169], +371 64381601, +371 28386923, gaujiena.info@ape.lv,
www.apesnovads.lv •C2

Naktsmītnes un tūrisma aģentūras

Naktsmītnes un tūrisma aģentūras

Nacionālais parks, rezervāts

Galvenais ceļš

Melnais segums

Nacionālo parku, rezervātu robežas

Marķēts velomaršruts "Tour de LatEst"

Saviļņojošā Vidzeme

Ceļš ar atdalītām
kustības joslām

Grants segums

Zaļie ceļi - Greenways - velomaršruti
pa bijušajām dzelzceļa līnijām

1. šķiras ceļi

Zemesceļš

Valsts robeža

Marķēts velomaršruts "EuroVelo 13"

Mērogs 1 : 700 000

Velomaršruts, kurš ved cauri Vidzemei un Dienvindigaunijai 1296 kilometru garumā.
Detalizēts maršruta apraksts un kartes pieejamas: www.tourdelatest.eu
Velomaršruts "EuroVelo 13"
Rīga

Ainaži - Salacgrīva - Tūja - Saulkrasti - Carnikava -

Marķēts velomaršruts ved no Latvijas/Igaunijas robežas līdz Rīgai 160 km garumā.
Dažādās velomaršruta vietās pieejami marķēti papildmaršruti. Detalizēts maršruta
apraksts un kartes pieejamas: www.vidzeme.com

