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45. Līgatnes papīrfabrikas ciemata kultūrvēsturiskais centrs un Padomju 
slepenais bunkurs. 19. gs.  industriālās  un  koka  arhitektūras  un  pilsētbūvniecības 
ansamblis,  kas  autentiski  saglabājies  līdz  mūsdienām.  Ciematā  aplūkojama 
papīrfabrika un koka arhitektūras paraugi – strādnieku dzīvojamās rindu mājās, kā arī 
kanālu un slūžu sistēma. Vēsturisko auru apmeklētāji aicināti sajust dodoties pastaigā 
pa atjaunotajiem vēsturiskajiem tiltiņiem, ekskursijās uz pagrabu alām vai ciemojoties 
Padomju slepenajā bunkurā deviņu metru dziļumā zem zemes. 
Papīrfabrika: Spriņģu iela 2, Līgatne, +371 29189707, www.visitligatne.lv 
GPS 57.237086, 25.041551; Bunkurs: „Skaļupes”, Līgatnes novads, +371 64161915, 
+371 26467747, hotel@rehcentrs.apollo.lv, www.bunkurs.lv, 
GPS 57.255603,25.069067

46. Līgatnes Vīna darītava. Līgatnes Vīna darītava piedāvā vīna degustācijas. Saim
nieka hobijs ir vīna gatavošana pēc senām senču receptēm no Līgatnē ievāktiem augļiem 
un ogām. Mājas vīnu degustācijā kā individuāliem apmeklētājiem, tā arī grupām tiek 
piedāvātas vairākas šķirnes – upeņu, jāņogu, dzērveņu, rabarberu, ābolu u.c. 
Līgatnes novads, +371 26521467*, ligatnesvinadaritava@gmail.com, 
www.ligatnesvinadaritava.lv, GPS 57.233345; 25.041533

47. Vienkoču parks. Vieta,  kur  atpūsties  un  smelties  iedvesmu  –  izzināt  visu  par 
vienkočiem, dabu, apkārtnes vēsturi, zaļo domāšanu un Latvijā pirmo smilšu maisu 
māju.  Parkā  var  vērot  kokamatnieku  darbus  un  iesaistīties  dažādās  aktivitātēs.  Dar
bojas dabas rotu darbnīca. 
„Vienkoči”, Līgatnes novads, +371 29329065, info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv, 
GPS 57.190701, 25.052004

Līgatnes novada Tūrisma informācijas centrs
Spriņģu iela 2, Līgatne, +371 64153169, +371 29189707,
 info@visitligatne.lv,  www.visitligatne.lv, GPS 57.233009, 25.040094
Līgatnes novada Pašvaldības un tūrisma informācijas punkts
Nītaures iela 5, Augšlīgatne, +371 6415369, +37129189707, 
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv, GPS 57.1840553, 25.0355802

48. Cēsis – senatne mūsdienās. Pilsēta ar 800 gadu senu vēsturi, kuras vēsturiskais 
centrs  ietver  13. gs.  sākumā  būvētu  Livonijas  ordeņa  pili,  18.gs.  celtu  Jauno  pili  ar 
muzeja  ekspozīciju  un  Cēsu  Izstāžu  namu.  Rožu  laukums,  kas  atrodas  pie  Sv. Jāņa 
baznīcas,  ir  vieta,  kur  svinēt  svētkus,  organizēt  tirdziņus  un  koncertus.  Pils  parks  ar 
estrādi  ir mājvieta  lieliem brīvdabas kultūras pasākumiem vai pastaigām, bet Maija 
parkā visus priecē melnie gulbji.

Cēsu Tūrisma informācijas centrs
Pils laukums 9, Cēsis, +371 64121815, +371 28318318, 
info@cesis.lv,  www.tourism.cesis.lv, GPS 57.313393, 25.272346

49. Ungurmuiža. Kungu māja ir unikāls koka barokālās celtniecības paraugs – vienīgā 
saglabātā 18.gs. sākuma koka pils Latvijā. Iespēja apskatīt iekštelpu gleznojumus un 
baudīt īpašo gaisotni, pastaigājoties parkā zem ozoliem vai dzerot tēju Tējas namiņā.  
Ungurmuiža, Pārgaujas novads, +371 22007332, +371 64164195, 
ungurmuiza@inbox.lv, www.ungurmuiza.lv, GPS 57.362490, 25.088777

50. Straupe un Lielstraupes pils. Sena  apdzīvota  vieta  ar  vairāk  nekā  800  gadu 
garu vēsturi. No tiem 300 gadus Straupe bija Hanzas pilsēta ar rosīgiem amatniekiem 
un tirgotājiem. Tagad  iecienīts  ir Straupes  lauku  labumu tirdziņš. Lielstraupes pils  ir 
unikāla celtne – vienā būvapjomā apvienota pils un baznīca. Pilī darbojas narkoloģiskā 
slimnīca, tā apskatāma tikai no ārpuses. Baznīcā atrodas vairāki mākslas pieminekļi, 
tās ārsienā – saules pulkstenis. No 18.gs. parkā saglabājies koka zvanu tornis.
 Lielstraupes pils, Straupe, Pārgaujas novads, +371 29471887, 
www.pargaujasnovads.lv, GPS 57.347401, 24.947611

51. Braslas krogs. Mājīgs ceļmalas krodziņš ar bagātīgu latviešu nacionālo ēdienu 
klāstu. Arī vide šeit latviska – gan pati guļbaļķu ēka, gan tās iekārtojums un trauki – 
viss darināts vietējo amatnieku rokām. Pieejama viesību zāle 25 personām un pirtiņa 
nelielām svinībām. 
Braslas krasti, Pārgaujas novads, +371 29426705, braslaskrogs@inbox.lv, 
GPS 57.295879, 24.924116

Pārgaujas Tūrisma informācijas punkts 
Ezeriņi, Pārgaujas novads, +371 26620422, turisms@pargaujasnovads.lv, 
www.pargaujasnovads.lv, GPS 57.375721, 25.039163

52. Zilaiskalns. Teiksmām un nostāstiem apvīta sena svētvieta, viduslaiku kapsēta 
un dabas liegums. Zilaiskalns (127 m vjl.) ir augstākā virsotne ZR Vidzemē. Nozīmīga 
kulta vieta senatnē, kas  ietvērusi  svētos kokus, pakalnus, birzi, avotu, kultakmeņus. 
Iespējama ekskursija gida pavadībā. 
Zilaiskalns, Kocēnu novads, +371 29497362, GPS 57.553609, 25.216078

53. Dikļu pils. Senākās ziņas par muižu ir no 1456. gada. Pils ēka celta 1896. gadā, 
restaurēta  2003.  gadā,  saglabājot  daudzus  sākotnējā  interjera  apdares  materiālus. 
Dikļu pilī apskatāma Latvijā vienīgā Atmodas laika izcilāko latviešu gleznotāju darbu 
ekspozīcija,  antīku  mēbeļu  kolekcija,  kā  arī  unikāla  kamīnu  un  krāšņu  kolekcija.  Pilī 
atrodas viesnīca, restorāns un atpūtas komplekss, bet muižas klēts atdzimusi ar plašu 
zāli izstādēm un koncertiem. Ekskursija pa pili gida pavadībā. 
Dikļi, Kocēnu novads, +371 64207480, www.diklupils.lv, GPS 57.598101, 25.102071

54. Latviešu dziesmu svētku šūpulis – Dikļi. Latvijas  kultūrvēsturē  Dikļi  ir 
plaši pazīstama vieta. 1864. gadā Dikļu mācītājmuižas parkā (tagad Neikena kalnā) 
draudzes mācītājs un rakstnieks Juris Neikens noorganizēja pirmos kopādziedāšanas 
jeb Dziesmu svētkus, tādējādi  liekot pamatus skaistajai  latviešu tradīcijai.  Iespējams 
apmeklēt Neikenkalniņu, Dziesmu svētku promenādi, Dziesmu svētku ekspozīciju gida 
pavadībā. 
Dikļi, Kocēnu novads, +371 26649685, +371 26201765, GPS  57.598619, 25.090735

55. Valmiera domā un rada jau 730 gadus. Pastaiga  pa  Valmieru  ved  cauri 
septiņus  gadsimtus  senai  vēsturei,  ļauj  baudīt  maz  pārveidotu  dabu,  bet  vienlīdz 
sajust spraigu, mūsdienīgu pilsētas dzīves ritmu. Pastaigā iekļaujama Senpilsētas ap
skate, viesošanās Valmieras muzeja 8 ēkās un viduslaiku garšaugu dārziņā, skatu tornī 
Valterkalniņā, uzkāpšana Sv. Sīmaņa baznīcas tornī, kur Valmieras aprises  redzamas 
no putna lidojuma. 

56. Valmieras Drāmas teātris. Pateicoties  savām  mākslinieciskajām  kvalitātēm, 
spēcīgajām skatuves tradīcijām un atvērtībai  jauniem impulsiem, Valmieras Drāmas 
teātris ir ne tikai Vidzemes reģiona profesionālās kultūras centrs, bet ir atzīts par vienu 
no labākajiem Latvijas teātriem. Sevi apliecinājis arī starptautiskā kontekstā. Dibināts 
1923. gadā. Teātris piedāvā telpas pasākumu rīkošanai, tērpu nomu, kā arī ekskursijas 
teātra aizkulišu pasaulē. 
Lāčplēša iela 4, Valmiera, +371 64207335, www.vdt.lv, GPS: 57.539464, 57.539464

Valmieras Tūrisma informācijas centrs
Rīgas iela 4, Valmiera, +371 64207177, tic@valmiera.lv, 
www.visit.valmiera.lv, GPS 57.538545, 25.420961

57. Valmiermuižas alus darītava. Viesojoties Valmiermuižas alus darītavā uzzinā
siet, kā muižas bagātā vēsture ir ietekmējusi alus tapšanu, kā no dabīgām izejvielām 
nesteidzīgi tiek darīts dzīvais alus un kā alu baudīt, lai atklātu tā īsto garšu. Ciemošanās 
iespējama katru dienu, to iepriekš saskaņojot. Ekskursijas ilgums – aptuveni 1,5 h. 
Valmiermuiža, Burtnieku novads, +371 20264269, +371 64216601, 
ciemos@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv, GPS 57.555934, 25.431621

Valmiermuižas Tūrisma informācijas punkts 
Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Burtnieku novads, +371 29135438, 
GPS 57.555934, 25.431621

58. Matīšu baznīca. Viena  no  skaistākajām  17.gs.  pēdējā  ceturksnī  Vidzemē 
būvētajām kulta celtnēm, kuras autors, iespējams, bijis Rīgas Sv.Pētera baznīcas torņa 
projekta  autors  R.Bindenšu.  Baznīcas  gailis    45  m  augstumā.  Baznīcā  apskatāma 
17. gs. beigu posma kancele un altāris. Dievnama portāls izrotāts ar Zviedrijas karaļa 
Kārļa XII monogrammu. 
Avotu iela 1, Matīši, Burtnieku novads, +371 64224162, www.burtniekunovads.lv, 
GPS 57.700001, 25.159624

59. Kaņepju sviesta degustēšana „Adzelviešos”. Saimniecības  laukos  lielā  pla
tībā audzē kaņepes, no kuru sēklām ražo kaņepju sviestu. Saimniecības klētī eksponēti 
seni kaņepju apstrādes instrumenti. Kaņepju sviesta iegāde un degustācija, izglītojoša 
ekskursija. Iespēja pašiem gatavot kaņepju sviestu ar senajiem darbarīkiem. 
Adzelvieši, Burtnieku novads, +371 29253507*, adzelviesi@inbox.lv, 
www.adzelviesi.lv,  GPS 57.732018, 25.328637

Burtnieku Tūrisma informācijas punkts
Jaunatnes iela 15, Burtnieki, +371 64226502,
turisms@burtniekunovads.lv, www.burtniekunovads.lv

60. V. Hirtes koka velniņi Mazsalacas novada muzejā. Muzejā  aplūkojama 
kokgriezēja  V.Hirtes  savdabīga  koka  skulptūru  kolekcija.  Meistars  savus  nelielos 
kokgriezumus  dēvējis  par „kloņģīšiem”.  Savā  mūžā  no  koka  darinājis  aptuveni  450 
darbus, no kuriem 170 ir tikai velni. 
Rīgas iela 1, Mazsalaca, + 371 64251781, +371 26519165, 
turisms@mazsalacasnovads.lv, GPS 57.858214, 25.059811

Mazsalacas Tūrisma informācijas centrs
Rīgas iela 1, Mazsalaca, +371 64251776, +371 28374774, turisms@
mazsalacasnovads.lv, www.mazsalaca.lv, GPS 57.864048, 25.057068

1. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Juglas ezera krastā, priežu mežā,  at
rodas  viens  no  vecākajiem  brīvdabas  muzejiem  Eiropā. Tajā  var  iepazīties  ar  Latvijas 
novadiem raksturīgām ēkām un sadzīves priekšmetiem, kas raksturo dzīvi laukos 17.gs.
b.–20.gs.30.g. Muzejā darbojas amatnieki, atzīmē  latviešu gadskārtu  ieražu svētkus, 
izstāžu zālē var skatīt tautas lietišķās mākslas studiju un muzeja krājuma izstādes. 
Brīvības gatve 440, Rīga, + 371 67994106 (eksursijas),  + 371 67994515 (kase), 
www.brivdabasmuzejs.lv, info@brivdabasmuzejs.lv,  GPS 56.994343, 24.269272
2. Namdara darbnīca. Bērni  un  pieaugušie  vienā  ekskursijā  var  pārliecināties 
par  savu  roku  veiklību  darbā  ar  amatnieka  instrumentiem,  iemācīties  senās  spēles, 
vizināties ar trulīti pa trosi un atpūsties labiekārtotā piknika vietā. Katrai sezonai sava 
īpaša programma. 
“Pirts Alpi”, Garkalnes novads, +371 29858049*, rct1@inbox.lv, 
www.namdardarbnica.com, GPS 57.014198, 24.456940

3. Carnikava un Carnikavas novads.  Novads  lepojas  ar  zvejniecības 
tradīcijām un gardajiem nēģiem. Ik gadu augusta trešajā sestdienā tiek svinēti 
Nēģu svētki. Pie bijušās Gaujas lejteces pārceltuves vietas iekārtots Carnikavas 
novadpētniecības  centrs,  kura  ēka  veidota  kā  kopija  “Cēlāju”  mājām.  Siguļu 
baznīca  ir  vienīgais  koka  dievnams  Vidzemes  jūras  piekrastē.  Blakus  esošajā 
kapsētā  atrodas  dzejnieka  O. Vācieša  atdusas  vieta.  Novadu  bagātina  dabas 
parks „Piejūra” un neapbūvētā Gaujas ieteka jūrā. 
4. Mežgarciems. Carnikavas  novadā  esošajā  Mežgarciemā  ir  iespēja  aplūkot 
bijušās Padomju armijas pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas pilsētiņu, kurā 
Padomju Savienības  laikā atradās S75 PGA bāze armijas mācību vajadzībām. 
Novada teritorijā joprojām atrodas PSRS laikā izbūvētie bunkuri. Tie tika veidoti 
stratēģiski nozīmīgiem objektiem un, piemēram, vienu no tiem vēl šodien var 
apskatīt Lilastē.

Carnikavas novada Tūrisma informācijas centrs
Stacijas iela 5, Carnikava, +371 29326285, +371 67708443, 
tic@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv, 
GPS 57.125779, 24.275745

5. Saulkrasti. Saulkrasti kopš 19.gadsimta otrās puses ir veidojušies kā kūrorts. 
Jūras piekraste ar mazo upju stāvajiem līkloču krastiem ir viena no skaistākajām 
Vidzemes jūrmalā, iespējams tieši šī iemesla dēļ Saulkrasti kļuva par atpūtnieku 
iecienītu  vietu  jau  kopš  neatminamiem  laikiem.  Saulkrastu  estrādes  parkā 
apskatāms  piemineklis  Lēdurgas  baronam  Reiternam,  kurš  19.gs.sākumā 
nodibināja  Neibādes  peldvietu.  Pilsētas  apbūvē  redzamas  vairāku  gadsimtu 
liecības  –  zvejnieku  būdiņas,  vasarnīcas,  sanatorijas,  privātmājas.  Netālu  no 
Saulkrastu  ainaviskākās  vietas  –  Baltās  kāpas  atrodas  Krievijas  ķeizarienes 
Katrīnas II stādītās liepas. Saulrieta taka aicina vērot neaizmirstamus saulrietus. 
Saulkrastu vēsturi var  iepazīt, apmeklējot  radošās apvienības „Seasidefeeling” 
kultūrizklaidējošo ekskursiju „Saulkrastu stāsti”.  
Radošā apvienība “Seasidefeeling”, +371 29498998, anda.gailite@inbox.lv, 
www.seasidefeeling.lv.
6. Saulkrastu velosipēdu muzejs. Kolekcija  ataino  Latvijas  velosipēdu 
rūpniecības vēsturi pirms Otrā pasaules kara, līdzās unikāliem eksponātiem šeit 
aplūkojama seno laiku darbnīca un veikals. Vienīgais velosipēdu muzejs Latvijā 
un lielākais Baltijā.  
Rīgas iela 44, Saulkrasti, Saulkrastu novads, +371 28883160, latvello@inbox.lv, 
www.velomuseum.lv, GPS 57.241944, 24.400833.

Saulkrastu tūrisma informācijas centrs
Ainažu iela 13b, Saulkrasti, +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, 
www.saulkrasti.lv, GPS 57.266701, 24.413424

7. Minhauzena muzejs. Muzejs palīdz atdzīvoties leģendai par slaveno fantāzijas 
meistaru  baronu Minhauzenu un sievu Jakobīni. Muzejā apskatāmas vaska figūru 
un  alus  kausu  kolekcijas.  Īstus  piedzīvojumus  izbaudīsiet  lielākajā  koka  atrakciju 
kuģī Baltijā un Minhauzena meža takā. Muzejā darbojas vasaras kafejnīca un parka 
teritorijā pieejamas piknika vietas, kā arī iespēja iegādāties Minhauzena suvenīrus. 
Duntes muiža, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, +371 64065633, +371 26576056, 
minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv, GPS 57.404871, 24.425090

8. Nēģu tacis Salacgrīvā. Nēģu murdu tacis  tradicionāls un unikāls zvejas veids. 
Nēģi  daudziem  ir  īpaša  delikatese,  taču  nēģu  zveja  pasaulē  ir  maz  izplatīta. Tikai 
Salacgrīvā mūsdienās īstai nēģu zvejai joprojām lieto murdu taci Salacas upē  unikālu 
zvejas paņēmienu ar daudzu gadsimtu vēsturi. Tiek piedāvātas degustācijas.
Meldru iela 18, Salacgrīva, +371 29268299*, a-rozensteins@inbox.lv, 
GPS 57.753456, 24.366238
9. Ainažu Jūrskolas muzejs. Muzejs atrodas pirmās latviešu jūrskolas ēkā. Skolu 
pēc K.Valdemāra ierosmes dibināja 1864.g. Muzeja ekspozīcija iepazīstina ar jūrskolas 
darbību, kā arī burukuģu būves vēsturi Vidzemes piekrastē. Muzeja dārzā apskatāma 
enkuru, boju, mīnu un dzenskrūvju kolekcija, kā arī veco „jūras vilku” skulptūras un 
kā arī piemineklis kartupeļiem  jā, tiem pašiem kartupeļiem, ko ainažnieki pārdeva 
Pēterburgā, lai atvērtu jūrskolu.  Valdemāra iela 47, Ainaži, +371 64043349, 
www.ainazumuzejs.lv, ainazumuzejs@apollo.lv, GPS: 57.864814, 24.360500

Ainažu Tūrisma informācijas punkts
Valdemāra iela 50a, Ainaži, Salacgrīvas novads, +371 64043241, 
tic.inta@salacgriva.lv, tourism.salacgriva.lv, GPS 57.864143, 24.360809
Salacgrīvas novada Tūrisma informācijas centrs  
Rīgas iela 10a, Salacgrīva, +371 64041254, saltic.juris@salacgriva.lv, 
tourism.salacgriva.lv, GPS 57.751827, 24.356281

10. Alojas novads, Staiceles un Alojas mazpilsētas. Alojas novadu caurvij 
Salaca,  kas  piedāvā  laivošanas  un  makšķerēšanas  priekus. „Staiceles  vimba”  ik 
gadu pulcē  lielu skaitu makšķernieku. Staiceles uzplaukums saistāms ar 19.gs.
beigās uzcelto papīrfabriku un strādnieku ciematu (vislabāk saglabājusies Lielās 
ielas  koka  apbūve).  Staicele  sevi  dēvē  par  stārķu  galvaspilsētu,  te  var  apskatīt 
savdabīgo „Profesora  ligzdu”, “Mākslinieku šķūnī” var  iepazīt  iedzīvotāju amatu 
prasmes,  iemēģināt  roku  vairāk  kā  100  gadus  vecās  stellēs.  Gan  Staicelē,  gan 
Alojā  apskates  vērtas  ir  baznīcas.  Alojas  kapos  atdusas  latviešu  dzejnieks 
Auseklis,  ar  dzejnieka  dzīvesgājumu  un  daiļradi  var  iepazīties  Alojas  muzejā. 
Ungurpils lepojas ar ezeru, kurā vērojamas vairākas peldošas salas. Vilzēnmuižas 
apkārtnē  viena no lielākajām balto stārķu ligzdu koncentrācijas vietām Latvijā, 
turpat netālu Braslavas parks iepazīstina ar bagātīgu augu kolekciju. Bioloģiskās 
saimniecības „Lielkalni” un „Vīksnas” u.c. piedāvā apskati un produkciju.
11. Lībiešu muzejs „Pivalind”. Staicelē, vienā no vecākajām guļbūves ēkām, 
atrodas lībiešu muzejs „Pivalind”, kas iepazīstina ar lībiešu kultūras mantojumu, 
kā arī piedāvā nobaudīt tradicionālo lībiešu putru. Apmeklētāji var iepazīties ar 
lībiešu  vēsturi,  tradīcijām,  kā  arī  pārlapot “Lībiešu  ābeci”,  iepazīstot  Staiceles 
puses  vietvārdus  un  to  saistību  ar  lībiešu  valodu.  Muzejā  apskatāmi  sadzīves 
priekšmeti, ko lietojuši Staiceles apkaimes ļaudis, kā arī rokdarbi. 
Lielā iela 14, Staicele, Alojas novads, +371 64035155, +371 27881859, 
muzejs@staicele.lv, www.staicele.lv, GPS 57.834816, 24.747391

Alojas novada tūrisma informācijas centrs
Lielā iela 13, Staicele, Alojas novads, +371 64035371, 
+371 27881859,  turisti@staicele.lv, www.aloja.lv, 
www.staicele.lv GPS 57.839828, 24.732971

12. Ķirbižu vides izglītības centrs – meža muzejs.  18.–19.  gs.  celtajā 
Ķirbižu  muižas  kompleksa  klētī  –  labības  kaltē  kopš  1989.  gada  darbojas 
Ziemeļlatvijā  vienīgais  meža  muzejs.  Apmeklētāji  var  iepazīties  ar  apkārtnes 
mežu bagātībām – aizsargājamiem augiem, medību trofejām, zvēru un putnu 
izbāžņiem,  meža  darbarīkiem  un  mežsaimniecības  skolu  vēsturi  Latvijā.  Pie 
muzeja sākās ~2 km garā Meža izziņas taka gar Vitrupes krastiem.  
Ķirbiži, Limbažu novads, +371 29288916, GPS 57.651236, 24.489814  
13. Hanzas pilsēta Limbaži.  Limbaži    Rīgas  arhibīskapa  rezidences  vieta, 
viena no Livonijas galvaspilsētām. Pilsētā saglabājusies lielākā daļa 18. gs. otrās 
puses koka apbūve un viduslaiku plānojums, kas veidojies 14.gs. Limbažos var 
aplūkot  viduslaiku  pilsdrupas  ar  skatu  torni,  18.gs.  sienu  gleznojumus Vecajā 
rātsnamā, Veco ugunsdzēsēju depo ar skatu torni, Limbažu muzeju un Latvijas 
valsts himnas autoram Baumaņu Kārlim veltītu ekspozīciju. 
14. Dzīvā sudraba muzejs Limbažos. Muzejā  apskatāmas  gan  rotas 
lietas  un  sīki  dekoratīvi  priekšmeti,  gan  lielformāta  sudraba  mākslas  darbi, 
tostarp, unikālā “Nākotnes pils 3001”, kas veidota no vairāk kā 30 kg sudraba 
un  ir  lielākais  sudraba  darbs  Baltijas  valstīs.  Piedāvā  kolekcijas  apskati, 
gida  pakalpojumus,  sudraba  darbu  iegādi  un  izgatavošanu  pēc  individuāla 
pasūtījuma,  īpašas  programmas  svētkos,  jaunlaulātajiem  ir  iespēja  izveidot 
savas dzimtas koku sudrabā.
 Burtnieku iela 4, Limbaži, +371 29356858, www.sudrabamuzejs.lv 
GPS 57.515146, 24.713593 

15. Igates pils un Dzirnavu krodziņš.  Igates  pils  celta  neorenesanses  stilā  ap 
1880.g.,  apkārt  skaists  ainavu  parks  ar  dīķiem,  uz  Igates  upītes  atrodas  nelielas 
dzirnavas.  Dzirnavu  ēkā  izveidots  omulīgs  krodziņš.  Pilī  iekārtota  viesnīca,  tajā 
apskatāma  izcilā  Latvijas  kara  flotes  virsnieka,  zemūdenes  “Ronis”  komandiera, 
novadnieka  H.  Legzdiņa  piemiņas  ekspozīcija.  Laba  vieta  svinībām,  romantiskām 
kāzām, elegantiem banketiem un ballēm. 
Igate, Limbažu novads, +371 29245500, 
igatespils@igatespils.lv, www.igatespils.lv, GPS 57.379601, 24.686459
16. Bīriņu pils. Greznā pils celta 1860. gadā, pārbūvēta 20.gs.sākumā, un ir viena 
no  savdabīgākajām  pusloka  un  neogotikas  stilā  veidotajām  celtnēm  Latvijas  piļu 
arhitektūrā.  Pils  iekštelpās  saglabājusies  vērtīga  19.gs.otrās  puses  neorenesanses 
stila  iekštelpu  dekoratīvā  apdare.  Pils  ansamblī  ietilpst  terasveida  dārzs  ar  lapeni 
ezera  krastā,  plašs  parks.  Pilī  iekārtota  viesnīca  un  restorāns,  pieejami  dažādi 
papildpakalpojumi. 
Bīriņi, Limbažu novads, +371 64024033, hotel@birinupils.lv, www.birinupils.lv, 
GPS 57.244144  24.659166
17. Ingrīdas Žagatas keramikas darbnīca „Cepļi”.  Darbnīcā  iespējams 
iepazīt  latviskās  kultūras  tradīciju  dzīvo  garu,  kas  zemes  spēka  un  uguns  kaislību 
sintēzē pārtop unikālos māla traukos no dūmaini pelēkiem un dziļi melniem, līdz 
krēmbaltiem  uguns  gleznojumiem  japāņu  Anagamas  ceplī.  Profesionālu  meistaru 
vadībā  iespējams  pašiem  iejusties  podniekmeistara  lomā,  lai  radītu  savu  īpašo 
trauciņu. 
„Cepļi”, Limbažu novads, + 371 29234867, cepli@cepli.lv, www.cepli.lv, 
GPS 57.399635, 24.433378
18. ZUGU laimes un veiksmes brīnumainā keramika.  Podnieka  A.  Preisa 
darbnīcā iespējams vērot trauku tapšanu, aplūkot ekspozīciju un iegādāties traukus. 
ZUGU keramika top,  izmantojot seno Vidzemes meistaru slepenās zināšanas.  Īpaši 
izraudzīti māli, ūdens, kas nostādināts uz dažādiem augiem, trauka izgatavošanas 
un  apdedzināšanas  diena,  dzīvā  malkas  uguns,  trauka  krāsa  un  rotājums,  kā  arī 
prasmes un zināšanas, ļauj radīt to vienīgo un neatkārtojamo veiksmes priekšmetu.
„Zelmeņi”, Limbažu novads, +371 29783447, preiss@zuguart.com, 
www.zuguart.com, GPS 57.399754, 24.432907

Limbažu novada tūrisma informācijas centrs
Torņa iela 3, Limbaži, +371 64070608, +371 28359057 
tic@limbazi.lv,  www.visitlimbazi.lv ,  GPS 57.514895, 24.714171

19. Turaidas muzejrezervāts. Turaidas vēsturiskais centrs vēsta par norisēm tajā 1000 
gadu  garumā.  Apmeklētājiem  ir  iespēja  iepazīt    Gaujas  lībiešu  kultūras  mantojumu, 
Turaidas  viduslaiku  pilī  esošās  ekspozīcijas,  pils  torni,  no  kura  paveras  gleznaina  Gaujas 
senielejas  ainava,  Baznīckalnu  ar  koka  baznīcu,  Turaidas  Rozes  piemiņas  vietu,  Dainu 
kalnu – latviešu tautasdziesmai veltītu skulptūru dārzu. 
Turaidas iela 10, Turaida, Siguldas novads, +371 67972376, turaida.muzejs@apollo.lv, 
www.turaida-muzejs.lv, GPS 57.183250, 24.849485
20. Livonijas ordeņa Siguldas pils. 1207.  gadā  celtajā  cietoksnī  iespējams  izbaudīt 
Livonijas  ordeņa  brāļu  ikdienu,  dodoties  vēsturiskā  pārgājienā  vai  apskatīt  viduslaiku 
ieroču  arsenālu.  Ikviens  apmeklētājs  aicināts  uzkāpt  torņos,  baudīt  viduslaiku  auru  un 
unikālo skatu pāri Gaujas senielejai. 
Pils iela 18, Sigulda, +371 67971335, info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv, 
GPS 57.166366, 24.850053
21. Mores kauju muzejs.  Muzeja  Otrā  pasaules  kara  tēmas  ekspozīcijas  sastāv  no 
autentiskiem  priekšmetiem  un  atmiņu  stāstiem  ar  skatu  no  abām  frontes  pusēm.  Gida 
stāstījums  par  Mores  kauju,  kurā  latviešu  leģionāri  kara  beigu  posmā  divas  nedēļas 
aizturēja Sarkanās armijas  izlaušanos uz Rīgu. Aplūkojami 19.–20. gs. mājamatniecības 
priekšmeti, padomju laika liecības un novada amatnieku izstādes. Suvenīru piedāvājums. 
Brīvdabas ekspozīcijā tanks T34 un kara tehnika.
 „Kalna Kaņēni”, More, Siguldas novads, +371 29446115*, +371 26699694* 
info@moresmuzejs.lv, www.moresmuzejs.lv, GPS 57.079596; 25.061655

Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs
Ausekļa iela 6, Sigulda, +371 67971335, info@sigulda.lv, 
www.tourism.sigulda.lv,  GPS 57.153182, 24.853715

22. Mālpils muiža. Mālpils muiža ir viens no izsmalcinātākajiem klasicisma arhitektūras 
pieminekļiem Vidzemē. Celta 18. gs. vidū, pārbūvēta 20.gs.sākumā. Muižas pils  ir valsts 
nozīmes kultūras piemineklis,  restaurēta 2008. gadā. Tiek atjaunots baroka stila muižas 
parks ar pastaigu celiņiem un dīķiem. Kungu mājā iekārtota viesnīca, restorāns, pieejami 
dažādi papildpakalpojumi. 
Pils iela 6, Mālpils, Mālpils novads, +371 26666600, info@malpilsmuiza.lv, 
www.malpilsmuiza.lv, GPS 57.006461, 24.949354

23. Ķeipenes kino stacija. Tā atrodas bijušajā Ķeipenes dzelzceļa stacijā, pie kuras 
saglabājies arī vienīgais sliežu posms bijušajā RīgaĒrgļi dzelzceļa līnijā. Te izvietota 
ekspozīcija  izcilajam kinorežisoram S. Eizenšteinam, kuru papildina vēsturiska kino 
tehnika,  īsta  jūras  navigācijas  uguns  zīme  un  vides  instalācija    milzu  galds  (6  m 
augsts) ar diviem krēsliem kino dižgariem. Galdā iebūvētās kāpnes ļauj to izmantot 
kā skatu laukumu. 
„Dzelzceļa stacija”, Ķeipene, Ogres novads, +371 26314147, 
velta.riekstina@gmail.com, GPS 56.895779, 25.186509

24. Piparpūku cepšana „Ķeipeniešos”. Uzņēmums  ir  slavens  ar  „gardajiem 
mākslas darbiem” – piparkūkām, kuras veidotas dažādām gaumēm – gan lieliem, 
gan maziem cilvēkiem ar labu humora izjūtu. Uzņēmumā iespējams vērot piparkūku 
tapšanas procesu, kā arī izmēģināt savu roku veiklību piparkūku veidošanā.
„Atpūtas”, Ķeipene, Ogres novads, +371 28658262, unida@inbox.lv, 
www.keipenespiparkukas.lv, GPS  56.888706, 25.183196

25. Suntažu muižas pils un muzejs. Muižas kungu māja – pils celta 18.gs.beigās. 
Pēc 1905. gada postīšanas, pili atjaunojis tās pēdējais īpašnieks barons Hānenfelds. 
Kopš 1920. gada pilī darbojas skola un muzejs, kurā aplūkojama skolas un pagasta 
vēstures ekspozīcija. Iespējams uzkāpt pils tornī un izbaudīt apkārtnes ainavu. 
Suntažu vidusskola, Ogres novads, +371 28625976*, GPS 56. 907365, 24.925421

26. Tīnuži – Latvijas ģeogrāfiskais centrs un Tīnūžu muiža. Tīnūžos atrodas 
gan  Latvijas,  gan  arī  Baltijas  ģeogrāfiskais  centrs  (GPS  56.880139,  24.606222). 
Tīnūžu muižā, Mazās Juglas upes krastā, iekārtots Ikšķiles novada kultūras manto
juma centrs. Tajā aplūkojama pastāvīgā izstāde „Latviešu strēlnieku kaujas pie Mazās 
Juglas upes”. Ekspozīcijā apskatāmas iepriekš nepublicētas fotogrāfijas, ieroči, uni
formas un kauju vietās atrasti priekšmeti. 
Tīnūži, Ikšķiles novads, +371 26669452, GPS 56.867935, 24.570119

27. Libertu bērzu sulas un vīna pagrabs. 2010.gadā L.Liberta izveidotajā bērzu 
sulu  ražotnē  interesentiem  ir  iespēja  redzēt,  kā  top  dažāda  veida  izstrādājumi  no 
bērzu  sulām    svaiga  bērzu  sula,  limonāde,  sīrups,  vīns,  šampanietis  un  pat  bērzu 
sulas stiprais. To visu var arī nodegustēt!
 „Zaķu muiža”, Daugavmala, Ikšķiles novads, +371 29297469, info@sula.lv, 
www.sula.lv, GPS 56.8200, 24.5173

28. Ikšķiles baznīcas drupas uz Sv. Meinarda salas.  Ikšķilē  pirms  vairāk 
nekā 800 gadiem aizsākušies Latvijas un Eiropas nozīmes vēstures notikumi, kuru 
liecinieces  ir  Baltijā  vecākās  sakrālās  mūra  celtnes  drupas  uz  Sv.  Meinarda  salas 
Daugavā.  Baznīcas  pamatakmeni  1184.  gadā  licis  Livonijas  bīskaps  Sv.  Meinards. 
Valsts nozīmes arhitektūras un vēstures piemineklis. 
Ikšķile, Ikšķiles novads, +371 65022458, GPS 56.815369, 24.500604

29. Siera ražotne „SierŠtelle”. 2009.  gadā  radās  zīmols „SierŠtelle”.  Ražotnes 
sortiments  sastāv  no  vairāk  kā  30  dažādas  garšas  sieriem,  piemēram,  siers  ar 
piparmētrām, gailenēm, saulē kaltētiem tomātiem u.c. piedevām. Iepriekš piesa
koties, var iepazīties ar ražotni, nodegustēt sierus un savā īpašumā iegūt gardākos 
izstrādājumus no „Sierštelles” piedāvājuma! 
Brīvības iela 12, Ogre, +371 65021200, siers@sierstelle.lv, www.sierstelle.lv, 
GPS 56.814892, 24.602165

Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūra 
“Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra”
Brīvības iela 12a, Ogre, +371 65071883, +371 2949168, 
info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv, 
GPS 56.814762, 24.601875

30. Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs. Muzejs  ir  vieta,  kurā  var  ne  tikai  iegūt 
informāciju par latviešu tautas varoni Lāčplēsi, eposa autoru A. Pumpuru, par Lielvārdi 
un Lielvārdes jostu, bet tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur katram ir dota iespēja apsiet latvju 
rakstu zīmēm bagāto Lielvārdes jostu, atrast tajā savu raksta zīmi, kā arī aplūkot vienu 
no garākajām un platākajām Lielvārdes jostām. 
E. Kauliņa aleja 20, Lielvārde, Lielvārdes novads, +371 29322468*, +371 65053759, 
muzejs@lielvarde.lv, GPS 56.711361, 24.835281

33. Rūdolfa Blaumaņa muzejs “Braki”. Rakstnieka R.Blaumaņa (1863–1908) 
dzīves  un  darba  vieta,  ar  Vidzemei  raksturīgu  lauku  sētas  kompleksu.  Muzejs 
piedāvā ekspozīciju par rakstnieka daiļradi, darbošanos interaktīvās programmās, 
izmēģināt lauku darbarīkus praktiskā darbā, līdzdarboties velniņu darbos un ne
darbos un rīkot ģimenes godu svinības. Īsts gardums  Braku biezputra un Silmaču 
pankūkas. Teritorijā atrodas arī atrakciju parks “Braku takas”. 
„Braki”, Ērgļu novads, +371 64871569, +371 26406289, braki.muzejs@inbox.lv, 
www.braki.lv, www.brakutakas.lv, GPS  56.900425, 25.696780

34. Ērgļi un Ērgļu novads. Ērgļu  centrs  priecē  ar  skaistajiem  dabas  skatiem. 
Muižas  laikos  veidotajā  parkā  iespējams  baudīt  vēstures  sajūtas  senajā  pilskalnā 
un šķērsot Ogres upi pa trīs dažādiem tiltiem ciema centrā. Ērgļu kapsētā apbedīts 
rakstnieks  R. Blaumanis,  savukārt  viņa  dzīves  un  radošajā  darba  vietā  „Brakos” 
izveidots  rakstnieka  piemiņas  muzejs.  Mūziķu  brāļu  Jurjānu  memoriālajā  muzejā 
“Meņģeļi”  (GPS 56.876965, 25.699477)  apmeklētāji  var  iepazīties  ar  latviešu 
klasiskās mūzikas pamatlicēju dzīvi, kā arī iegriezt dziesmu svētku ratu. Sausnējas 
pagasta novadpētniecības muzejs „Līdumos” iepazīstina ar pagasta vēsturi un no
vadniekiem,  te  iekārtota  rakstnieka  un  tulkotāja V.  Zālīša  piemiņas  istaba.  Dabas 
krāšņumu,  mieru  un  atpūtu  piedāvā  Jumurdas  muižas  atpūtas  komplekss  (GPS 
56.946362, 25.739149).

Ērgļu novada pašvaldības un tūrisma informācijas punkts
Rīgas iela 10, Ērgļi, +371 6471299,  info@ergli.lv 
www.ergli.lv, GPS 56.899111, 25.642504

35. Piebalgas porcelāna fabrika.  Ekskursija  vienīgajā  Latvijas  porcelāna 
ražotnē –  iepazīšanās  ar  porcelāna  rašanās  vēsturi  un  tapšanas  noslēpumiem. 
Gatavo  izstrādājumu  ekspozīcija  galerijā  Vecpiebalgas  muižā.  Porcelāna 
apgleznošanas  studija  –  apmeklētājiem  iespēja  pašiem  apgleznot  porcelāna 
traukus ar profesionālajām porcelāna krāsām. Gatavo porcelānu iespējams saņemt 
jau pusotru stundu pēc apgleznošanas. 
„Pils”, Ineši, Vecpiebalgas novads, +371 29721836, +371 28451800, poga@apollo.lv, 
www.porcelanadarbnica.lv, GPS 57.020370, 25.832806

36. Piebalgas dižgaru muzeji.  Piebalga  ir  bagāta  ar  daudzveidīgo  kultūras 
mantojumu.  Latviešu  pasaku  meistara  K.Skalbes    memoriālais  muzejs  ”Saulrieti” 
(+371 26494406, GPS 57.078142, 25.842112)  un  dzimtās  mājas „Incēni”  piedāvā 
ekskursijas  muzejā,  tematiskus  pasākumus,  svinīgu  rituālu  kāzu  godos.  Kaibēnu 
kalna galā atrodas tautskolotāju un rakstnieku brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs 
„Kalna  Kaibēni”,  kas  ir  vecākais  memoriālais  muzejs  Latvijā  (+371 26185382, 
GPS 57.028034, 25.722349).  Te  tapis  pirmais  latviešu  romāns  ”Mērnieku  laiki”. 
Aizrautīgākā Piebalgas novada apdziedātāja A. Austriņa dzīves un daiļrades ekspo
zīcija  skatāma  „Kaikašos”  (+371 26132270, GPS 57.058611, 25.799722).  Kom
ponista E. Dārziņa un dzejnieka J. Sudrabkalna memoriālais muzejs atrodas vēsturis
kajā skolas ēkā “Jāņaskola (+371 64100351, GPS 57.111242, 25.931484). Piedāvā 
ekskursijas, iespēju noklausīties E. Dārziņa komponētos skaņdarbus.    
Vecpiebalgas novads, Piebalgas muzeju apvienība „Orisāre”, 
+ 371 26573868, + 371 64100351, www.piebalgasmuzeji.lv.

37. Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja filiāle „Vēveri”. Raksturīgajā 
Vecpiebalgas ainavā aplūkojamas senā Vēveru ciema astoņas zemnieku un amat
nieku sētas – novada celtniecības paraugi. Stellēs uzvilktajā audeklā savu dzīparu 
var  ieaust  apmeklētājs.  No Vēveru  kalna  vējdzirnavām  redzams  kopskats  un  Pie
balgas  tāles.  Iespēja  līdzdarboties  graudu  malšanas  un  maizes  cepšanas  procesā. 
“Vēveri”, Vecpiebalgas novads, +371 29364806, GPS  57.113328, 25.845833

38. Lodes Apšu baznīca. Koka baznīca celta guļbūves tehnikā 1780.gadā un pēc 
celtniecības  paņēmieniem  atgādina  Vidzemes  latviešu  zemnieku  māju.  Baznīcas 
altāris, kancele un ērģeles iebūvētas 19.gs. beigās. 20.gs.sākumā celtnei piebūvēts 
zvanu tornis, bet 20.gs.30. gadu sākumā baznīcas salmu jumts nomainīts ar skaidu 
jumtu. Te uzņemtas atsevišķas kinofilmas “Aija” epizodes. 
Taurenes pagasts, Vecpiebalgas novads, +371 29352904, GPS  57.139329, 25.608046

39. Nēķena (Taurenes) muižas komplekss. Muižas kungu māja celta 19.gs. 80.
gados historisma un neoklasicisma stilā. No apbūves saglabājusies kungu māja (tajā 
atrodas pagasta pārvalde un kultūras nams), vecā pils, klēts, alus pagrabi un ainavu 
parks.  Vienā  no  muižas  kompleksa  ēkām  atrodas  Vecpiebalgas  novada  tūrisma 
informācijas punkts un novadpētniecības ekspozīcija.

Vecpiebalgas novada tūrisma informācijas punkts
Taurene, Nēķena muižas komplekss, Vecpiebalgas novads 
+371 26110724, info.vecpiebalga@inbox.lv, www.vecpiebalga.lv 
GPS  57.161128, 25.662781

40. Piebalgas mākslas krātuve.  20. gs.  30. gados  gleznotājs  un  mākslas  kritiķis 
J. Strazdiņš  sāka  veidot  mākslas  darbu  kolekciju,  ar  mērķi  izveidot  Piebalgas  mākslas 
muzeju.  Otrā  pasaules  kara  laikā  kolekcija  pazuda.  1999. gadā  atradās  dažas  gleznas, 
kuras tika restaurētas. Šobrīd kolekcijā ir vairāk kā 30 mākslas darbu, tās ir unikālas un 
neatkārtojamas  vērtības:  J. Jaunsudrabiņa,  E. Brasliņa,  J.Valtera,  J.Titāna,  V. Purvīša, 
J. Madernieka u.c. autoru darbi. 
“Pēterskola”, Melnbārži, Jaunpiebalgas novads, + 371 26361860*, 
GPS 57.165050, 25.846301
41. Jaunpiebalgas Svētā Toma evaņģēliski luteriskā baznīca. Viena no lielākajām 
un krāšņākajām Latvijas lauku baznīcām. Baznīcā ir 800 sēdvietas, tās altāris un kancele 
griezti ozolkokā. 2004.gadā, svinot 200.gadadienu, dievnams tika nodēvēts Svētā Toma 
vārdā. 2012.gadā pabeigti baznīcas restaurācijas darbi. Pie baznīcas atrodas K. Zāles vei
dotais piemineklis Brīvības cīnītājiem. 
Gaujas iela 23, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas novads, +371 28381573, +371 26615072, 
www.jaunpiebalga.lv, GPS 57.176623, 26.035706

42. Rauna un Raunas viduslaiku pilsdrupas. Raunas  vārdu  bieži  saista  ar 
skaisto šūnakmens krauju – Raunas Staburagu. Tomēr Raunā  ir vēl daudz skaistu 
un  nozīmīgu  kultūrvēsturisku  apskates  vietu:  Tanīsa  pilskalns,  Raunas  viduslaiku 
pilsdrupas,  Brīvības  piemineklis „Koklētāja”,  Raunas  ev.  luterisko  baznīca.  Raunas 
pilsdrupas  ir  paliekas  no  Rīgas  arhibīskapijas  galvenās  rezidences  Raunā,  kurā 
noteiktu  laiku  katru  gadu  uzturējās  arhibīskaps  ar  savu  svītu.  16.  gs.  sākumā  pils 
tika ievērojami paplašināta, ap to izveidojās pilsēta. 17. gs. pils tika sagrauta. Pils 
tornī izbūvēts skatu tornis, no kura paveras plašs skats uz Raunu un tuvāko apkārtni. 
Rauna, Raunas novads, GPS 57.330650, 25.611892
43. Tanīsa pilskalns.  Tanīsa  kalnā  atradies  viens  no  lielākajiem  un  visvairāk 
nocietinātajiem  seno  latgaļu  pilskalniem. Tas    atrodas  24  m  augstā  Raunas  upes 
ielejas krastā. Izrakumos konstatēts, ka pilskalns bijis apdzīvots vēl pirms mūsu ēras, 
un  to  sākotnēji  apdzīvojušas  somugru  ciltis,  bet  vēlāk  tas  kļuvis  par  seno  latgaļu 
apmetni. No Tanīsa kalna paveras skaists skats uz pilsdrupām, baznīcu, Dzirnezeru 
un dzirnavām, Raunas upi un Līčupi. 
Rauna, Raunas novads, GPS 57.329653, 25.603745

Raunas novada tūrisma informācijas centrs
Valmieras iela 1a, Rauna, +371 64177014, + 371 27775764 
raunatic@gmail.com, www.rauna.lv, GPS 57.331906, 25.609209

44. Āraišu arheoloģiskais muzejparks.  Unikāla  9.–10.gs.  seno  latgaļu  ezera 
mītnes rekonstrukcija. Tā ir plašāk pētītā šāda veida apmetne ZA Eiropā. Apmeklētāji 
var iepazīties ar dzīves apstākļiem, kādi bijuši tūkstoš gadus senā pagātnē. Viduslaiku 
pilsdrupas un Meitu sala ar akmens un bronzas laikmetu rekonstrukcijām.
Āraiši, Amatas novads, +371 64107080, araisi@history-museum.lv, 
www.history-museum.lv, GPS 57.249863, 25.280905

Amatas novada Ieriķu Tūrisma informācijas centrs
„Dzirnavas”, Ieriķi, +371 64119024, tūrisms@and.lv, www.amata.lv, 
GPS 57.210079, 25.170879

64. Ērģemes viduslaiku pilsdrupas. Livonijas ordeņa pils vēstures avotos minēta 
1422.  gadā,  celta  14. gs. Tas  bija  spēcīgs  cietoksnis  ordeņvalsts  austrumu  robežu 
aizsardzībai. Tā neglābjami izpostīta Ziemeļu kara laikā 18.gs.sākumā. Apskatāmas 
visai iespaidīgas pils drupas ar apaļu stūra torni divu stāvu augstumā. 
Ērģeme,  Valkas novads, +371 64725522, tib@valka.lv, www.visit.valka.lv, 
GPS 57.812810, 25.830524

65. Valka – neparastā “dvīņu”pilsēta. Valka  vēsturiski  veidojusies  kā  viena 
pilsēta,  mūsdienās  sadalīta  ar  Igaunijas  un  Latvijas  robežzīmēm  divās  „dvīņu 
pilsētās”– Valkā  un Valgā. Vislabāk  pilsētas  aprises  var  saskatīt  no Valkas  Lugažu 
ev. luteriskās  baznīcas.  Valkas  kultūras  nams  ir  viens  no  izcilākajiem  sabiedrisko 
celtņu piemēriem Ziemeļvidzemē. Interesanta, ar savdabīgo novietojumu dabā, ir 
Valkas brīvdabas estrāde. 1919. gada Brāļu kapos atrodas piemineklis ”Senlatviešu 
karavīrs” – vienīgais latviešu mākslas kubisma virziena tēlniecības piemērs.

66. Valkas Novadpētniecības muzejs. Muzejs  atrodas  19.gs.  vidū  celtajā 
Vidzemes draudžu skolu skolotāju semināra ēkā. No 1839. līdz 1881. gadam semi
nāra  vadītājs  bija  pazīstamais  pedagogs  un  koru  kultūras  pamatlicējs  J. Cimze. 
Muzeja pamatekspozīcija veltīta J. Cimzem, viņa vadītajam skolotāju semināram un 
audzēkņiem, kā arī Valkas vēstures notikumiem. 
Rīgas ielā 64, Valka, +371 64722198, muzejs@valka.lv, www.muzejs.valka.lv, 
GPS 57.768330, 26.005872

67. Etnogrāfiskā sēta „Ielīcas”. 18.–19. gs.  zemnieku  sēta,  kurā  ietilpst 
koka  ēku  komplekss  Ziemeļvidzemei  raksturīgā  pagalmu  sistēmā. Te  var  redzēt 
dzīvojamo māju, 3 klētis, kūti, pūni,  stalli ar  lopbarības  telpām, riju,  ratnīcu un 
pagrabu. Ielīcās uzņemta kinofilma „Pūt, vējiņi”.   
“Ielīcas”, Valkas novads, + 371 29461673, ielicas@ielicas.lv, www.ielicas.com,  
GPS   57.657493, 26.001527

68. Vijciema čiekurkalte. Viena  no  vecākajām  čiekurkaltēm  Latvijā,  kur  sēklas 
jaunu mežu audzēm joprojām tiek iegūtas, izmantojot 100 gadus vecās oriģinālās 
iekārtas.  Čiekurkaltes  pamatdarbība  veiksmīgi  apvienota  ar  vēsturisko  vērtību 
saglabāšanu.  
Mežmuiža, Valkas novads, +371 26478620, GPS 57.592389, 26.039878

69. Vijciema baznīca. Viena no astoņām Latvijā esošajām koka dēlīšu apšuvuma 
baznīcām, celta 1852. gadā. Šeit atrodas republikas nozīmes mākslas pieminekļi – 
altāris  un  kokā  gleznota  altārglezna „Svētais  vakarēdiens”.  Ēkas  izteiksmību  vairo 
lieli  sešpadsmit  rūšu  logi ar  smailloka arkām un dekoratīvu balti krāsotu aplodu. 
Baznīca  restaurēta  1992.  gadā  pēc  Jirgenu  dzimtas  iniciatīvas  par  tās  ziedotiem 
līdzekļiem. 
Vijciema pagasts, Valkas novads +371 26356379, GPS 57.5839001, 25.950556

Valkas novada tūrisma informācijas birojs
Rīgas 22, Valka, +371 647 25522, tib@valka.lv, 
www.visit.valka.lv, 57.774154, 26.019383

70. Strenči – plostnieku pilsēta. Daudzu Strenču un apkārtnes vīriešu nodarbošanos 
vēl nesenā pagātnē bija saistīta ar koku pludināšanu pa Gauju. Par godu Gaujas plost
niekiem,  lai  nezustu  atmiņas  par  pagātnē  tik  izplatīto,  bet  grūto  plostnieka  amatu, 
Strenčos  ik  gadu  maijā  tiek  rīkoti  Gaujas  plostnieku  svētki,  Gaujas  krastā  izveidota 
skulptūra “Gaujas plostnieks”.
71. Sedas padomju šarms. Seda, kā kūdras rūpnīcas strādnieku pilsētiņa, celta 20. gs. 
50.–60. gados līdz ar kūdras izstrādes sākumu Sedas purvā 1954. gadā. Pilsēta celta pēc 
padomju laika tipveida projekta ar centrālo laukumu un starveida sānu ieliņām, plašām 
bērzu, liepu alejām un dzeltenām Staļina klasicisma stilā celtām mājām. 2012. gadā tika 
atvērts rekonstruētais Sedas kultūras nams.

Strenču Tūrisma informācijas centrs.
Rīgas iela 7, Strenči, Strenču novads, +371 64715667, 
tic@strencunovads.lv, www.strencunovads.lv, GPS 57.627625, 25.683975

72. Trikātas pilskalns. Iespējams, ka Trikātas pilskalns ir leģendām apvītās Beverīnas 
pils  vieta,  kurā  13. gs.  sākumā  valdīja  Tālivaldis  Tas  paceļas  augstā  stāvkrastā  starp 
Trikātas ezeru un Abula upi. Pilskalnā atrodas viduslaiku pilsdrupas. 20. gs. otrajā pusē 
pils pagalmā izveidota estrāde, kas darbojas vēl joprojām. 
Trikāta, Beverīnas novads, www.beverinasnovads.lv, GPS 57.541254, 25.709928
73. Smiltenes novada muzejs Mēru (Birzuļu) muižā. Muižas pils celta 1905. gadā. 
Tajā  2011.  gadā  atklāts  Smiltenes  novada  muzejs. Tas  piedāvā  ne  tikai  aplūkot  plašu 
medicīnas lietu, koka priekšmetu un rokdarbu kolekciju, dažādas fotogrāfijas un liecības 
par  Birzuļu  pamatskolas  vēsturi,  kā  arī  senas  un  vērtīgas  grāmatas,  bet  arī  pašiem 
līdzdarboties un piedalīties dažādos tematiskajos pasākumos.   
Mēri, Smiltenes novads,  +371 29227562*, www.smiltene.lv,  GPS 57.445028, 26.092558
74. Lauku mājas un maizes darbnīca “Donas”. Maizes darbnīca cep rupjmaizi  īstā 
krāsnī uz kļavu  lapām.  Ir  iespēja  izveidot savu kukulīti, kuru pēc  izcepšanas var  turpat 
uz vietas nobaudīt ar pienu un medu, vai arī aizvest  līdzi kā ciemakukuli mājiniekiem. 
Iespējas nakšņot labiekārtotos numuriņos un karsēties pirtiņā. 
 „Donas”, Smiltenes novads, +371 26425426, donas@inbox.lv,  
maizesdarbnica.blogspot.com, GPS 57.441673, 25.733929
75. Smiltenes sidra un vīna degustācijas. Viesnīcas “Brūzis” pagrabā atrodas Smil
tenes  sidra  darītava.  Ekskursijas  laikā  ir  iespēja  noskaidrot,  kā  top  no  Latvijas  dabas 
veltēm Smiltenē darīts vīns un sidrs. Iespēja iegādāties līdzņemšanai. Viesnīcas kafejnīcā 
ir iespēj ieturēt sātīgu maltīti vai pārnakšņot labiekārtotos numuriņos. 
Brūža iela 2, Smiltene, +371 29612267(darītava)*, +371 64773708 (viesnīca), 
sidradaritava@gmail.com, www.hotelbruzis.lv, GPS 57.427883, 25.916103

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs
Dārza iela 3, Smiltene, +371 64707575, tourism@smiltene.lv, 
www.smiltene.lv, GPS 57.425049, 25.900612

76. Jāzepa Vītola muzejs „Anniņas”. Gaujienas  muižas  ansamblis  un  parks 
veidojies gleznainās Gaujas krastā. Vienā no bijušās muižas ēkām (aldara mājā), 
no 1922. līdz 1944.gadam vasarās uzturējies komponists J.Vītols. 1961. gadā te 
iekārtots  J. Vītola  memoriālais  muzejs “Anniņas”.  Muižas  plašo  parku  atdzīvina 
dīķis, avots ”Lauvas mute”, kā arī brīvdabas estrāde, kur kopš 1988. gada notiek 
J. Vītola Mūzikas dienas u.c. pasākumi.

Gaujienas pagasta Biznesa, izglītības, informācijas 
un tūrisma centrs, “Pilskalni“, Gaujiena, +371 28386923, 
+371 64381601, info@gaujiena.lv;  gaujiena.info@ape.lv
www.apesnovads.lv, GPS 57.515141, 26.399169

77. Senlietu muzejs „Fazāni” Trapenē. Z. Safranoviča senlietu privātmuzejs, 
kas  atrodas  bijušajā  barona  Vulfa  Bormaņu  muižas  parkā.  Mājas  nosaukumu 
izskaidro  fakts,  ka  barons  audzējis  fazānus.  Muzeja  krājumā  ap  40  tūkstošiem 
priekšmetu. Pats vecākais un retākais muzeja priekšmets ir 300 gadu veca man
ta – E.Glika ledusskapis. 
„Fazāni”, Trapene, +371 29498605, zigurds.fazani@inbox.lv, www.apesnovads.lv, 
GPS 57.448041, 26.599247

78. Apes mazpilsēta. Latvijas–Igaunijas  pierobežā  atrodas  neliela,  bet  ļoti 
savdabīga  pilsētiņa  ar  visīsāko  nosaukumu  Latvijā.  Neparastu  šarmu  pilsētai 
piedod no vietējā dolomīta celtās ēkas un senais laukakmeņu bruģis Pasta ielā. 
Netrūkst  interesantu  vietu  arī  tuvējā  apkārtnē: Vaidavas  upe,  Dzenīšu  dižvītols, 
Raganu klintis, Grūbes dolomītu atsegums un ūdenskritums, Grūbes HES. Apes 
vārds  saistāms  ar  rakstnieces  E. Zālītes  un  novadpētnieka  D. Ozoliņa  vārdu.  Par 
tradicionāliem kļuvuši pasākumi: motosporta sacensības ”Vaidavas kauss” Apē un 
„Upju festivāls”, kas katru gadu notiek  kādā no Apes novada pagastiem. 

Apes novada tūrisma informācijas punkts
Skolas iela 4 (ieeja no pagalma puses), Ape
+371 22037518, +371 29439207,  +371 643 22273, tic@ape.lv,
www.apesnovads.lv, GPS 57.537907, 26.693763

79. Drusku pilskalns. Pilskalns ar visstāvāko nogāzi Latvijā. Tā dienvidu nogāze no 
Pilskalna ezera paceļas gandrīz 82–89 m augstumā, kur nogāžu slīpums   ap 45°. No 
Drusku paugura ZA virsotnes paveras tāls skats uz  Hānjas augstieni, arī Lielo Munameģi 
Igaunijā. Šī skata dēļ ir vērts atbraukt!  Iekārtota marķēta dabas taka. 
Korneti, Alūksnes novads, + 371 29347398, + 371 26520232, www.veclaicene.lv, 
GPS 57.590651, 26.926663

80. Ernsta Glika Bībeles muzejs. Muzejs piedāvā  iepazīties ar “Bībeles ceļu” – no 
pašas pirmās, E. Glika Alūksnē tulkotās Bībeles, līdz mūsdienu izdevumiem. Ekspozīcijā 
Bībeles 36 tautu valodās, dažādi sprediķu un dziesmu grāmatu izdevumi. 
Pils iela 25a, Alūksne, +371 64323164, +371 25627589, muzejs@aluksnesdraudze.lv, 
GPS 57.424320, 27.048899

81. Bijusī PSRS kodolraķešu bāze Zeltiņos. Nostāsti  nelīdzēs  –  šī  vieta  jāredz 
pašam,  jo,  kur  gan  vēl  šodien  Latvijā  atrodams „Ļeņina  laukums”.  Centrālais  vadības 
bunkurs,  raķešu  uzglabāšanas  angāri,  raķešu  palaišanas  laukumi,  palīgtehnikas 
atrašanās telpas – viens no padomju laika slepenajiem militārajiem objektiem, kas vēl 
šodien glabā daudz nezināmas,  interesantas  informācijas un  liek domāt par nesenās 
pagātnes notikumiem.  
Zeltiņi, Alūksnes novads, +371 29499352*, zeltinumuzejs@aluksne.lv, 
www.aluksne.lv, GPS 57.348293, 26.751537

Alūksnes novada Tūrisma informācijas centrs
Pils iela 25a, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, 
+371 64322804, +371 29130280, tic@aluksne.lv, www.aluksne.lv, 
GPS 57.424414, 27.048782

82. Gulbenes–Alūksnes bānītis.  Gulbenes–Alūksnes  bānītis,  vienīgais  regu
lāri  kursējošais  šaursliežu  dzelzceļš  Baltijā,  veic  pasažieru  pārvadājumus,  rīko 
atraktīvus šovus un pasākumus, kā arī piedāvā ekskursiju pa depo un vizināšanos 
ar  rokas  drezīnu.  Īsteniem  dzelzceļa  atmosfēras  mīļiem  ir  iespējams  pārnakšņot 
viesu mājā „Depo” un salonvagonā, kā arī izmantot publiskās pirts pakalpojumus. 
Viestura iela 12, Gulbene, +371 20228884, raitis@banitis.lv, www.banitis.lv,  
GPS 57.183317, 26.764583 

83. Sv. Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca un Stāmerienas pils. Majes
tātiskā  Sv. Ņevas  Aleksandra  pareizticīgo  baznīca,  kas,  atjaunota  tās  agrākajā 
spožumā,  lepojas  ar  torņu  krustos  iestrādātiem  kalnu  kristāliem.  No  baznīcas 
netālu  meklējama  ar  stāstiem  apvītā  Stāmerienas  pils,  kas  20. gs.  30. gados 
bijusi  pasaulslavenā  itāļu  rakstnieka  Džuzepes  Tomazi  di  Lampeduzas  dzīves 
vieta.  Informāciju  par  muižas  teritoriju  un  vēsturi  iespējams  uzzināt,  izstaigājot 
Stāmerienas pils vēstures taku. Vecstāmeriena, Gulbenes novads, +371 28389893 
(baznīca), +371 29468334 (pils), GPS 57.215667, 26.892483

84. Latvijas armijas Litenes vasaras nometnes vieta.  Netālu  no  Litenes, 
Sitas silā, atrodas Latvijas armijas vasaras nometnes vieta, kur 1941. gadā notika 
totalitārā  režīma  represijas  pret  Latvijas  armijas  virsniekiem  un  karavīriem.  No 
bijušajām Litenes nometnes celtnēm ir saglabājušies dzīvojamo baraku pamatņu 
betona pāļi un aizsardzības būvju paliekas. Izveidotas piemiņas vietas. 
Litene, Gulbenes novads, +371 26395383, +371 29269823, 
GPS 57.165836, 27.018740 

85. Vecgulbenes muižas komplekss. Vecgulbenes  muiža,  nonākot  baronu 
Volfu dzimtas īpašumā, 19. gs. kļuva par vienu no greznākajām muižām Vidzemē. 
Muižas apbūvē ietilpst divas pilis – Baltā un Sarkanā pils, kā arī oranžērija, klēts, 
manēža, kurā pēc pārbūves iekārtota viesnīca. Muižas bijušajā oranžērijā un klētī 
atrodas Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs, kur apskatāma ekspozīcija 
par  Gulbenes  vēsturi,  dažādas  izstādes  un  plaša  muzeja  krājuma  priekšmetu 
kolekcija.  
Brīvības iela 18, Gulbene, tel. +371 64474800 (viesnīca), +371 64473098 (muzejs), 
baltapils@baltapils.lv, muzejs@gulbene.lv, 
www.baltapils.lv,  www.gulbenesmuzejs.lv, GPS 57.161767, 26.760667

86. Vides veselības saimniecība “Kalna Pakalnieši”. Viesiem tiek piedāvāta 
iespēja darboties prasmju skolā: rudzu maizes cepšanā, siera siešanā un saldējuma 
gatavošanā,  kā  arī  degustēt  un  iegādāties  dažādus  lauku  labumus.  Saimniecība 
iepazīstina arī ar savvaļas ārstniecības augiem un dabas taku “Augšā – lejā”. 
“Kalna Pakalnieši”, Rankas pagasts, +371 26437930, kpakalniesi@inbox.lv, 
www.pakalniesi.lv, GPS 57.236693, 26.099610

87. Velēnas baznīca. Pirmā  šajā  vietā  celtā  baznīca  bijusi  koka  ēka  ar  velēnu 
jumtu, no kā apdzīvotā vieta ieguvusi Velēnas nosaukumu. Šī neogotiskā stilā celtā 
ēka  ir būvēta no laukakmeņiem un joprojām priecē apmeklētājus ar 1898. gadā 
Zauera firmā būvēto ērģeļu skaņām. 
Velēna, Gulbenes novads, +371 26387499, GPS 57.239483, 26.404333

88. Druvienas vecā skola un muzejs. Muzejs 1966. gadā iekārtots bijušajā pa
gastskolas ēkā. Zinoša gida pavadībā var doties  interesantā ekskursijā pa 19. un 
20. gs. sākuma Latvijas lauku skolu, izzinot skolas vēsturi un iepazīstoties ar rak
stnieka  J. Poruka  dzīvesstāstu.  Īpašu  interesi  apmeklētājiem  var  sagādāt  iespēja 
rakstīt ar spalvas kātu un tinti. 
Mazvasaraudži, Druvienas pagasts, Gulbenes novads., +371 26473671,
GPS 57.10285, 26.24995

89. Tirzas PSRS perioda vēstures liecību ekspozīcija. Apmeklētājiem piedāvā 
izjust PSRS laika gaisotni interaktīvās nodarbībās: veidojot leģendas par vēstures 
liecībām, piedaloties kora dziedāšanā, dejojot „letkisu”, taisot papīra lidmašīnas un 
„hlapuškas”, tādējādi izdzīvojot starpbrīdi skolā. 
Tirza, Gulbenes novads, +371 26954827, +371 29539566, tirza@gulbene.lv, 
GPS 57.145583 , 26.439717

Gulbenes novada pašvaldības aģentūra 
“Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
Ābeļu iela 2, Gulbene, +371 64497729, +371 26557582
turists@gulbene.lv, www.gulbene.lv/tourism, 
GPS 57.172092, 26.760056

90. Cesvaines pils. Cesvaine – viena no romantiskākajām Vidzemes mazpilsētām. 
Pilsētas centru grezno majestātiskā, no laukakmeņiem kaltā pils, kas uzskatāma par 
vienu no spožākajiem 19. gs. otrās puses arhitektūras sasniegumiem Latvijā. Pilī tiek 
piedāvātas  ekskursijas  gida  pavadībā,  skatu  tornis,  muzeja  ekspozīcijas  un  radošā 
darbnīca. Šobrīd Cesvaines pilī darbojas Cesvaines mūzikas un mākslas skola, tūrisma 
informācijas centrs un novadpētniecības muzejs. 

Cesvaines Tūrisma centrs 
Pils iela 1, Cesvaine, +371 64852225, +371 26172637, 
turisma.info@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv, GPS 56.969419, 26.312611 

91. Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas vietas Meirānos. Latvijas armijas pirmā 
virspavēlnieka  pulkveža  O.  Kalpaka  (1882–1919)  dzimtas  apbedījuma  vieta  atrodas 
Meirānos,  Visagala  kapos,  kur  1927. gadā  uzstādīts  K.  Zāles  un  A.  Dzirkaļa  veidots 
piemineklis. Otrpus Aiviekstes upei, pie O. Kalpaka dzimtajām mājam „Liepsalās” no 
1997. gada tiek veidots piemiņas memoriāls. 
“Liepsalas”, Madonas novads, +371 26331722, +371 26400999, 
GPS 56.798191, 26.618206
92. Zemnieku saimniecība „Ataugas”. Saimniecībā  2  ha  platībā  tiek  audzētas 
zemenes un avenes. Ekskursija pa saimniecību, degustācija, padomi ogu audzēšanā, 
stādu un ogu iegāde līdz pat vēlam rudenim. Ziemā tiek piedāvāta „Maizes cepšanas 
darbnīca” (8–12 pers. grupām; ilgums 3 stundas), pēc pieteikuma.
 „Ataugas”, Prauliena, Madonas novads, +371 29455829, apinukalte@apollo.lv, 
GPS 56.837966, 26.307176
93. Jāņa Seiksta keramikas darbnīca.  Ekskursija  pa  podnieka  darbnīcu,  kur  var 
līdzdarboties māla podu veidošanā un apskatīt lielo keramikas cepli. Nelielajā izstāžu 
zālē iespējams apskatīt un iegādāties jau gatavus darbus (t.sk. dārza keramiku), kā arī 
atpūsties daiļdārzā, kurā ir arī saimnieka veidotas dārza skulptūras. 
Dumpu iela 16, Madona, +371 26126247, GPS 56.861013, 26.208629
94. Kazu ferma un siera ražotne „Līvi”. Viens no lielākajiem kazu ganāmpulkiem 
Latvijā  (~ 250  kazas).  Ekskursija  pa  sierotavu  un  siera  degustācija,  produkcijas 
iegāde. 
Ozolkrogs, Madonas novads, +371 29187164*, + 371 29180251, kazas.siers@inbox.lv, 
GPS 56.824402, 25.994681

Madonas novada Tūrisma informācijas centrs
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, +371 64860573, 
+371 29130437, tic@madona.lv, www.madona.lv, 
GPS 56.854534, 26.221544

61. Rūjienas saldējuma degustācijas. Rūjiena – Latvijas saldējumu galvaspilsēta. 
Piedāvā  Rūjienas  saldējuma  degustāciju  (vairāk  kā  20  saldējuma  veidus),  stāstu  un 
videofilmu, kā top atvēsinošie gardumi no Latvijā audzētām izejvielām. 
Upes iela 5/7, Rūjiena, +371 64263526, rujienassaldejums@apollo.lv, 
www.rujienassaldejums.lv, GPS 57.534552, 25.193761

Rūjienas novada Tūrisma informācijas centrs 
Raiņa iela 3, Rūjiena, +371 64263278, +371 29464888, 
tic@rujiena.lv,  www.rujiena.lv, GPS 57.897068, 25.345459

62. Ķoņu dzirnavas. Vienīgā vieta Latvijā, kur vienkopus dzirnavās tiek malti graudi 
un vērpta vilna. No dabīgās aitu vilnas tiek gatavotas segas un spilveni. Tiek piedāvāta 
ekskursija pa dzirnavām, garšīgs, no apkārtējo zemnieku saimniecībās  izaudzētās pro
dukcijas, gatavots ēdiens, naktsmītnes, pasākumu rīkošana un izzinošas programmas. 
„Ķoņu dzirnavas”, Naukšēnu novads, +371 26424567, +371 28346892, 
konudzirnavas@inbox.lv, www.konudzirnavas.lv, GPS 57.942929, 25.373952

63. Naukšēnu muiža un Cilvēkmuzejs. 16. gadsimta beigās Rūjas krastā sāka vei
doties  Naukšēnu  muižas  apbūve.  Pašreizējo  izskatu  muižas  kungu  ēka  ieguva  1843.
gadā un tā ir raksturīga ampīra stila celtne. Netālu izvietojies Cilvēkmuzejs, kas piedāvā 
stāstus par Naukšēnu pagasta cilvēkiem un ekskursijas pa bijušo muižas teritoriju. 
Naukšēnu muiža, Naukšēnu novads, +371 26452037, cilvekmuzejs@naukseni.lv, 
www.cilvekmuzejs.naukseni.lv, GPS 57.883062, 25.447033

31. Kokneses pilsdrupas.  Kokneses  pilskalns  ar  viduslaiku  pilsdrupām  atrodas 
Daugavas labajā krastā, pie Pērses ietekas Daugavā. Pils bija apdzīvota līdz pat 18. gs.
sākumam.  19.gs.  beigās  un  20.gs.sākumā  pilskalns  bija  viens  no  apmeklētākajiem 
tūrisma objektiem Latvijā. Savu ainaviskumu tas zaudēja pēc kādreiz stāvo Daugavas 
krastu appludināšanas, izbūvējot Pļaviņu HES ūdenskrātuvi 20.gs. 60.gadu beigās.

Kokneses tūrisma informācijas centrs 
Melioratoru ielā 1, Koknese, +371 65161296, turisms@koknese.lv, 
www.kokneseturisms.info, 
GPS pilsdrupas 56.637951, 25.417202, TIC- 56.643773, 25.445734

32. Vikingu liellaiva „Lāčplēsis”. Interesanta pieredze doties izbraucienā pa Daugavu 
ar  varenu,  teiksmām  un  varoņstāstiem  apvītu  liellaivu „Lāčplēsis”.    Ceļojums  ved  gar 
Oliņkalnu,  Sēlpils  pilskalnu  un  Daugavas  daudzajiem  līcīšiem.  Blakus  laivas  piestātnei 
atrodas tūrisma pakalpojumu centrs „Latvju Spīķeris”, kur  iespējams iegādāties biļetes, 
suvenīrus un uzzināt informāciju arī par citiem apskates objektiem Pļaviņu novadā. 
“Liepsalas”, Pļaviņu novads, +371 26161131, +371 26649575, info@mezmalasvikings.lv, 
www.mezmalasvikings.lv, GPS  56.598596, 25.655909

Pļaviņu novada tūrisma informācijas centrs
„Liepsalas”, Klintaines pagasts, + 371 22000981, plavinu_tic@inbox.lv, 
www.plavinunovads.lv, GPS 56.5999901, 25.654879

* – iepriekš pieteikties

Fona izcēlumos – projekta CHARTS partneru tūrisma apskates vietas 

GPS koordinātas dotas pasaules ģeogrāfisko koordināšu WGS84 sistēmas decimālajā  pierakstā: 
ģeogrāfiskā platuma grādi (dd.dddddd), ģeogrāfiskā garuma grādi (dd.dddddd).
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