Vidzeme rand on tuntud oma kaunite maastike ja rohkete loodusobjektide
poolest. Siin leidub kõrgeid liivaluiteid ja liivakivikoopaid, kiviklibust randa
ja ainulaadseid rannaniitusid.
Matkatee läbib mitmeid maalilisi loodusalasid: Mereäärne looduspark,
Põhja-Vidzeme biosfääri reservaat, Läti kaunid jõed ja omapärase kultuuripärandiga piirkonnadi.
Vidzeme kandis tunneb ennast hästi nii see, kes armastab populaarseid
puhkepaiku kui see, kes otsib vaikseid üksildasi randu ja kalurikülasid.
Igaüks, kes osaleb põnevas jalgrattamatkas, leiab öömaja ja kehakinnituskoha mõnes koduselt sisustatud külalistemajas, hotellis või kämpingus.

Kasulik teada!
Kui plaanid jalgrattamatka Baltimaadesse, alusta aktiivset puhkust Riiast.
Euroopa suurematest linnadest on lennukiga Riiga reisida väga mugav. Mõnus
on reisida ka bussi. Skandinaaviariikidest saab Lätti suhteliselt lihtsalt praamiga.
2014. aastal saab Riia Euroopa kultuuripealinnaks.
Jalgrattamatka Vidzemesse alusta Riia vanalinnast, Bastejkalnast, kust viib
jalgrattarada Vecakini.
Liiklus. Jalgrataste transportimiseks Lätis soovitame kasutada rongi
(vt: www.ldz.lv). Autobussiga seda teha ei ole veel võimalik.
Jalgrataste infrastruktuur ja teenindus. Jalgratta teeninduspunkte on pea
igas linnas, rannaäärsetes kämpingutes ja jalgrattaturistidele sõbralikes
külalis- ja võõrastemajades. Jalgrattaparklad ja infostendid asuvad tavaliselt
populaarsetes turismi-, ööbimiskohtades ja kohvikutes. Jalgrattalaenutusi
leidub igas suuremas linnas: Riias, Saulkrastis, Salacgrivas, Valmieras, Cesises,
Siguldas, Ogres ja Ruhjas (jalgrattaid saab eelnevalt tellida Mazsalaca
jalgrattalaenutusest), samuti ka paljudes asustatud kohtades. Ühepäevasteks
matkadeks saab jalgrattaid laenutada ka paljudes ööbimiskohtades.
Mugav kommunikatsioon. Aastast 2014 on Lätis kasutusel rahaühik euro.
Väljaspool suuremaid linnu on maksevahendiks sageli sularaha, seetõttu
enne maaapiirkondadesse sõitmist soovitame pangaautomaatidest varuda
sularaha. Suhelda võimalik inglise, vene või ka saksa keeles. Linna kohvikutes ja
raamtukogudes on tavaliselt traadita internet (Wi-Fi). Läti–Eesti ja Läti–Leedu
piirilähedastes piirkondades olgu kaasas isikut tõendav dokument: pass või
ID-kaart.
Reisi planeerimine Balti riikidesse. Kui reisieesmärgiks on Baltimaad, siis on
jalgrattamatka Eestisse või Leetu on hea alustada Lätist.
Siguldast Allažmuižani põimub marsruut Tour de LatEst marsruudiga. Siin saab
valida: kas jätkata teed Leedu poole või hoopis vastupidi, tähistatud 1296 km
pikkust jalgrattateed mööda Eestisse. Ikškilest Ogresse ja edasi Kegumisse piki
Daugava jõe paremat kallast algab Daugava jalgrattarada, mis viib Leeduni.
Enne Daugavpilsi, Ilukstes tuleb pöörata Subate ja Rokišku (Leedu) suunas.
Ohutus. Lätis võib end ohutult tunda nii linnas kui maal, kuid elementaarne
ettevaatus tuleb kindlasti kasuks. Kui matkateel tekib mingeid arusaamatusi või
probleeme, helistage turismiinfokeskusse Tourist hotline 1118. Iga ekstreemse
olukorra puhul helistage Euroopa tasuta hädaabi telefonil 112.

13

EuroVelo 13

Riia – Vecāķi – Carnikava – Saulkrasti – Tūja – Salacgrīva –
Ainaži – Pärnu

www.ironcurtaintrail.eu
Põhja-Soomest kuni Türgini ligi 8800 km, läbides 20 riiki, on võimalik
matkata mööda Euroopa uut jalgrattamarsruuti, mida nimetatakse
ka Raudse eesriide marsruudiks (Iron Curtain Trail; IKT). Läti IKT 13.
marsruudi kogupikkus on 562 km. Vidzeme marsruudi kogupikkus Riia
ajaloolisest keskusest Läti–Eesti piirini on 160 km.
Pool marsruudist on asfalteeritud teede ja vähese liiklusega,
jalgrattarajad asuvad tavaliselt linnades: Riias, Saulkrastis ja Salacgrivas.
Teine pool teid on kruusa ja liivakattega. 17 km marsruut kulgeb mööda
automagistraali A1, pikim lõik 3,3 km Tūjast Vitrupeni, enamuses on
1,5 km teelõigud.
Marsruut kulgeb mere äärt pidi sujuvate tõusude ja langustega. Arvesse
tuleb võtta seda, et osa teest on liivane. Carnikavast Saulkrastini
soovitatav sõita rongiga. Asfalteerimata teelõigud on tähistatud ajutiste
EV13 kollaste märkidega. Selleks, et vältida A1 rohke autoliiklusega
koormatud teelõike, kasutage marsruute nr 109 ja nr 7.
Riiast Saulkrastini (ligi 50 km) on hea ja mugav rongiliiklus. Eriti
soovitame rongi kasutada teelõigu Carnikava- Saulkrasti läbimiseks,
kus ei ole veel jalgrattarada valmis saanud.

7

Läti rahvuslik marsruut nr 7
Läti jõgede Salaca –
Gauja – Daugava marsruut

Salacgrīva – Limbaži – Turaida / Sigulda – Ropaži – Ikšķile –
Ogre – Ķegums – Daugava marsruut

Rahvuslik jalgrattamarsruut piki Läti jõgede kaldaid kulgeb enam
kui 400 km. Vidzeme marsruudi kogupikkus Salacgrivast Kegumi
hüdroelektrijaamani on 190 km. Vidzeme marsruudi läbimiseks
soovitame varuda 3–4 päeva. Marsruut on tähistatud.
Marsruut on koostatud nii, et kasutusele tuleksid transpordi poolt
vähem koormatud asfaltkattega linnu läbivad teelõigud: Salacgriva,
Limbaži, Sigulda, Ikškile ja Ogre. Ikškile ja Ogre jalgrattarada kulgeb
piki Daugava jõe parema kalda tammi. Ropažis ja ka Ogrest Kegumisse
viib kaks väikest 3 km pikkust kruusateed. Kolmas ja kõige pikem 9 km
pikkune kruusakattega teelõik algab Salacgrivast.
Rattatee on sujuvate tõusude ja langustega, sest asub järvede ja jõgede
kallastel. Järskude tõusude ja langustega tuleb arvestada läbides Gauja
ürgorgu Turaidas ja Siguldas.
Riiast Siguldani ja Riiast Ikškile, Ogre ja Kegumini on hea ja mugav
rongiliiklus, vagunisse võimalik paigutada jalgrattaid.

17

Regionaalne marsruut nr 17

Ainaži – Aloja – Matīši – Burtnieki – Rūjiena – Karksi Nuija (EST)
Läti regionaale jalgrattamarsruut piki Salaca jõge ja Burtnieku järve,
selle üldpikkus Läti territooriumil on 130 km. Marsruudi läbimiseks
soovitame varuda 2–3 päeva. Marsruut on kogu pikkuses tähistatud nr
17 märkidega.
Marsruut kulgeb mööda asfalteeritud autotranspordiga keskmiselt
koormatud teid. Enne Burtnieku järve on lühike kruusatee lõik.
Marsruut kulgeb mööda tasandikku, kerged tõusud ja langused.
Riiast Valmierani on hea ja mugav rongiliiklus, vagunisse võimalik
paigutada jalgrattaid.

109

Kohalike losside ja mõisate marsruut nr 109

Limbaži – Skulte – Saulkrasti – Bīriņi – Igate – Limbaži
Läti kohalike losside ja mõisate rattateemarsruudi üldpikkus on 93 km.
Marsruudi läbimiseks soovitame varuda 2–3 päeva. Marsruut on
tähistatud nr 109 märkidega.
Marsruut kulgeb mööda asfalteeritud keskmise või vähese koormusega
teid, jalgrattarajad on Limbažis ja Saulkrastis. 5 km pikkune kruusatee
lõik Limbaži-Saulkrasti vahel.
Marsruut kulgeb mööda tasandikku, kerged tõusud ja langused.
Soovitame lastega peredele.
Riiast Valmierani on hea ja mugav rongiliiklus, vagunisse võimalik
paigutada jalgrattaid.

www.balticcycling.com

MARSRUUTIDE
KIRJELDUSED

Jalgrattamarsruut
Rīga – Carnikava – Saulkrasti – Salacgrīva – Ainaži

VAATAMISVÄÄRSUSED

muutnud oma väliskujundust ja külastajaid ootab uus väljapanek “Helkivad
nööbid, kiivrid”.

1 Carnikava koduloo uurimise
keskus
57°8’7.6”, 24°16’19”

ruut ide

rs
a
m
a
t
t
J a l g ra
aar t
i
t
ä
L
a
j
Põh
e

Jomas tänava lõpus,
Gauja jõe kaldal,Carnikava,
www.tourism.carnikava.lv
17. sajandil asus Gauja alamjooksul
Carnikavas ainuke parveülesõidukoht,
mille lähedusse ehitati Celaju
(Parvetajate) talu. 1966. aastal viidi
talu Läti Etnograafilisse Vabaõhumuuseumi. 2012. aastal ehitati endise talu
eeskujul Gauja kaldale maja, kus asub
koduloo uurimise keskus. Keskuses on
võimalik tutvuda piirkonna traditsioonide, kultuuriväärtuste ja ainulaadse
silmupüügiga.

Dunte, Liepupe vald,
tel. +371 26576065,
www.minhauzens.lv
Kuulsa luiskelugude meistri
Karl Friedrich Hieronymus von
Münchhauseni muuseum asub Riiast
kõigest suurtükilasu kaugusel (55 km).
Muuseum tegutseb taastatud Dunte
mõisa härrastemajas. Muuseumiuks
avati külastajatele esimest korda
2005. aasta 32. mail. See on lõbus ja
teravmeelselt vaimukas muuseum.
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Gauja jõesuue merre on suurepärane
koht linnuvaatlejatele, paadisõidu
harrastajatele, loodussõpradele ja
puhkajatele. Tänaseni on säilinud
Gauja suudme looduslik maastik, jõe
ja mere kooslus. Mõlemal kaldal asub
Veeteede looduspark, kus elab rohkesti
linnu ja kalaliike.

T

10 Ingrīda Žagata keraamika
töökoda “Cepļi”
57°24’7”, 24°25’59.8”

“Cepļi”, Skulte vald,
tel. +371 29234867, www.cepli.lv
Traditsioone järgiv keraamikameistri
töökoda. Kui soovid
töökoda külastades osaleda
demonstratsioonesinemisel, tuleb
sellest ette teatada. Soovi korral
võimalik ka endal pottsepa kunsti
harrastada.

“Zelmeņi”, Skulte vald,
tel. +371 29783447,
www.zuguart.com
Keraamiku, Arnis Preissi töökojas on
võimalik näha, kuidas kunstnik avab
lahtise tulega põletusahju, osaleda
ekskursioonil mööda töökoda, osaleda
savinõude valmistamiskursustel. Siin
saab tellida pulmaüritusi, vaadata
mesilat, korraldada piknikut ja
kasutada telkimisplatsi.

4 Carnikava luterikirik Siguļis
57°7’31.8”, 24°19’16.7”
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Siguļi, Carnikava piirkond,
www.carnikavasbaznica.lv
1728. aastal ehitatud Carnikava kirik
Siguļis on ainuke puukirik Vidzeme
rannikul. See on silmapaistev
ajaloonäidis. Kirik oli Mengdena mõisa
ja selle lähikonna rahva jumalakoda.
Kirik on tähtis kultuurilise ja ajaloolise
tähtsusega objekt.

12 Vidzeme kivine rand ja
Veczemju (Mantiņu) paekallas
57°34’48.6”, 24°21’56.7”
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INVESTING IN YOUR FUTURE

Turismi infokeskused (TIK)
Ainaži TIK
57°51’44.7”, 24°21’24.4”

Valdemāra tänav 50, Ainaži,
tel. +371 64043241, 26414207,
tic.inta@salacgriva.lv
Aloja piirkonna TIC
57°50’11.6”, 24°44’52.8”

Lielā tänav 13, Staicele,
tel. +371 64035371, 27806452,
turisti@staicele.lv,
www.staicele.lv, www.aloja.lv
Bauska TIK
56°24’36.6’ 24°11’6.6’

Rātslaukums 1, Bauska,
tel. +371 63923797, 27746484,
tourinfo@bauska.lv,
tourism.bauska.lv
Burtnieki valla TIK
57°41’42.7”, 25°16’40.6”

Jaunatnes tänav 15, Burtnieki,
tel. +371 64226502,
www.burtniekunovads.lv
Carnikava piirkonna TIK
57°7’43.5”, 24°16’40.6”

Stacijas tänav 5, Carnikava,
tel. +371 67708443, tic@carnikava.lv,
www.tourism.carnikava.lv
Jūrmala TIK
56°58’17.6”, 23°47’52.9”

Lienes tänav 5, Majori, Jūrmala,
tel. +371 67147900, info@jurmala.lv,
www.tourism.jurmala.lv
Koknese TIK

Ogre ja Ikšķile TIK
56°48’56”, 24°36’8”

Valmieras tänav 13, Rencēni,
tel. +371 64268383,
www.burtniekunovads.lv
56°56’52”, 24°6’25.1”

Rātslaukums 6, Rīga,
tel. +371 67037900,
info@rigatic.lv,
www.liveriga.com
Ropaži piirkonna TIK
56°58’29.9”, 26°38’12.6”

Sporta tänav 2, k2, Ropaži,
tel. +371 67918580,
turisms@ropazi.lv, www.ropazi.lv
Rūjiena piirkonna TIK
57°53’55.5”, 25°19’35.1”

Raiņa tänav 3, Rūjiena,
tel. +371 64263278, 29464888,
tic@rujiena.lv,
www.rujiena.lv

57°30’55”, 24°42’51.1”

Torņa tänav 3, Limbaži,
tel. +371 64070608, 28359057,
tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv

Kalnakrogs, Pāle vald,
tel. +371 28724310, www.pale.lv
Ainus muuseum Lätis, kuhu on kogutud
rahvastikulised ja kultuuriloolised
sõnumid Vidzeme liivlastest ja nende
suguvõsade järeltulijatest. Võimalik
tutvuda liivlaste sugupuudega
18. sajandist tänapäevani. Muuseumis
on Pale ümbruskonnast rikkalik kogu
vanaaegseid esemeid: talupoegade
tööriistad, majapidamistarbed,
fotod jms.

14 Silmupüüdja amet ja
silmumõrrad
57°45’14.1”, 24°22’29,3”

7 Saulkrasti jalgrattamuuseum
57°14’31”, 24°24’3”

Rīga tänav 44, Saulkrasti,
tel. +371 28883160,
www.velomuseum.lv
Jalgrattakollektsioon jutustab Läti
jalgrattatööstuse arengust enne Teist
Maailmasõda. Siin on võimalik tutvuda
ainulaadsete eksponaatide, vanaaegse
jalgrattatöökoja ja kauplusega. Suur
kogu erinevaid asju, mis on seotud
jalgrattaspordi ja – ühingutega.
Kollektsiooni, mis on ainus Lätis ja
suurim Baltimaades, hakati koguma
juba 1977. aastal.

Salacgrīva piirkonna TIK
57°45’8.5”, 24°21’20.1”

Rīgas tänav 10a, Salacgrīva,
tel. +371 64041254, 26463025,
saltic.juris@salacgriva.lv,
tourism.salacgriva.lv

15 Rannaniidu rada,
linnuvaatlustorn
57°50’1”, 24°20’41”

Salacgrīva piirkond
Looduskaitseala – Vidzeme ranna-ala
Ainažist Kuviži külani. Ainus rannaniit
Lätis on tuntud taimeliikide rohkuse
poolest. Siin, ligi 200 ha maa-alal
leidub kolmandik läti floorast ehk ligi
600 liiki, sh 37 Lätis ja teistes Euroopa
riikides ohustatud liike. Rannaniidud
on rahvusvaheliselt tuntud ka
linnurände ja pesitsemiskohana.

34 Ropaži kirik
56°58’25.1”, 24°37’54.6”

26 Turaida muuseum-kaitseala
57°11’12.5”, 24°50’52.1”

Turaida tänav 10, Sigulda,
tel. +371 67972376,
www.turaida-muzejs.lv
Üks Läti populaarsemaid muuseume,
kus on võimalik tutvuda 1000 aastaste
arheoloogia-, kultuuri- ja kunstialaste
väljapanekutega. Keskaegne loss
ja kirik, Gauja liivlased, endine
mõisakeskus ja Dainu mägi.

Pilskalni, Ropaži, Ropaži piirkond,
tel. +371 29422823,
www.ropazu.lelb.lv
Esimene Ropaži piirkonna kirik oli
sakslate poolt ehitatud Liivi Odru
lossis. Kroonikates on kiriku olemasolu
mainitud juba 1320. aastal. 19. sajandi
lõpus tehti 1775. aastal ehitatud
puukiriku asemele põllukividest uus
kirik ja see on säilinud tänapäevani.

20 Hansalinn Limbaži
57°30’55”, 24°42’51.1”

Limbaži ajalooline keskus on omapärane
tänavate radiaalse süsteemiga,
mis tekkis 1385. aastal pärast linna
kaitsemüüri ehitamist. Vanalinnas on
säilinud suur osa 18. sajandi teise poole
ehitistest, keskaegse linnusevaremete
vaatetorn, vana tuletõrjedepoo, suurim
väljaspool Riiat asuv õigeusuekirik
Vidzemes, vana raekoda 18. sajandist
pärineva seinamaalinguga, Läti riigi
hümni autorile püstitatud ausammas ja
haud ja Limbaži muusemis väljapandud
ekspositsioon.

Turaida, Sigulda
Baltiriikide suurim looduslik
võlvkoobas. See on Läti vanim
turismiobjekt. Koopa kollasel
liivakiviseinal on 17. sajandil kirjutatud
nimed ja sõnad. Siit on pärit Turaida
Roosi legend. Gūtmani koobas on
arheoloogiline mälestusmärk ja
geoloogiline kaitseobjekt.

28 Sigulda Liivi ordu linnus
57°9’59.1”, 24°50’58.8”

Burtnieku tänav 4, Limbaži,
tel. +371 29356858
Muusemis on võimalik näha nii ehteid,
iluasjakesi kui suureformaadilisi kunstiteoseid, sh ainulaadset kunstiteost
“Tulevikuloss 3001”, mille vamistamiseks kulus rohkem kui 30 kg hõbedat
ja on suurim hõbedast valmistatud
taies Balti riikides. Muuseumis võimalik
tutvuda kollektsiooniga, kasutada giidi
teenuseid, jälgida tööprotsessi ja käsitööd harrastada.

Pils tänav 18, Sigulda,
tel. +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv
Ehitatud 1207. aastal kastelltüüpi
kindlus, mis on hiljem ümber
ehitatud konvendihooneks. Linnus
on 2012. aastal restaureeritud. Siin
on võimalik kaasa tutvuda Liivi Ordu
Vennaskonna argieluga: kohtuda ehtsa
ordurüütliga, hoida tema sõjakirvest,
oda, vibu, nooli või külastada
vaatetorni ja näha linnulennult
Gauja ürgorgu.

Ausekļa tänav 6, Sigulda,
tel. +371 67971335,
info@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv
Pärnu TIK

58°23’7.1”, 24°29’57.4”

Uus tänav 4, Pärnu,
Eesti, tel. +372 447 3000,
www.visitparnu.com

1991. aasta 14. detsembril avas uksed
Ainaži tuletõrjemuuseum. Kahekümneaastase juubeli puhul on muuseum

Salaspils
Salaspilsi memoriaalansambel,
mis on pühendatud totalitaarse
režiimi ohvritele, asub

Ainaži – Matīši – Burtnieki – Rūjiena – Eesti piir

Ainaži, Salacgrīva piirkond
Enam kui poole kilomeetri pikkune
muuli osa, mis on ehitatud
1928. aastal suurtest põllukividest.
Muulile oli kunagi ehitatud ka
kitsarööpmeline raudtee. Muuli
varemeid on näha meres, mis
paistavad suurte kivisaartena.
Põhjamuul on üks haruldasemaid
kohti meres, kust võib linde
vaatlemas käia.

59 Burtnieku järv ja Vīsraga
loodusrada
57°41’47.4”, 25°16’34.3”

Burtnieku piirkond,
www.burtniekunovads.lv/burtnieku-ezers
Burtnieku järv on tuntud oma
huvitavate ajalooliste ja looduslike
objektidega. Siit voolavad läbi
mitmed Läti jõed, nagu Gauja, Seda,
Ruja, Salaca ja Briede. Burtnieku
järv on suuruselt neljas Läti järv.
Burtnieku mõisa juurest algab
Visraga loodusrada, mis viib linnuja maastikuvaatlustornini. See on
ideaalne koht puhkuseks looduses.
60 Talumajand Adzelvieši
57°43’57.1”, 25°19’47”

Adzelvieši, Burtnieki vald,
tel. +371 29253507

43 Ogre luterikirik
56°49’2.2”, 24°37’7.6”

Brīvības tänav 51, Ogre,
tel. +371 65047915
Koguduse ajalugu pärit 20. aastate
algusaastatest. Kiriku kell (0,78 m
diameeter, 200 kg) on valatud Riias,
Švenna kellade valukojas (1930. aastal).
Andrejs Kese kingitud altarimaalingu
on maalinud J. Šenbergs Läti
vanameistri Karls Hunsi maali
„Kristuse teinekordne ilmumine” järgi.
Jumalakojas toimuvad korrapäraselt
vaimuliku muusika kontserdid.

1941.–1944. aasta saksa
okupantide poolt loodud
tsiviilelanike koonduslaagri
kohal ja on üks suuremaid
fašismiohvrite mälestusmärke
Euroopas. Sin võimalik tutvuda
muuseumi ekspositsiooniga.

Jalgrattamarsruut

Punane liivakivipank Salaca
jõe ääres
52

57°50’27.5”, 24°28’56.5”

Salacgrīva piirkond
Pank asub Salacgriva piirkonnas,
mitte kaugel raudsillast ja endisest
raudteeliinist Salaca vasakul kaldal.
See on Burtnieku liivakivi järsak, mis
on enam kui 400 meetrit pikk. Panga
vastas, Ziedoni lahes on turistide
puhkekoht.

Talumajandis kasvatatakse
rohkesti kanepit, mille seemnetest
valmistatakse kanepivõid.
Aita on välja pandud vanad
kanepitöötlemise tööriistad.
Võimalik valmistada vanade
tööriistadega kanepivõid või maitsta
kohalike meistrite valmistatut.

Composer E. Melngailis Vidriži
Local History Museum
23

57°22’17.2”, 24°41’1.7”

“Melngaiļi”, Vidriži vald,
tel. +371 26428989
Ekspositsioon on pühandatud Läti
kultuuri suurkujule, heliloojale ja
koorijuhile Emils Melngailisele. Ta on
kogunud ligi 5000 rahvamuusikaviisi
ja teinud üleskirjutusi rahvapillidest
ja musitseerimistraditsioonidest.
Muuseumis on väljapanek ka Vidriži
kooli ja läti koolide ajaloost, näitus
Vidridži kolhoosist ja nõukogude
aastatest.

Poruka tänav 14, Sigulda,
tel. +371 67972531, www.bungee.lv
Ainus Balti riikides olev 1020 m
pikkune trossirada, mis asub 43 m
kõrgusel jõe kohal. Julgemad võivad
proovida kummihüpet gondelist, mis
peatub täpsel Gauja kohal.

Tīnūži vald,
tel. +371 26669452
Tīnūži mõis asub maalilises Vidzeme
Mazā Jugla jõe kaldal, kus Läti Kütid
võitlesid sakslaste vastu Esimese
Maailmasõja ajal. Tinuži mõisas on
püsinäitus „Läti Kütid Mazā Jugla
jõe lahingus”. Siin on välja pandud
haruldased fotod, relvad, vormid ja
lahingupaikadest leitud esemed.

56°49’10.8”, 24°30’8.4”

30 Seikluspark Tarzan
57°9’34.7”, 24°50’19.2”

Peldu tänav 1, Sigulda,
tel. +371 27001187, www.tarzans.lv
Baltimaade suurim seikluspark, ühel
rööpal sõitva kelguga trass, puudele
paigaldatud takistusriba suurtele ja
väikestele, tõstuk, benji-katapult ja
laste kummihüppe batuudid. Kohvik.
Talvel suusarajad.

Ikšķile, tel. +371 65022458
800 aastat tagasi on Ikškilest
alguse saanud Läti ja Euroopa
tähtsusega ajaloolised sündmused.
Selle tunnistajaks on vanimad
kivist sakraalehitise varemed Püha
Meinhardi saarel Daugava jões.
Kiriku ehitamist alustas 1184. aastal
Ikškile piiskop Meinhard. Saarele
võimalik pääseda paadi või parvega.
Riikliku tähtsusega arhitektuuriline
mälestusmärk.
39 Kasemahl
56°49’11.9”, 24°31’2.3”

57°21’46.6”, 24°41’38”

Bīriņi, Vidriži vald,
tel. +371 64024033, www.birinupils.lv
Järveäärsel mäekünkal asub
1860. aastal ehitatud Bīriņu loss.
Riiale, Siguldale ja Saulkrasti rannale
suhteliselt lähedal asuv romantiline

Soovitav vaatepunkt – Brivibase ja
Stirnu tn ristmik, Ogre
Ogre valla endisel kartongivabriku
3,85 ha suurusel pindalal asub
geoloogiline kaitsela – Ogre
dolomiidipank. See on 4 m kõrgune ja
geoloogilisest seisukohast ainulaadne
objekt, siit on leitud erinevaid ürgmere
selgrootuid ja fossiilsete kalade
jäänuseid. Dolomiitpanka on hea
vaadata siis, kui jões on madal veetase.

31 Sigulda bobi- ja kelgurada
57°9’3”, 24°50’27.2”

Šveice tänav 13, Sigulda,
tel. +371 29185351, www.bobtrase.lv
Baltimaade ainus bobi- ja kelgurada.
Siin saab kiirust ja adrenaliini nautida
nii elukutseline sportlane kui suvaline
soovija.

32 Aeroodium
57°8’0.1”, 24°47’10.1”

Riia–Vidzeme maanteel 47. km,
Sigulda piirkond, tel. +371 28384400,
www.aerodium.lv
Lend püstises tuuletunnelis on põnev
kogemus, kus täitub inimkonna
ammune unistus vabalangemisest.
Ei midagi liigset, ainult sina ja tuul.

53 Staicele
57°50’23.3”, 24°43’58.6”

Staicele,
tel. +371 64035155, 27806452
Muistne liivlaste linn, kus võimalik
tutvuda 19. sajandi lõpus ja
20. sajandi alguses ehitatud
ajalooliste puitehitistega, siin on
ka Zigrida ja Juris Rapa loodud
mälestusmärk Vidzeme liivlastele –
piirikivi lätlastele, liivlastele
ja eestlastele. Suurepärane
võimalus nautida maalilist Salaca
ümbrust, külastada Staicele
Rahvakunstikeskuse kangakudujate
töökoda ja „Kunstnike kuuri”.

“Zaķu muiža”, Daugavmala,
Tinūži vald, tel. +371 29297469,
http://sula.lv
Linards Liberts on sula.lv autor.
Huvilised on kutsutud kasemahlaga
tutvuma Linardi poole, kus
jutustatakse, näidatakse ja pakutakse
maitsmiseks värskest kasemahlast
valmistatud limonaadi, siirupit, veini,
šampust ja isegi kasemahlakanget.
Eelnevalt ette teatada.

56°49’0.4”, 24°36’17.5”

Brīvības tänav, Ogre
Brivibase tänav on tuntud 20. sajandi
20.–30. aastate arhitektuuri poolest.
Tänapäeval on suurem osa hooneid
riikliku või kohaliku tähtsusega
arhitektuurilised mälestusmärgid.
Südalinna nime kandev puiestik on
muutunud kohalike elanike ja linna

Rīgas tänav 65, Rūjiena,
tel.+371 29481759,
www.kalnmesteri.lv
Kalnmesteri talumajandis saate
teada, kuidas päris tavalised
asjad muutuvad huvitavateks
kunstiteosteks: toolid, tuulelipud,
pilpahoidja, lauad, kärud ja
dekoratiivsed naelad. Välja pandud
näitus, siit võimalik kunstiesemeid
kaasa osta.

62 Ruhja näitusesaal
57°53’54”, 25°19’36”

54 Liivlaste muuseum Pivalind
57°50’7.1”, 24°44’51.4”

45 Nāvessala
56°50’2.5”, 24°26’11.9”

Daugmale, Ķekava piirkond,
www.navessala.lv
Esimese Maailmasõja lahingupaik.
Siin on Nāves saare kaitsjate, Esimese
Maailmasõja ja Läti Vabadusvõitlusest
osalejatele pühendatud mälestusmärk
(autor E. Laube).

Lielā tänav 14, Staicele,
tel. +371 27881859
Liivlaste muuseum tutvustab
liivlaste kultuuripärandit Salaca
piirkonnas, Staicele ajalugu.
Muuseumi kõrtsis saab süüa
muistsete liivlaste retsepti järgi
valmistatud toitu. Külastusest
eelnevalt ette teatada.

55 Talumajand Lielkalni
57°45’59.1”, 24°48’35.1”

Ikšķile kiriku varemed Püha
Meinhardi saarel

Tervislike taimede näitus
vabas õhus

25 Bīriņu loss
57°14’39.8”, 24°39’35”

44 Dolomiitpank
56°49’10.8”, 24°39’24.7”

Ropaži piirkond
Kaitseala pindala (1972,4 ha), siin on
Läti kõige suurem saarepuu kasvuala,
Lielie Kangari (Suur Kangari). Siin
on ka Kangari järv, Lielkangari raba
ja metsad. Kaitseala on rikkalik
haruldaste ja kaitse all olevate
taimeliikide poolest. Lielkangari raba
keskel asub mineraalsaar – Burkalninš,
kus legendide järgi end kunagi röövlid
ja röövlipealik Kaupens varjanud.
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“Sautlāči”, Vidriži vald,
tel. +371 29479172 (15.05.–15.10.)
Korraldatakse ekskursioone ja esitlusi,
kus tutvustatakse enam kui 300 Lätis
ökoloogilistes tingimustes kasvatatud
taimi. Võimalik teada saada, kuidas
taimi toiduks ja tervise hooldamiseks
kasutada. Energiaküllased kokteilid,
tervislikud fütoained ja -suveniirid.

61 Sepikoda Kalnmesteri
57°53’18.1”, 25°21’53.1”

56°55’18.6”, 24°43’30.2”

40 Ogre linna ajalooline
hoonestus ja puiestik

Valdemāra tänav 69, Ainaži,
puh. +371 64043280, 29213784

Brīvības tänav 15, Ogre,
tel. +371 65024345,
www.ogresmuzejs.lv
Ogre ajaloo- ja kunstimuuseumis on
kaks püsiekspositsiooni: Legendaarne
Ogre, mis on pühendatud eredamatele
linna ajaloosündmustele ja Ogre,
supel-ja õhuvannide kuurort, mis
jutustab ajast, kui linn sai tunnustatud
kuurort- ja puhkepaigaks Lätis.
Muuseumi näitusesaalis korraldatakse
sageli kunsti- ja temaatilisi näitusi.

36 Natura 2000 territoorium –
looduskaitseala Suur Kangari

56°52’5.1”, 24°34’12.2”

8 Saulkrasti rand
57°16’4”, 24°24’43”

16 Tuletõrjemuuseum
57°51’45”, 24°21’30.5”

56°52”24.2”, 24°18’9.4”

51 Ainaži põhjamuul
57°52’22.9”, 24°21’36.6”

37 Ikšķile piirkonna kultuuripärandi keskus Tīnūžu mõis

29 Köisraudtee üle Gauja
57°9’52.4”, 24° 50’44.9”

Igate, Vidriži vald,
tel. +371 29245500, www.igatespils.lv
Igate will greet you with the cosy
Igates asub mõnus veskikõrts, kus
valitseb lätilik miljöö ja kus pakutakse
maitsvaid toite. Pärast hõrgutavat
kehakinnitust võib jalutada lossipargis,
külastada Igate lossi, kus võimalik
43 inimesel ka ööbida.

Skolas tänav 1, Zaķumuiža,
Ropaži piirkond
Mõisakompleks on ehitatud 19. sajandi
20ndate algusaastatel ja kuulus
parun von Volf`ide suguvõsale. Parun
harrastas aiandust ja mõisaaias on isegi
viinamarju ja meloneid kasvatatud.
1974. aastal hakati siin kolhoosi
algatusel linnusorte arendama.
Arvatakse, et Valdenrode härrastemaja
on ehitatud parun Friedrich von Volfi
ajal 19. sajandi 90ndatel aastatel
juugend- ja neoklassitsismi stiilis.

57°16’3.7”, 24°24’42.5”

57°9’11.4”, 24°51’13.3”

50 Salaspilsi
memoriaalansambli muuseum

56°58’7.6”, 24°29’17.7”

27 Gūtmani koobas
57°10’34”, 24°50’33.5”

Saulkrasti piirkonna TIK

Saulkrasti piirkond
Saulkrasti rand, pikkuselt teine Lätis, on
linna supelrand. Selle pikkus on 17 km.
Lilaste rand on huvitav ja omapärane
laulva liivaga, Zvejniekciemsis on rand
kivine. 1823. aastal loodi esimene
supelkoht Neubad (Uus supelkoht),
praegusajal, jätkates vana kuurordi
traditsioone, on linna loodud
heakorrastatud supelkoht
„Centrs” (Keskus).

Brīvības tänav 12, Ogre,
tel. +371 65021200,
www.sierstelle.lv
2009. aastal tekkis bränd Sierštelle!
Praegu pakume 31 erinevat, nt
piparmündi, kukeseene, päikese
kuivatatud tomati jt maitselist juustu.
Eelnevalt ette teatades on võimalik
tutvuda tootmisprotsessiga, maitsta
juuste ja osta Sierštelle toodangut.

42 Ogre ajaloo- ja kunstimuuseum
56°49’2.7”, 24°36’13”

35 Valdenrode–Zaķumuiža
mõisakompleks

22 Igate loss ja Veskikõrts
57°22’52”, 24°41’2”

Riia TIK

Sigulda piirkonna TIK

Limbaži TIK

Sila tänav 2, Salacgrīva,
tel. +371 64071981
Muuseum asutatud 1998. aastal.
Püsiekspositsioon “Angerjas mõrras”
annab külastajatele ülevaate Salaca
kalameeste ainulaadsetest silmupüüdmise traditsioonidest. Väljapanekus on
interaktiivseid materjale, mis pakuvad
huvi nii lastele kui täiskasvanutele.

Salacgrīva, tel. +371 29268299,
Pakutakse silmude degusteerimist ( VIII–I)
Mõrdadega silmupüük on ainulaadne
ja traditsiooniline püügiliik. Silmud
on paljude jaoks tõeline delikatess,
kuid nende püük on maailmas vähe
levinud. Mõrdasid, sajanditevanuseid
omapäraseid kalapüügivahendeid
kasutatakse veel vaid Salacgrīvas.

57°43’49”, 25°25’44.3”

Ķekava piirkonna TIK
Rīgas tänav 26,
Ķekava, tel. +371 67935826,
29359409, turisms.kekava.lv

Saulkrasti, Kāpu tänav
Valge düün asub Inčupe jõe kaldal,
kohas, kus jõgi merre suubub.
Vaatetornist avaneb maaliline vaade
merele. Teel düünile kasvavad
Katariina pärnad, mis on rahvasuu
andmetel Venemaa keisrinna Katariina
II istutatud. Düünilt saab alguse 4 km
pikkune Saulrieta (Päikeseloojangu)
loodusrada. Siit avaneb kaunis vaade
Pēterupe (Peetrijõe) orgu ja merele.

Rencēni TIK

Ainažu tänav 13b, Saulkrasti,
tel. +371 67952641,
tic@saulkrasti.lv,
www.saulkrasti.lv

56°49’43.6”, 24°14’19”

6 Valge düün
57°14’4”, 24°23’30”

Brīvības tänav 12a, Ogre,
tel. +371 65071883, +371 29491685,
info@latvijascentrs.lv,
www.latvijascentrs.lv

Melioratoru tänav 1, Koknese,
tel. +371 65161296,
www.kokneseturisms.info

56°38’40.1”, 25°26’47”

Salacgrīva muuseum

57°45’6.5”, 24°21’19.8”

www.latvia.travel

19 Pāle koduloomuuseum
57°42’21.7”, 24°39’21.6”

21 Hõbeda muuseum
57°30’56.3”, 24°42’48.7”

Carnikava piirkond
Mežgarciems on endine Nõukogude
sõjaväe õhukaitseväeosa linnak,
kus asus NSVLiidu aegne S-75 ÕKV
õppebaas. Senini on baasi
territooriumil võimalik näha
nõukogudeaegseid objekte.
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www.vidzeme.com

Salacgrīva piirkond
Liivlaste ohvrikoobas asub Kuikulu
talu lähedal Svētupe paremal
kaldal, Salacgrivast 10 km ida pool.
See on üks pikemaid keskdevoni
liivakivikoopaid Lätis. Peakäigu pikkus
koos harukäikudega on 47 m, lühim
käik 19,5 m.

Salacgrīva piirkond
Vidzeme kivine rannik Dzenist kuni
Tujani on 12 km pikk. See on kantud
Euroopa Liidu looduskaitsealade
Natura 2000 võrku. Ainuke koht
Läänemere ääres, kus on näha
liivakivipaljandeid. Turistidele
heakorrastatud ööbimisplats.
5 Mežgarciems
57°6’12.2”, 24°14’0.9”
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paik. Lossi ümbritsevad maalilised
pargid, järved ja mõisahooned, kus
on võõrastemajad, restoran, ruumid
pulmade ja seminaride korraldamiseks.
Võimalik kasutada sauna, ratsutada
hobustega, sõita paadiga, jalutada
iidses pargis.

Pilskalni, Ropaži,
Ropaži piirkond
Praegune köstrimõis on ehitatud
1804. aastal endise köstrimõisa
vundamenile. See on silmapaistev
klassitsismi näide Lätis. Tänase päevani
on mõisas kuulda ebaharilikke hääli ja
arvatakse, et seal käivad kummitamas
mõisateenijad. Mõisas on võimalik
ööbida ja omal nahal tunda, kuidas
kummitused käituvad.

57°43’6.3”, 24°29’27.2”

57°23’59.7”, 24°26’0.4”

3 Gauja jõesuue merre
57°9’35.7”, 24°15’55”

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

33 Ropaži köstrimõis
56°58’45.9”, 24°37’50.3”

Liivlaste ohvrikoobas Svētupe
ääres

2 Carnikava mõisa kapiteel
57°7’49.5”, 24°16’26.6”

Carnikava pargis, Jūra tänav,
Carnikava, www.tourism.carnikava.lv
Aastani 1917 võis Carnikava uhkust
tunda Vidzeme kaunima mõisa üle,
mille on ehitanud umbes 1774. aastal
Ernsts Reinhold fon Mengden. Esimese
Maailmasõja ajal sai mõisahoone
tugevasti kannatada ning seda ei ole
taastatud. Ilusast mõisast, mille rikkuse
allikaks oli silmupüük, on järele jäänud
vaid kapiteelidega kolonnid, taastatud
aidahoone ja mõisapark.

Jalgrattamarsruut

41 Sierštelles
56°48’53.6”, 24°36’7.7”

18

11 ZUGU imeline õnne ja edu
keraamika

L
B A

57°51’56.9”, 24°21’38.8”

9 Dunte mõis ja Münchhauseni
muuseum
57°24’19.9”, 24°25’34.8”

külaliste meelispaigaks. Siin toimuvad
kohaliku tähtsusega muusika, kunsti,
ja muud üritused.

Ainaži merekoolimuuseum

Valdemāra tänav 47, Ainaži,
tel. +371 64043349
Ainaži keskel asub muistsete Läti
meremeeste ajaloo auks ja uhkuseks –
Ainaži merekooli muuseum, kus
saab tutvuda, kuidas rannakalurid
oma külades purjekaid ehitasid,
vette lasksid, kuidas mermehed oma
purjelaevadega maailma meresid ja
ookeane kündsid.

KAARDI MÕÕT
1 : 500 000

Vidzem
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46 Daugmale Janise mesi /
“Pampāļu potid”
56°49’50.6”, 24°24’54.9”

“Dorītes”, Daugmale vald,
tel. +371 29494234,
www.daugmalesmedus.lv
Võimalik külastada mesilat,
degusteerida mett, proovida Pampāļu
savipottide valmistamist, valada
küünlaid. Igalühel on võimalus
valmistada oma õnnenööp. Eelnevalt
ette teatada.
47 Daugmale linnusemägi
56°49’53.1”, 24°22’53.2”

Ķekava piirkond,
www.daugmalespilskalns.lv
Linnusemägi on olnud asustatud juba
2. saj e Kr. 10.–12. saj oli siin Baltimaade
suurim kaubandus- ja käsitöökeskus,
kus elasid liivlased ja zemgalid.
Tänapäeval peetakse siin Daugmale
linnusemäe püha.
48 Kodune loomaaed ja loomade
varjupaik
56°48’44.2”, 24°17’59.2”

“Mežavairogi”, Bērzmente,
Ķekava piirkond,
tel. +371 29139149,
www.mezavairogi.lv
See on koht, kus saab koos
karumõmmidega mett maitsta, näha
mitmesuguseid teisi loomi: rebaseid,
metssigu, hunte, kährikkoeri, närilisi jt,
veeta koos pere või sõpradega tore
päev tõelises maamiljöös. Pakume ka
harivaid ekskursioone. Eelnevalt ette
teatada.
49 Daugava muuseum
56°50’54.6”, 24°13’41.8”

Dole island, Salaspils piirkond,
tel. +371 67216367,
www.daugavasmuzejs.lv
Daugava muuseum asub Dole saarel.
Siin võimalik tutvuda Salaspilsi ja
selle ümbruskonna ajalooga Euroopa ja Läti ajaloo- ja kultuuripärandi
kontekstis. Daugava muuseumis saad
teada, kuidas nägi välja Läti suurema
jõe org enne HEJ kaskaadi ehitamist.

Lielkalni, Staicele vald,
tel. +371 26362975
Omapärane ökomajand, kus on
suhteliselt väikesele maa-alale
(2,6 ha) rajatud ravimtaime- ja
põõsaaed, kus kasvab enam
kui 200 erinevat ravimtaime:
astelpajud, toompihlakad,
lodjapuud, leedrid jt ravimteede ja
droogide valmistamiseks. Eelnevalt
ette teatada.
56

Kartulitärklise tootmisettevõte

57°46’20.7”, 24°48’43.8”

Joglas tänav 2, Ungurpils,
Aloja piirkond,
tel. +371 64031730,
www.alojas.lv
Baltimaade suurim ja moodsaim
tärklise tootmisettevõte. Ettevõte
teeb koostööd enam kui 200
Põhja-Vidzeme majandiga, kust
ostetakse kokku tärklise tootmiseks
kartuleid. Siin asub ka maitseainete
tootmisharu. Võimalik osta
kuivkiselle ja želeesid.
57 Aloja
57°46’0.5”, 24°52’57.5”

tel. +371 27806452
Ekskursioon Aloja linna ja
kirikusse. Siit on pärit romantismi
ja rahvusliku ärkamisaja tuntuima
tegelase ja luuletaja Auseklise
(1850–1879) mälestuspaik Aloja
kalmistul, kohalikus keskkoolis ja
talus Sipoli.

58 Burtnieku hobusekasvatus
57°41’37.2”, 25°16’26.6”

J. Vintēna tänav 13, Burtnieki,
tel. +371 26562703
Vanim hobusekasvatus Lätis. Ekskursioon hobusekasvatusse, võimalik
ratsutada maneežis või looduses,
vastavalt ilmaoludele sõita vankri
või saaniga. Siin on ka Baltimaade
suurim hobukasvatusteemaline raamatukogu. Briede kõrtsi on rajatud
hoburiistade muuseum.

Raiņa tänav 3, Rūjiena,
tel. +371 64263175, 26381413
Koos näitusesaali perenaise Liga
Silinaga saate teada, miks on
skulptuuri „Külvaja” kaelal arm, kus
asuvad Gledona näed, mida teevad
Rujenis Gulbene luik ja Ventspilsist
toodud Lenini monument, milline oli
Robert Slokenbergi lühim jutlus ja
miks olid tal nii tihedad ja kohevad
juuksed, millistest marjades tehakse
murakamoosi, kus elab Čīčingrietiņa,
miks jaapanlased on Ruhjasse sakura
istutanud jms.

63 Ruhja jäätisetööstus
57°53’45”, 25°19’33”

Upes tänav 5, Rūjiena,
tel. +371 64263526,
www.rujienassaldejums.lv
Ruhjalased tunnevad uhkust
tööstuses valmistatavate
kõrgekvaliteetsete toodete
üle. Kõige vanemas hoones
valmistatakse endiselt maitsvat
Ruhja jäätist ehtsast piimast ja
koorest ning võimalik osaleda ka
degusteerimisel. Võimalik vaadata
lühifilmi (7 min) sellest, kuidas
valmib jäätis. Degusteerida saab ligi
20 erinevat jäätisesorti. Eelnevalt
ette teatada.

64 Ekskursioon Ruhja keskusse
57°53’53”, 25°19’28”

Centra plats, Rūjiena,
www.rujiena.lv/turisms
Linna keskuses valvab ruhjalaste
rahu juba 1937. aastast skulptori
K. Zemdegase graniidist skulptuur
“Tālava sarvepuhuja”. Samas ka
Ruhja ja Jaapani linna Higišikava
sõprust sümboliseeriv veepump.
Tänava teisel pool 2012. aastal
püstitatud skulptuur „Pesa”.

65 Ķoņu veski
57°56’35.8”, 25°22’22.7”

Ķoņi, Naukšēni piirkond,
tel. +371 26424567, 28346892,
www.konudzirnavas.lv
Ainus veski Lätis, kus jahvatatakse
vilja ja kedratakse villa. Naturaalsest
lambavillast valmistatakse tekke,
patju ja erinevaid käsitööesemeid.
Korraldatakse ekskursioone mööda
veskit. Kui teil on varuks rohkem
aega, saab küpsetada vesikringleid
või osa võtta leiva küpsetamisest.

