
Der zināt!
Plānojot ceļojumu uz Baltijas valstīm ar velo, vārti uz aktīvu atpūtu Vidzemē 
ir Rīga. No Eiropas lielākajām pilsētām uz Rīgu visērtāk ceļot, izmantojot 
aviosatiksmi. Ērta atkļūšana ir arī ar autobusu. No Skandināvijas Latvija ir viegli 
sasniedzama, izmantojot prāmju satiksmi. 2014. gadā Rīga kļūs par Eiropas 
kultūras galvaspilsētu.
Ceļojumu uz Vidzemi ērti uzsākt no Rīgas vecpilsētas, no Bastejkalna, kur līdz 
Vecāķiem ierīkots veloceliņš.

Satiksme. Velotransporta pārvietošanai Latvijā ieteicams dzelzceļš  
(sk.: www.ldz.lv).  Autobusos šāds pakalpojums vēl nav pieejams. 

Velo infrastruktūra un serviss. Veloservisa punkti atrodas gandrīz visās 
pilsētās, kā arī piekrastes kempingos un velotūristiem draudzīgās viesu mājās 
un viesnīcās. Velonovietnes un infostendi atrodas galvenokārt populārākajās 
apskates vietās, naktsmītnēs un pie kafejnīcām. Velonomas punkti izvietoti 
lielākajās pilsētās – Rīgā, Saulkrastos, Salacgrīvā, Valmierā, Cēsīs, Siguldā, 
Ogrē un Rūjienā (iepriekš pasūtot velosipēdus no velopunkta Mazsalacā), kā 
arī atsevišķās apdzīvotajās vietās, dienas izbraucieniem velosipēdu iespējams 
iznomāt arī daudzās naktsmītnēs. 

Ērtai saziņai. No 2014. gada Latvijā plānots kā maksāšanas līdzekli ieviest 
eiro. Ārpus pilsētām maksāšanas līdzeklis nereti ir skaidra nauda, dodoties uz 
laukiem, iesakām izņemt naudu bankomātos, kas atrodas pilsētās. Ērtai saziņai 
iesakām angļu un krievu valodu, retāk arī vācu valodu. Pilsētās TIC, daudzās 
kafejnīcās un bibliotēkās tiek nodrošināts bezvadu internets (Wi-Fi). Latvijas–
Igaunijas un Latvijas–Lietuvas pierobežā nepieciešams personas identifikācijas 
dokuments – pase vai ID karte.

Ceļojuma plānošanai Baltijas valstīs. Apceļojot Baltijas valstis, Latvija ir 
lielisks sākuma punkts veloceļojumiem uz igauniju un Lietuvu. No Siguldas 
līdz Allažmuižai Latvijas maršruts nr. 7 savijas ar Tour de LatEst maršrutu. Te ir 
iespējams izvēlēties – doties tālāk pa aizsākto ceļu uz Lietuvu vai, gluži pretēji, 
pa 1296 km marķēto posmu uz Igauniju. No Ikšķiles, Ogres un Ķeguma pa 
Daugavas labo krastu sākas Daugavas velomaršruts līdz pat Lietuvai. Pirms 
Daugavpils no Ilūkstes jānogriežas Subates un Rokišķu (Lietuva) virzienā. 

Drošība. Latvijā var justies droši gan pilsētās, gan laukos, vien jāievēro 
elementāra piesardzība.  Ja nu tomēr ceļotājiem gadās kādas neskaidrības 
vai domstarpības, viņu rīcībā ir speciāls tūristu informatīvais tālrunis  Tourist 
Hotline 1118, un jebkurā ekstremālā situācijā pēc palīdzības var vērsties pa 
Eiropas vienoto ārkārtējo notikumu bezmaksas tālruni 112.

Vidzemes jūrmala izceļas ar gleznainām ainavām un lielu dabas objektu 
daudzveidību. Tur ir gan augstas smilšu kāpas un smilšakmens klintis, gan 
akmeņaina jūrmala un savdabīgas randu jeb piejūras pļavas. 
Jūs šķērsosiet vairākas unikālas dabas teritorijas – Piejūras dabas parku, 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātu, Latvijas skaistākās upes un novadus 
ar sev vien raksturīgo kultūras mantojumu.
Vidzemes pusē lieliski jutīsies ne tikai tie, kam patīk populāras atpūtas 
vietas, bet arī tie, kuri meklē nomaļas pludmales vai zvejniekciemus. 
Katrs, kurš dosies aizraujošajā veloceļojumā, atradīs sev naktsmājas un 
maltīšu vietas kādā no mājīgi iekārtotajām viesu mājām, viesnīcām vai 
kempingiem.

Latvijas reģionālais velomaršruts gar Salacas upi un Burtnieku ezeru. 
Tā kopgarums Latvijas teritorijā ir 130 km. Maršrutu ieteicams veikt 
2–3 dienās. Maršruts visā garumā ir marķēts ar zīmēm nr. 17. 

Maršruts izstrādāts tā, ka galvenokārt ir izmantoti asfaltēti ceļi ar vidēju 
auto satiksmi. Vienīgi pirms Burtnieku ezera ir neliels grantēts ceļa posms.

Maršruts iet pa līdzenumu, kur nav stāvu kāpumu. 

No Rīgas līdz Valmierai ir regulāra vilcienu satiksme, vagonos ir iespējams 
novietot velosipēdus. 

Ainaži – Aloja – Matīši – Burtnieki – Rūjiena – Karksi Nuija (EST)

reģionālais maršruts nr. 1717

No Somijas ziemeļiem līdz Turcijai apmēram 8800 km garumā, šķērsojot 
20 valstis, ir iespēja doties pa jauno Eiropas velomaršrutu EuroVelo,  
ko dēvē arī par Dzelzs priekškara maršrutu (Iron Curtain Trail; ICT).  
Latvijā ICT 13. maršruta kopgarums ir 562 km. Vidzemes maršruta kopējā 
kilometrāža no Rīgas vēsturiskā centra līdz Latvijas–Igaunijas robežai  
ir 160 km.

Puse maršruta ir asfaltēti ceļi ar nelielu auto satiksmi, veloceliņi ir 
galvenokārt pilsētās – Rīgā, Saulkrastos un Salacgrīvā. Otra puse ceļa 
seguma – grants un smilts ceļi. 17 km maršruta iet arī pa automaģistrāli A1, 
garākais posms 3,3 km ir starp Tūju un Vitrupi, pārsvarā 1,5 km gari posmi.

Maršruts pārsvarā ved gar jūras krastu, tādēļ augstumu starpība ir ļoti 
neliela. Jāņem vērā, ka daļa maršruta ir smilts seguma ceļi. Posmā no 
Carnikavas līdz Saulkrastiem ieteicams izmantot dzelzceļa satiksmi. 
Neasfaltētie maršruta posmi ir marķēti ar pagaidu EV13 zīmēm dzeltenā 
krāsā, tie galvenokārt ieteicami, lai izvairītos no transporta noslogotā 
A1 ceļa, ko iespējams apbraukt, izmantojot maršrutus nr. 109 un nr. 7.

No Rīgas līdz Saulkrastiem (ap 50 km) ir regulāra un ērta vilcienu 
satiksme, kas sevišķi ieteicama posmā no Carnikavas līdz Saulkrastiem, 
kur vēl nav izbūvēts veloceliņš. 

Rīga – Vecāķi – Carnikava – Saulkrasti – Tūja – Salacgrīva – 
Ainaži – Pērnava

euroVelo 1313

www.ironcurtaintrail.eu

www.balticcycling.com

Velomaršruts gar Latvijas upēm stiepjas vairāk nekā 400 km kopgarumā, 
savukārt Vidzemes maršruta kopējā kilometrāža no Salacgrīvas līdz 
Ķeguma HES ir 190 km. Vidzemes maršrutu ieteicams veikt 3–4 dienās. 
Maršruts visā garumā ir marķēts.

Maršruts izstrādāts tā, ka galvenokārt ir izmantoti maz noslogoti asfaltēti 
ceļi ar nelielu auto satiksmi un arī veloceliņi, kas galvenokārt ir pilsētās – 
Salacgrīvā, Limbažos, Siguldā, Ikšķilē un Ogrē. Ikšķiles un Ogres veloceliņš 
iet gar pašu Daugavas labā krasta dambi. Ropažos, kā arī no Ogres uz 
Ķegumu ir divi nelieli, 3 km gari grants ceļa posmi. Trešais un visgarākais 
grants ceļa posms ir maršruta sākumā aiz Salacgrīvas 9 km garumā. 

Maršruts neizceļas ar stāviem kāpumiem, jo iet gar upju un ezeru 
krastiem, vienīgi, šķērsojot Gaujas senleju Turaidā un Siguldā, ir jārēķinās 
ar krasākām augstumu starpībām.

No Rīgas līdz Siguldai un no Rīgas līdz Ikšķilei, Ogrei un Ķegumam 
ir regulāra un ērta vilciena satiksme, vagonos ir iespējams novietot 
velosipēdus.

Salacgrīva – Limbaži – Turaida / Sigulda – Ropaži – Ikšķile – 
Ogre – Ķegums – Daugavas maršruts

Latvijas nacionālais maršruts nr. 7
Latvijas upju Salacas – Gaujas – 
Daugavas maršruts

7

Latvijas vietējais piļu un muižu velomaršruts 93 km kopgarumā. Maršrutu 
ieteicams veikt 2–3 dienās. Maršruts visā garumā ir marķēts ar zīmēm 
nr. 109. 

Maršruts izstrādāts tā, ka galvenokārt ir izmantoti asfaltēti ceļi ar nelielu 
vai vidēju auto satiksmi, veloceliņi ir Limbažos un Saulkrastos. Ir neliels 
grantēts 5 km garš ceļš posmā Limbaži–Saulkrasti.

Maršrutā nav stāvu kāpumu.  
Ieteicams ģimenēm ar bērniem. 

No Rīgas līdz Saulkrastiem ir regulāra un ērta vilcienu satiksme, vagonos 
ir iespējams novietot velosipēdus. 

Limbaži – Skulte – Saulkrasti – Bīriņi – Igate – Limbaži

Vietējais piļu un muižu maršruts nr. 109109
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www.latvia.travel

Vāka foto: Jānis Sijāts, Ieva Drone

Foto: TIC arhīvi 

Sagatavots: 

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, www.kartes.lv

Izdevējs: Vidzemes tūrisma asociācija, Pils laukums 1, Cēsis, 

tālr. +371 64122011, info@vidzeme.com, www.vidzeme.com

Velomaršruts “CentralBalticCycling” izveidots Centrālās Baltijas 

programmas INTERREG IV A programmas projekta “Velomaršrutu tīkla 

attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā” ietvaros

www.vidzeme.com

I N V E S T I N G  I N  Y O U R  F U T U R E
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Velomaršrutu

Vidzeme 

MARŠRUTU APRAKSTI

APSKATES OBJEKTI

KARTE MĒROGĀ
1 : 500 000

muzejs. Divdesmitajā jubilejas gadā 
muzejs ir mainījis savu vizuālo ietērpu 
un apmeklētājus sagaida ar jaunu 
ekspozīciju “Spožas pogas, ķiveres”. 

17  Ainažu jūrskolas  
muzejs
57°51’56.9”, 24°21’38.8”
Valdemāra iela 47, Ainaži, 
tālr. +371 64043349 
Ainažu centrā atrodas senais  
latvju jūrniecības slavas liecinieks –  
Ainažu jūrskolas muzejs, kurā var 
uzzināt, kā piekrastes  
zvejnieku ciemos būvēja un 
laida ūdenī senos buriniekus un  
kā mūsu jūrnieki ar  tiem  
devās tālajās pasaules jūrās  
un okeānos. 

18  Lībiešu upurala pie Svētupes
57°43’6.3”, 24°29’27.2”
Salacgrīvas novads
Lībiešu upurala atrodas pie Kuiķulu 
mājām Svētupes labajā krastā, 10 km 
uz austrumiem no Salacgrīvas. Tā ir 
viena no visgarākajām alām Latvijā 
vidusdevona smilšakmeņos. Galvenās 
ejas garums, ieskaitot nozarojumus, ir 
47 m, mazākās – 19,5 m.

19  Pāles novadpētniecības muzejs
57°42’21.7”, 24°39’21.6”
Kalnakrogs, Pāles pag., 
tālr. +371 28724310, www.pale.lv
Vienīgais muzejs Latvijā, kur savāktas 
un apkopotas demogrāfiskas un kul-
tūrvēsturiskas ziņas par Vidzemes lībie-
šiem un zinātniski pierādītiem lībiešu 
dzimtu pēctečiem. Te var iepazīties ar 
vairāku lībiešu dzimtu dzimtas kokiem 
no 18. gs. līdz mūsdienām. Muzejā ir arī 
plaša senlaicīgu priekšmetu kolekcija 
– zemnieku darbarīki, saimniecības 
priekšmeti u.c., fotogrāfijas, liecības 
par dzīvi Pāles apkārtnē.

20 Hanzas pilsēta Limbaži
57°30’55”, 24°42’51.1”
Limbažu vēsturiskais centrs ir unikāls 
ar radiālo ielu tīklu, kas veidojies 1385. 
gadā pēc pilsētas aizsargmūra uzcel-
šanas. Vecpilsētā saglabājusies lielākā 
daļa 18. gs. otrās puses apbūves, 
apskatāmas viduslaiku pilsdrupas ar 
skatu torni, vecais ugunsdzēsēju depo, 
lielākā pareizticīgo baznīca Vidzemē 
ārpus Rīgas, vecais rātsnams ar 18. gs. 
izskaņas sienu gleznojumiem, Latvijas 
valsts himnas autora piemineklis, 
atdusas vieta un ekspozīcija Limbažu 
muzejā.

21  Dzīvā sudraba muzejs 
57°30’56.3”, 24°42’48.7”
Burtnieku iela 4, Limbaži, 
tālr. +371 29356858
Muzejā apskatāmas gan rotaslietas un 
sīki dekoratīvi priekšmeti, gan lielfor-
māta mākslas darbi, tostarp unikālā 
“Nākotnes pils 3001”, kas veidota no 
vairāk nekā 30 kg sudraba un ir lie-
lākais sudraba darbs Baltijas valstīs. 
Muzejs piedāvā kolekcijas apskati, gida 
pakalpojumus, iespēju redzēt darba 
procesu, kā arī izmēģināt roku pašam. 

22 igates pils un  
“Dzirnavu krodziņš” 
57°22’52”, 24°41’2”
Igate, Vidrižu pag., tālr. +371 29245500, 
www.igatespils.lv 
Igatē jūs sagaida omulīgais “Dzirnavu 
krodziņš” ar latvisku gaisotni un gar-
diem ēdieniem. Pēc maltītes var doties 
pastaigā pa sakopto pils parku, iegrie-
žoties elegantajā Igates pilī, kurā iekār-
tota mājīga viesnīca 43 personām. 

23 Komponista e. Melngaiļa  
Vidrižu novadpētniecības muzejs
57°22’17.2”, 24°41’1.7”
“Melngaiļi”, Vidrižu pag.,  
tālr. +371 26428989
Ekspozīcija veltīta latviešu kultūrā 
nozīmīgai personībai – komponistam 
un diriģentam Emilim Melngailim. Viņa 
muzikālās folkloras vākumā ir aptuveni 
5000 melodiju un pierakstu par tautas 
mūzikas instrumentiem un muzicēša-
nas tradīcijām. Muzejā aplūkojama arī 
Vidrižu pagasta un skolu vēsture, Vidri-
žu pagasta kolhoza istaba un padomju 
laikiem veltīta izstāde.

24 Veselības augu brīvdabas 
funkcionālā ekspozīcija
57°21’46.6”, 24°41’38”
“Sautlāči”, Vidrižu pag.,  
tālr. +371 29479172 (15.05.–15.10.)
Ekskursijas un prezentācijas, vairāk 
nekā 300 Latvijas veselības augu 
dažādība ekoloģiski tīrā vidē. Augu 
lietojums pārtikā un veselības aprūpē. 
Zaļie kokteiļi, fitoprodukti veselībai un 
fitosuvenīri dāvināšanas priekam. 

25 Bīriņu pils
57°14’39.8”, 24°39’35”
Bīriņi, Vidrižu pag.,  
tālr. +371 64024033, www.birinupils.lv.
Senu parku ieskauta, pakalnā pie ezera 
paceļas 1860. gadā celtā Bīriņu pils. 
Romantiska, ar mīlestību radīta vieta 

tuvu Rīgai, Siguldai un Saulkrastu plud-
malei. Pili ieskauj gleznaini parki, ezeri 
un muižas ēkas ar viesnīcu, restorānu, 
kāzu un semināru telpām. Veselībai 
kalpo dažādas pirtis, zirgu izjādes un 
izbraucieni ar laivām un pastaigas pa 
seno parku takām.

26 turaidas muzejrezervāts
57°11’12.5”, 24°50’52.1”
Turaidas iela 10, Sigulda,  
tālr. +371 67972376,  
www.turaida-muzejs.lv 
Latvijas apmeklētākais muzejs, kurā 
iespējams iepazīties ar ekspozīcijām 
par arheoloģijas, kultūras un mākslas 
vēsturi, kas vēsta par notikumiem 
1000 gadu garumā. Viduslaiku pils un 
baznīca, Gaujas lībieši, senais muižas 
centrs un Dainu kalns – katrs stāsta 
savu stāstu. 

27 Gūtmaņa ala
57°10’34”, 24°50’33.5”
Turaida, Sigulda
Baltijas lielākā ala – grota. Senākais 
tūrisma objekts Latvijā. Uz alas dzelte-
no smilšakmeņu sienām saglabājušies 
uzraksti no 17. gs. Šeit aizsākusies 
leģenda par Turaidas Rozi. Gūtmaņa 
ala ir arheoloģisks piemineklis un aiz-
sargājams ģeoloģisks objekts. 

28 Livonijas ordeņa Siguldas pils
57°9’59.1”, 24°50’58.8”
Pils iela 18, Sigulda,  
tālr. +371 67971335,  
www.tourism.sigulda.lv 
Pils celta 1207. gadā kā “castellum” tipa 
cietoksnis, vēlāk pārbūvēta par kon-
venta tipa celtni. 2012. gadā atjaunota. 
Pilī iespējams piedzīvot ceļojumu Livo-
nijas ordeņa brāļu ikdienā: satikt īstu 
ordeņa brāli – bruņinieku, izmēģināt 
viņa kara cirvi, šķēpu, loku un bultas 
vai arī doties skatu tornī un paraudzī-
ties uz Gaujas senieleju no augšas. 

29 Gaisa trošu ceļš pār Gauju
57°9’52.4”, 24° 50’44.9”
Poruka iela 14, Sigulda,  
tālr. +371 67972531, www.bungee.lv 
Vienīgais trošu ceļš Baltijā ar trosi  
1020 m garumā un 43 m virs upes. 
Drosmīgākie tiek aicināti izmēģināt 
gumijlēkšanu no vagoniņa, kas tiek 
apstādināts tieši virs Gaujas

30 Piedzīvojumu parks “tarzāns”
57°9’34.7”, 24°50’19.2”
Peldu iela 1, Sigulda,  
tālr. +371 27001187, www.tarzans.lv 
Baltijā lielākais brīvdabas piedzīvojumu  
parks, rodeļu trase, kokos izvietotas 
šķēršļu trases lieliem un maziem,  
krēslu pacēlājs, katapulta un bērnu 
gumijlēkšanas batuti. Kafejnīca.  
Ziemā – slēpošanas trases. 

31  Bobsleja un kamaniņu trase 
“Sigulda”
57°9’3”, 24°50’27.2”
Šveices iela 13, Sigulda,  
tālr. +371 29185351, www.bobtrase.lv 
Baltijā vienīgā bobsleja un kamaniņu 
trase. Tās ātrumu un adrenalīnu iespē-
jams izbaudīt ne tikai profesionāliem 
sportistiem, jo nobraucieni ar bobu ir 
pieejami katram! 

32 Aerodium
57°8’0.1”, 24°47’10.1”
Rīgas–Vidzemes šosejas 47. km,  
Siguldas novads, tālr. +371 28384400, 
www.aerodium.lv 
Lidojums vertikālajā vēja tunelī ir 
aizraujoša pieredze un iespēja īstenot 

cilvēces mūžseno sapni par brīvu lido-
jumu. Nekā lieka – tikai Tu un vējš. 

33 ropažu mācītājmuiža
56°58’45.9”, 24°37’50.3”
Pilskalni, Ropaži, Ropažu novads
Pašreizējā mācītājmuiža celta 
1804. gadā uz iepriekšējās koka mācī-
tājmuižas pamatiem un ir izcils klasi-
cisma arhitektūras piemineklis Latvijā. 
Līdz pat mūsdienām muižā dzirdamas 
neparastas skaņas un novērots, ka 
tajā spokojas mācītāja kalpi. Iespēja 
pārnakšņot mācītājmuižā un novērot 
lidojošas kannas un citus objektus, ar 
spoku piedalīšanos.

34 ropažu baznīca
56°58’25.1”, 24°37’54.6”
Pilskalni, Ropaži, Ropažu novads,  
tālr. +371 29422823, www.ropazu.lelb.lv
Pirmā baznīca Ropažu novadā bijusi 
vācu celtajā Livonijas ordeņa pilī,  
dokumentos tā minēta jau 1320. gadā.  
Pēdējā koka baznīca Ropažos celta 
1775. gadā, kuras vietā 19. gs. beigās 
būvēta mūra baznīca no laukakmeņiem  
un ķieģeļiem, kas Ropažos atrodas vēl 
mūsdienās. 

35 Valdenrodes–zaķumuižas 
muižas komplekss
56°58’7.6”, 24°29’17.7”
Skolas iela 1, Zaķumuiža,  
Ropažu novads
Muižas komplekss no 19. gs. vidus līdz 
20. gs. sākumam piederēja baronu fon 
Volfu dzimtai. Tā bija lielsaimniecība, 
dārzniecībā audzētas pat vīnogas un 
melones. 1974. gadā uz kolhoza bāzes 
šeit dibināta pirmā šķirnes putnu 
audzētava. Valdenrodes kungu māja 
celta, iespējams, barona Frīdriha fon 
Volfa laikā 19. gs. 90. gados, apvienojot 
vēlīno jūgendstilu un neoklasicismu.

36 natura 2000 teritorija – dabas 
liegums “Lielie Kangari”
56°55’18.6”, 24°43’30.2”
Ropažu novads
Dabas liegums (1972,4 ha) ietver  
lielāko osu grēdu Latvijā – Lielos  
Kangarus, kā arī tiem piegulošās  
platības – Kangaru ezeru, Lielkangaru 
purvu un mežus. Liegums bagāts ar 
retām un aizsargājamām augu sugām. 
Lielkangaru purva vidū atrodas  
minerālsala – Burkalniņš, kur, pēc 
nostāstiem, kādreiz slēpušies lielceļa 
laupītāji un laupītājs Kaupēns.

37  ikšķiles novada kultūras  
mantojuma centrs “tīnūžu muiža”
56°52’5.1”, 24°34’12.2”
Tīnūžu pag., tālr. +371 26669452
Tīnūžu muiža atrodas skaistā Vidzemes 
ainavā Mazās Juglas upes krastā, kur 
Pirmā pasaules kara laikā izcīnītas 
latviešu strēlnieku kaujas pret Vācijas 
armiju. Tīnūžu muižā aplūkojama 
pastāvīgā izstāde “Latviešu strēlnieku 
kaujas pie Mazās Juglas upes”.  
Ekspozīcijā apskatāmas iepriekš  
nepublicētas fotogrāfijas, ieroči, 
uniformas un kauju vietās atrasti 
priekšmeti. 

38 ikšķiles baznīcas drupas uz  
Sv. Meinarda salas
56°49’10.8”, 24°30’8.4”
Ikšķile, tālr. +371 65022458
Ikšķilē pirms vairāk nekā 800 gadiem 
aizsākušies Latvijas un pat Eiropas  
nozīmes vēstures notikumi.  
To liecinieki ir vecākās sakrālās mūra 
celtnes drupas uz Sv. Meinarda salas 
Daugavā. Baznīcu 1184. gadā  
sāka celt nākamais Ikšķiles bīskaps 
Meinards. Uz salu var nokļūt ar laivu  
un izmantojot pārceltuvi.  
Valsts nozīmes arhitektūras un  
vēstures piemineklis.

39 Bērzu sulas
56°49’11.9”, 24°31’2.3”
“Zaķu muiža”, Daugavmala,  
Tinūžu pag., tālr. +371 29297469, 
http://sula.lv
Linards Liberts ir sula.lv veidotājs.  
Interesenti aicināti bērzu sulas pasaulē 
pie Linarda, kur tiks pastāstīts, parādīts  
un piedāvāts degustēt visu, kas ir  
gatavots no bērzu sulām – svaiga 
bērzu sula, limonāde, sīrups, vīns, 
šampanietis un pat bērzu sulas stiprais. 
Iepriekšēja pieteikšanās.

40 Ogres pilsētas vēsturiskā  
apbūve un skvērs
56°49’0.4”, 24°36’17.5”
Brīvības iela, Ogre 
Brīvības iela ir ievērojama ar savu  
20. gs. 20.–30. gadu arhitektūru.  
Mūsdienās lielākā daļa ēku ir valsts  
vai vietējas nozīmes arhitektūras  
pieminekļi. Par “Pilsētas sirdi”  

dēvētais skvērs kļuvis par vietējo  
iedzīvotāju un pilsētas viesu  
pulcēšanās vietu. Tajā notiek vietēja 
mēroga mūzikas, mākslas, sporta  
un cita veida izklaides pasākumi. 

41  Sierštelles
56°48’53.6”, 24°36’7.7”
Brīvības iela 12, Ogre,  
tālr. +371 65021200, www.sierstelle.lv
2009. gadā tapa zīmols “SierŠtelle”. 
Pašlaik piedāvājumā ir 31 dažādas 
garšas siers, piemēram, siers ar pipar-
mētrām, gailenēm, saulē kaltētiem 
tomātiem u.c. piedevām. Iepriekš pie-
sakoties, ir iespēja iepazīties ar ražotni, 
degustēt sierus un savā īpašumā iegūt 
gardākos izstrādājumus no “Sierštel-
les” piedāvājuma!

42 Ogres vēstures un mākslas 
muzejs
56°49’2.7”, 24°36’13”
Brīvības iela 15, Ogre,  
tālr. +371 65024345,  
www.ogresmuzejs.lv 
Ogres vēstures un mākslas muzejs 
piedāvā divas pastāvīgās ekspozīcijas: 
“Leģendārā Ogre”, kas veltīta spilgtā-
kajiem notikumiem pilsētas vēsturē, 
un “Ogre – peldu un gaisa kūrorts”, kas 
stāsta par laiku, kad pilsēta tapa par 
iecienītu un Latvijā izslavētu kūrorta 
un atpūtas vietu. Muzeja izstāžu zālē 
regulāri skatāmas mākslas un tematis-
kās izstādes.

43 Ogres luterāņu baznīca
56°49’2.2”, 24°37’7.6”
Brīvības iela 51, Ogre,  
tālr. +371 65047915
Draudzes vēsture aizsākās 20. gs. sāku-
mā. Baznīcas zvans (0,78 m diametrā, 
200 kg) atliets Rīgā, Švenna zvanu 
lietuvē (1930. g.). Andreja Kēses dāvi-
nāto altārgleznu ir darinājis J. Šēnbergs 
pēc ievērojamā latviešu vecmeistara 
Kārļa Hūna darba “Kristus otrreizējā 
atnākšana”. Dievnamā regulāri noris 
garīgās mūzikas koncerti. 

44 Dolomītu krauja
56°49’10.8”, 24°39’24.7”
Ieteiktais skata punkts – Brīvības un 
Stirnu ielas krustojums, Ogre 
Ogresgala pagastā pie bijušās kartona 
fabrikas 3,58 ha platībā atrodas  
aizsargājams ģeoloģisks objekts – 
Ogres dolomītu krauja.  
Tā sniedzas 4 m augstumā un no  
ģeoloģiskā viedokļa ir unikāls dabas  
objekts, jo tajā konstatētas dažādu 
seno jūras bezmugurkaulnieku un 
fosilo zivju atliekas. Visērtāk dolomītu 
krauju apskatīt, upē esot zemam  
ūdens līmenim.

45 nāvessala
56°50’2.5”, 24°26’11.9”
Daugmale, Ķekavas novads
www.navessala.lv
Pirmā pasaules kara kauju vieta.  
Šeit atrodas piemineklis Nāves salas 
aizstāvjiem – Latvijā pirmais Pasaules 
kara un Brīvības cīņu dalībniekiem 
veltītais piemineklis (autors E. Laube). 

46 “Daugmales Jāņa bišu medus” /  
“Pampāļu podi”
56°49’50.6”, 24°24’54.9”
Z/s “Dorītes”, Daugmales pag.,  
tālr. +371 29494234,  
www.daugmalesmedus.lv
Piedāvājumā ir bišu dravas apmeklē-
jums, medus degustācija, “Pampāļu 
podu” izgatavošanas vērošana, sveču 
liešana. Katrs var izveidot pats savu 
laimes pogu. Iepriekšēja pieteikšanās.

47  Daugmales pilskalns
56°49’53.1”, 24°22’53.2”
Ķekavas novads, 
www.daugmalespilskalns.lv
Pilskalns apdzīvots jau 2. g.t. pr.Kr. No 
10. līdz 12. gs. tas bija lielākais tirdznie-
cības un amatniecības centrs Baltijā, ko 
apdzīvoja zemgaļi un lībieši. Mūsdie-
nās tā ir Daugmales pilskalna svētku 
norises vieta. 

48 Mājas zoodārzs un dzīvnieku 
patversme “Mežavairogi”
56°48’44.2”, 24°17’59.2”
“Mežavairogi”, Bērzmente,  
Ķekavas novads, tālr. +371 29139149, 
www.mezavairogi.lv
Vieta, kur kopā ar lāčiem pamieloties ar 
medu, aplūkot daudzus citus dzīvnie-
kus – lapsas, mežacūkas, vilkus, jenot-
suņus, murkšķus u.c., kā arī pavadīt 
laiku ar ģimeni un draugiem īstā lauku 
atmosfērā. Piedāvājumā arī izglītojošas 
ekskursijas. Iepriekšēja pieteikšanās.

49 Daugavas muzejs
56°50’54.6”, 24°13’41.8”
Doles sala, Salaspils novads,  
tālr. +371 67216367,  
www.daugavasmuzejs.lv
Daugavas muzejs atrodas Doles salas 
centrā, tas atklāj Salaspils un tās  
apkārtnes unikālo vēsturi kā Eiropas  
un Latvijas vēstures un kultūras  
mantojuma nozīmīgu sastāvdaļu.  
Daugavas muzejā ir iespējams  
uzzināt, kāda izskatījās Latvijas  
lielākās upes ieleja pirms HES  
kaskādes izveidošanas.

50 Salaspils memoriālā  
ansambļa muzejs
56°52”24.2”, 24°18’9.4”
Salaspils
Salaspils memoriālais ansamblis  
totalitārisma režīmu upuru piemiņai 
atrodas 1941.–1944. gada vācu  

okupācijas iestāžu ierīkotās  
civiliedzīvotāju koncentrācijas 
 nometnes vietā un ir viens no  
lielākajiem pieminekļu kompleksiem 
fašisma upuru piemiņai Eiropā.  
Pieminekļa vārtu būvē iekārtota  
muzeja ekspozīcija. 

51  Ainažu ziemeļu mols
57°52’22.9”, 24°21’36.6”
Ainaži, Salacgrīvas novads
Vairāk nekā puskilometru garais 
mola posms, kas sastāv no lieliem 
laukakmeņiem, būvēts 1928. gadā. 
Uz mola savulaik bija izbūvēts 
šaursliežu dzelzceļa atzars. Mola 
atliekas redzamas arī tālāk jūrā kā 
lielas akmeņu salas. Ziemeļu mols  
ir viena no retajām vietām, kur  
iespējama putnu vērošana jūrā.

52 Sarkanās klintis pie Salacas 
57°50’27.5”, 24°28’56.5” 
Salacgrīvas novads
Klintis atrodas Salacgrīvas novadā, 
netālu no dzelzs tilta un bijušā 
dzelzceļa stigas uzbēruma Salacas 
kreisajā krastā. Tā ir Burtnieku svītas 
smilšakmens krauja, kas stiepjas 
vairāk nekā 400 m garumā. Iepretī 
klintīm, Ziedoņu līcī, iekārtota tūristu 
atpūtas vieta. 

53 Staicele
57°50’23.3”, 24°43’58.6”
Staicele, tālr. +371 64035155, 
27806452
Iegriežoties stārķu un lībiešu pilsētā,  
iespējams iepazīt 19. gs. beigu un 
20. gs. sākuma vēsturisko koka 
apbūvi, kā arī pieminekli Vidzemes 
lībiešiem Zigrīdas un Jura Rapu  
veidotā skulptūrā – robežakmenī 
latviešiem, lībiešiem un igauņiem. 
Lieliska iespēja baudīt dabu glez-
nainajos Salacas krastos, apmeklēt 
Staiceles Tautas lietišķās mākslas 
studijas audēju darbnīcu un  
“Mākslinieku šķūni”.

54 Lībiešu muzejs “Pivālind” 
57°50’7.1”, 24°44’51.4”
Lielā iela 14, Staicele,  
tālr. +371 27881859
Lībiešu muzejs piedāvā iespēju iepa-
zīties ar lībiešu kultūras mantojumu 
Salacas novadā un Staiceles vēsturi, 
kā arī nobaudīt siltas pusdienas seno 
lībiešu stilā muzejā – krogā. Iepriek-
šēja pieteikšanās. 

55 Saimniecība “Lielkalni” 
57°45’59.1”, 24°48’35.1”
Lielkalni, Staiceles pag.,  
tālr. +371 26362975 
Bioloģiskā saimniecība ir netradicio-
nāla, jo nelielā platībā (2,6 ha)  
izveidots ārstniecības augu un krūmu  
dārzs, kurā iestādīts vairāk nekā  
200 dažādu stādu – smiltsērkšķi, 
korintes, irbenes, plūškoki u.c.  
augu tējām un drogām. Iepriekšēja 
pieteikšanās.

56 Kartupeļu cietes ražošanas 
uzņēmums 
57°46’20.7”, 24°48’43.8”
Joglas iela 2, Ungurpils,  
Alojas novads, tālr. +371 64031730, 
www.alojas.lv
Lielākais un modernākais kartupeļu 
cietes ražošanas uzņēmums Baltijas 
valstīs. Sadarbojas ar vairāk nekā 200 
saimniecībām Ziemeļvidzemē, no 
kurām iepērk kartupeļus pārstrādei 
cietē. Turpat izveidota arī garšvielu 
ražotne. Iespēja iegādāties sausos 
ķīseļus un želejas. 

57 Aloja
57°46’0.5”, 24°52’57.5”
tālr. +371 27806452
Alojas pilsētas un baznīcas apskate. 
Romantisma pārstāvja, tautiskās  
atmodas laikmeta spilgtākā  
darbinieka un dzejnieka Ausekļa 
(1850–1879) piemiņas vietu apskate 
Alojas pilsētas kapos, pie Alojas 
Ausekļa vidusskolas un “Sīpolos”. 

58 Burtnieku zirgaudzētava 
57°41’37.2”, 25°16’26.6”
J. Vintēna iela 13, Burtnieki,  
tālr. +371 26562703
Vecākā zirgaudzētava Latvijā,  
piedāvā ekskursija pa zirgaudzētavu, 
izjādes manēžā vai dabā, vizināšanos 
ar pajūgu un ziemā ar kamanām, 
visplašākā zirgkopības grāmatu 
bibliotēka Baltijas valstīs, netālu  
Briedes krogā izveidots zirglietu 
muzejs.

59 Burtnieka ezers un  
Vīsraga dabas taka
57°41’47.4”, 25°16’34.3”
Burtnieku novads,  
www.burtniekunovads.lv/burtnieku-ezers 
Novada vērtība ir Burtnieka ezers 
ar tā vēsturiskajām un ainaviskajām 
dabas bagātībām, kā arī ar novada 
šķērsojošo upju – Gaujas, Sedas, 
Rūjas, Salacas un Briedes – ainavām. 
Burtnieka ezers ir ceturtais lielākais 
ezers Latvijā. Pie Burtnieku muižas 
sākas Vīsraga taka, kas ved līdz 
putnu un ainavas vērošanas tornim – 
ideāla vieta izzinošai atpūtai dabā.

60 z/s “Adzelvieši” 
57°43’57.1”, 25°19’47”
Adzelvieši, Burtnieku pag.,  
tālr. +371 29253507
Saimniecības laukos lielā platībā 
audzē kaņepes, no kuru sēklām ražo 
kaņepju sviestu, klētī eksponēti 
seni kaņepju apstrādes instrumenti. 
Iespēja pašiem gatavot kaņepju 
sviestu ar senajiem darbarīkiem vai 
nobaudīt un iegādāties jau meistaru 
pagatavoto. 

61  Kalējdarbnīca “Kalnmesteri”
57°53’18.1”, 25°21’53.1”
Rīgas iela 65, Rūjiena,  
tālr.+371 29481759,  
www.kalnmesteri.lv 
Atbraucot uz z/s “Kalnmesteri”, 
uzzināsiet, kā no pavisam parastām 
lietām top interesanti mākslas darbi –  
atpūtas krēsli, vēja rādītāji, skalu 
skaldītāji, galdi, ķerras un dekoratī-
vas naglas. Te ir izveidota izstāde, un 
mākslas darbus var arī iegādāties.

62 rūjienas izstāžu zāle
57°53’54”, 25°19’36”
Raiņa iela 3, Rūjiena,  
tālr. +371 64263175, 26381413
Kopā ar izstāžu zāles vadītāju Līgu 
Siliņu uzzināsiet, kāpēc Sējējam kak-
lā rēta, kur atrodas Glendonas kalni, 
ko Gulbenes Gulbis un Ventspils 
Ļeņins dara Rūjienā, kāds bija Rober-
ta Slokenberga īsākais sprediķis un 
kāpēc viņam bija tik biezi un kupli 
mati, no kādām ogām vāra muraku 
zapti, kur dzīvo Čīčingrietiņa, kāpēc 
japāņi Rūjienā iestādīja sakuru u.c.

63 rūjienas saldējuma ražotne 
57°53’45”, 25°19’33”
Upes iela 5, Rūjiena,   
tālr. +371 64263526,  
www.rujienassaldejums.lv 
Ražotnē saglabātas gadu gaitā 
iedibinātas tradīcijas augstvērtīgas 
produkcijas ražošanā, ar ko rūjienieši 
lepojas. Senajā ēkā joprojām ražo 
garšīgo Rūjienas saldējumu no īsta 
piena un krējuma un piedāvā degus-
tācijas. Ražotnē redzēsiet videofilmi-
ņu (7 min.) par to, kā top saldējums. 
Degustācijai ir ap 20 dažāda veida 
saldējumu. Iepriekšēja pieteikšanās.

64 rūjienas centra apskate
57°53’53”, 25°19’28” 
Centra laukums, Rūjiena,  
www.rujiena.lv/turisms
Pašā pilsētas centrā kopš 1937. gada 
rūjieniešu mieru sargā tēlnieka  
K. Zemdegas granītā veidotais  
piemineklis “Tālavas taurētājs”. 
Turpat blakus Rūjienas un Higašika-
vas pilsētas (Japāna) sadraudzības 
simbols – ūdenspumpis. Ielas otrajā 
pusē 2012. gadā atklāta skulptūra 
“Ligzda”.

65 Ķoņu dzirnavas
57°56’35.8”, 25°22’22.7” 
Ķoņi, Naukšēnu novads,  
tālr. +371 26424567, 28346892,  
www.konudzirnavas.lv 
Vienīgā vieta Latvijā, kur vienkopus 
dzirnavās tiek malti graudi un vērpta 
vilna. No aitu vilnas tiek gatavotas 
segas, spilveni un dažādi rokdarbi. 
Izbaudiet vienreizējo piedāvājumu –  
ekskursiju pa Ķoņu dzirnavām.  
Ja atlicināsiet vairāk laika, varēsiet 
iemācīties cept ūdenskliņģerus vai 
piedalīties maizes cepšanā.

1  Carnikavas novadpētniecības 
centrs    
57°8’7.6”, 24°16’19” 
Jomas ielas galā, Gaujas krastā,  
Carnikava, www.tourism.carnikava.lv 
Gaujas lejtecē Carnikavā 17. gs. atradās 
vienīgā pārceltuve, kuras tuvumā tika 
uzcelta Cēlāju māja. 1966. gadā šo 
māju nogādāja Latvijas Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā, bet 2012. gadā 
tās kopiju Gaujas krastā uzbūvēja no 
jauna, tajā ierīkots novadpētniecības 
centrs, kas iepazīstina ar novada tradī-
cijām, vērtībām un īpašo nēģu zvejas 
arodu.

2  Carnikavas muižas kapitelis
57°7’49.5”, 24°16’26.6”
Carnikavas parkā, Jūras ielas labajā 
pusē, Carnikava, 
www.tourism.carnikava.lv
Līdz 1917. gadam Carnikava varēja  
lepoties ar greznāko muižu Vidzemē, 
ko cēlis Ernsts Reinholds fon Mengdens 
ap 1774. gadu. Pirmā pasaules kara 
laikā muižu nopostīja un vairs  
neatjaunoja. No skaistās muižas,  
kuras bagātību vairoja nēģu zveja,  
palicis vien kolonnas kapitelis,  
renovēta klēts māja un atjaunots  
muižas parks. 

3  Gaujas ieteka jūrā
57°9’35.7”, 24°15’55”
Gaujas ieteka jūrā ir lieliska vieta kā 
putnu vērotājiem, laivotājiem, tā dabas 
mīļiem un vienkārši atpūtniekiem. Līdz 
šai dienai ir saglabājies Gaujas grīvas 
dabiskais izskats ar upes un jūras mij-
iedarbību. Upi no abām pusēm ieskauj 
Piejūras dabas parks, ko, protams, 
papildina arī putnu un zivju dažādība.

4  Carnikavas luterāņu baznīca 
Siguļos
57°7’31.8”, 24°19’16.7”
Siguļi, Carnikavas novads,  
www.carnikavasbaznica.lv
1728. gadā celtā Carnikavas baznīca 
Siguļos mūsdienās ir vienīgais koka 
dievnams visā Vidzemes jūras piekras-
tē, tā ir arī izcils Carnikavas vēstures 
liecinieks. Šī baznīca ir bijusi saistīta ar 
Mengdena muižu un novada ļaudīm 
un atzīta par nozīmīgu kultūrvēsturis-
ku objektu.

5  Mežgarciems
57°6’12.2”, 24°14’0.9”
Carnikavas novads
Mežgarciems ir veidojies kā bijušās Pa-
domju armijas pretgaisa aizsardzības 
karaspēka daļas pilsētiņa, kurā PSRS 
laikā atradās S-75 PGA bāze armijas 
mācību vajadzībām. Vēl mūsdienās 
teritorijā ir iespējams apskatīt padomju 
laika mantojuma objektus. 

6  Baltā kāpa 
57°14’4”, 24°23’30” 
Saulkrasti, Kāpu iela 
Baltā kāpa atrodas Inčupes krastā, 
pie upes ietekas jūrā, un no tās skatu 
laukuma paveras izcili skaists skats 
uz jūru. Ceļā uz kāpu atrodas Katrīnas 
liepas. Kā vēsta nostāsts, šīs liepas 
stādījusi Krievijas ķeizariene Katrīna II. 
No kāpas uz Saulkrastu centru stiepjas 
4 km gara Saulrieta taka, no kuras 
paveras skaists skats uz Pēterupes 
ieleju un jūru.

7  Saulkrastu velosipēdu muzejs 
57°14’31”, 24°24’3” 
Rīgas iela 44, Saulkrasti,  
tālr. +371 28883160,  
www.velomuseum.lv
Kolekcija ataino Latvijas velosipēdu 
rūpniecības vēsturi pirms Otrā pasau-
les kara, līdzās unikāliem eksponātiem 
šeit aplūkojama seno laiku darbnīca 
un veikals. Plaši pārstāvētas lietas, kas 
saistās ar velosipēdu lietošanu, riteņ-
braukšanas sportu un biedrībām. Ko-
lekcijas veidošana sākta 1977. gadā, un 
tā ir vienīgā Latvijā un lielākā Baltijā. 

8  Saulkrastu pludmale 
57°16’4”, 24°24’43” 
Saulkrastu novads
Saulkrastu piekraste ir otra garākā 
pilsētas pludmale Latvijā, tā stiepjas 
17 km garumā un ir interesanta savā 
daudzveidībā: sākot no “dziedošajām” 
smiltīm Lilastē un beidzot ar akmeņaino  
piekrastes daļu Zvejniekciemā. 1823. ga-
dā izveidota pirmā peldvieta Neubad –  
Jaunā peldvieta, un mūsdie nās, turpi-
not senās kūrorta tradīcijas, pilsētā ir 
labiekārtota peldvieta “Centrs”.

9  Duntes muiža un Minhauzena  
muzejs
57°24’19.9”, 24°25’34.8”
Dunte, Liepupes pag.,  
tālr. +371 26576065,  
www.minhauzens.lv
Slavenā fantāzijas meistara Hieronīma 
Fridriha Kārļa fon Minhauzena muzejs 
atrodas tikai lielgabala lodes lidojuma 
attālumā no Rīgas (55 km). Muzejs 
iekārtots atjaunotajā Duntes muižas 
kungu mājā. Durvis apmeklētājiem 
tas atvēra 2005. gada 32. maijā. Tas ir 
muzejs – sapnis, kurā mājo prieks un 
asprātība. 

10  ingrīdas Žagatas keramikas 
darbnīca “Cepļi” 
57°24’7”, 24°25’59.8”
“Cepļi”, Skultes pag.,  
tālr. +371 29234867,  
www.cepli.lv 
Tradicionālās podniecības meistares 
darbnīca. Ja vēlaties piedalīties izglīto-
jošā paraugdemonstrējumā, iespējams 
vienoties par darbnīcas apmeklējumu. 
Tā laikā varēsiet arī pamēģināt iejusties 
podniekmeistara lomā.

11  zUGU laimes un veiksmes  
brīnumainā keramika 
57°23’59.7”, 24°26’0.4”
“Zelmeņi”, Skultes pag.,  
tālr. +371 29783447,  
www.zuguart.com 
Meistars Arnis Preiss piedāvā atklātā 
uguns cepļa atvēršanu, ekskursijas pa 
darbnīcu, māla trauku izgatavošanas 
studijas apmeklējumu, kāzu pasāku-
mus, bišu dravas apskati, piknika un 
telšu vietas. 

12  Vidzemes akmeņainā jūrmala 
un Veczemju (Mantiņu) klintis 
57°34’48.6”, 24°21’56.7”
Salacgrīvas novads
Vidzemes akmeņainā jūrmala ietver 
12 km garu jūras krasta posmu no 
Dzeņiem līdz Tūjai. Tā iekļauta Eiropas 
Savienībā aizsargājamo dabas teritori-
ju Natura 2000 tīklā. Tā ir vienīgā vieta 
Baltijas jūrā, kur jūras krastā apskatāmi 
smilšakmens atsegumi. Labiekārtota 
tūristu apmešanās vieta. 

13  Salacgrīvas muzejs 
57°45’6.5”, 24°21’19.8”
Sila iela 2, Salacgrīva, 
tālr. +371 64071981
Muzejs dibināts 1998. gadā, apmek-
lētājiem tas piedāvā jaunu pastāvīgo 
ekspozīciju “Zutiņš murdā”, kas stāsta 
par unikālu Salacas nēģu zveju ar 
tačiem. Tajā izmantoti interaktīvi paņē-
mieni, kas materiāla izziņā iesaista kā 
bērnus, tā pieaugušos. 

14  nēģu zvejnieku arods un  
nēģu tači    
57°45’14.1”, 24°22’29,3” 
Salacgrīva, tālr. +371 29268299, 
piedāvājumā nēģu degustācija (VIII–I)
Nēģu murdu tacis – unikāls un reizē 
tradicionāls zvejas veids. Nēģi dau-
dziem ir īpaša delikatese, taču to 
zveja pasaulē ir maz izplatīta. Tikai 
Salacgrīvā mūsdienās īstai nēģu zvejai 
joprojām lieto murdu taci – unikālu 
zvejas paņēmienu ar daudzu gadsimtu 
vēsturi. 

15  randu pļavu taka,   
putnu vērošanas tornis 
57°50’1”, 24°20’41”  
Salacgrīvas novads
Dabas liegums – Vidzemes jūrmalas 
posms no Ainažiem līdz Kuivižiem.  
Vienīgās piejūras pļavas Latvijā ar  
unikālu augu sugu daudzveidību. Šeit 
200 ha platībā sastopama trešdaļa  
Latvijas augu sugu jeb aptuveni 600 
sugu, to skaitā 37 Latvijā un citās 
Eiropas valstīs retas un apdraudētas. 
Randu pļavas ir arī starptautiski atzīta 
putnu migrācijas un ligzdošanas vieta. 

16  Ugunsdzēsības muzejs 
57°51’45”, 24°21’30.5”
Valdemāra iela 69, Ainaži, 
tālr. +371 64043280, 29213784 
1991. gada 14. decembrī durvis apmek-
lētājiem vēra Ainažu ugunsdzēsības 

Ainažu tiP 
57°51’44.7”, 24°21’24.4” 
Valdemāra iela 50, Ainaži,  
tālr. +371 64043241, 26414207, 
tic.inta@salacgriva.lv

Alojas novada tiC 
57°50’11.6”, 24°44’52.8” 
Lielā iela 13, Staicele,  
tālr. +371 64035371, 27806452, 
turisti@staicele.lv,  
www.staicele.lv, www.aloja.lv 

Bauskas tiC 
56°24’36.6”, 24°11’6.6” 
Rātslaukums 1, Bauska,  
tālr. +371 63923797, 27746484, 
tourinfo@bauska.lv,  
tourism.bauska.lv 

Burtnieku pagasta tiP 
57°41’42.7”, 25°16’40.6” 
Jaunatnes iela 15, Burtnieki,  
tālr. +371 64226502,  
www.burtniekunovads.lv

Carnikavas novada tiC 
57°7’43.5”, 24°16’40.6” 
Stacijas iela 5, Carnikava,  
tālr. +371 67708443,  
tic@carnikava.lv,  
www.tourism.carnikava.lv

Jūrmalas tiC 
56°58’17.6”, 23°47’52.9” 
Lienes iela 5, Majori, Jūrmala,  
tālr. +371 67147900,  
info@jurmala.lv,  
www.tourism.jurmala.lv

Kokneses tiC 
56°38’40.11”, 25°26’47” 
Melioratoru iela 1, Koknese,  
tālr. +371 65161296,  
www.kokneseturisms.info

Ķekavas novada tiC 
56°49’43.6”, 24°14’19” 
Rīgas iela 26 (Doles Tautas nams), 
Ķekava, tālr. +371 67935826, 
29359409, turisms.kekava.lv 

Limbažu novada tiC 
57°30’55”, 24°42’51.1” 
Torņa iela 3, Limbaži,  
tālr. +371 64070608, 28359057,  
tic@limbazi.lv,  
www.visitlimbazi.lv

Ogres un ikšķiles tiC 
56°48’56”, 24°36’8” 
Brīvības iela 12a, Ogre,  
tālr. +371 65071883, 29491685,  
info@latvijascentrs.lv,  
www.latvijascentrs.lv

rencēnu tiP 
57°43’49”, 25°25’44.3” 
Valmieras iela 13, Rencēni,  
tālr. +371 64268383,  
www.burtniekunovads.lv

rīgas tiC 
56°56’52”, 24°6’25.1” 
Rātslaukums 6, Rīga,  
tālr. +371 67037900,  
info@rigatic.lv,  
www.liveriga.com

ropažu novada tiP 
56°58’29.9”, 26°38’12.6” 
Sporta iela 2, k. 2, Ropaži,  
tālr. +371 67918580, 
turisms@ropazi.lv, www.ropazi.lv

rūjienas novada tiC 
57°53’55.5”, 25°19’35.1” 
Raiņa iela 3, Rūjiena,  
tālr. +371 64263278, 29464888,  
tic@rujiena.lv, www.rujiena.lv 

Salacgrīvas novada tiC 
57°45’8.5”, 24°21’20.1” 
Rīgas iela 10a, Salacgrīva,  
tālr. +371 64041254, 26463025,  
saltic.juris@salacgriva.lv,  
tourism.salacgriva.lv

Saulkrastu novada tiC 
57°16’3.7”, 24°24’42.5” 
Ainažu iela 13b, Saulkrasti,  
tālr. +371 67952641,  
tic@saulkrasti.lv,  
www.saulkrasti.lv 

Siguldas novada tiC 
57°9’11.4”, 24°51’13.3” 
Ausekļa iela 6, Sigulda,  
tālr. +371 67971335,  
info@sigulda.lv,  
www.tourism.sigulda.lv

Pērnavas tiC 
58°23’7.1”, 24°29’57.4” 
Uus iela 4, Pērnava (Pärnu),  
Igaunija, tālr. +372 447 3000,  
www.visitparnu.com

tūrisma informācijas centri (tiC)

Rīga – Carnikava – Saulkrasti – Salacgrīva – Ainaži 

Ainaži – Matīši – Burtnieki – Rūjiena – Igaunijas robeža 

Salacgrīva – Pāle – Limbaži – Sigulda – Ropaži – Ikšķile –  
Ogre – Ķegums

Velomaršruts

Velomaršruts

Velomaršruts


