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SAVIĻŅOJOŠĀ VIDZEME AICINA: 

ZELTA RUDENS PASTAIGU TAKAS UN PĀRGĀJIENI  

 

 

 

 

 

 

CARNIKAVA 

Kalngale – Carnikava (20 km) 

Kalngales dzelzceļa stacija – „Trīs draugi” (trīs saaugušas priedes kopā) – Rožu kāpa (savvaļas rožu kāpa) – Dzīvības ieleja 

(ieleja ar lapu kokiem) – Paraboliskā kāpa – Mežgarciems (PSRS Militārais mantojums) – Garupe - Slēpotājkalns– Carnikavas 

novadpētniecības muzejs – Carnikavas muižas parks – Carnikavas dzelzceļa stacija 

Segums: 
pludmales smiltis un piekrastes priežu mežu takas 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem, velobraucējiem 

Pusdienas var ieturēt: 
Kalngalē, Garciemā, Carnikavā 

Carnikavas aplis (7 km) 

Carnikavas dzelzceļa stacija – Laivu iela – Vidzemes piekraste - Laivu iela - Jomas iela –Novadpētniecības centrs (29128086) 
– Gaujas pretplūdu dambis – Carnikavas Saules pulkstenis - Sia Krupis (nēģu degustēšana, 26423383 ) - Skulptūra 

„Atceroties” V.Titāns – Carnikavas dzelzceļa stacija 

Segums: zemes taciņas, asfalta segums, pludmales smiltis un 
piekrastes priežu mežu takas 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem, velobraucējiem 

Pusdienas var ieturēt: 
Carnikavas centrā 

Gaujas mute un Garezeri (10 km) 

 
Gaujas dzelzceļa stacija – Dzirnupes iela – Metāna iela – Vidzemes piekraste – Gaujas mute – Garezeru jūras puse – 

Garezeru labais krasts – Lilastes dzelzceļa stacija  

Segums: zemes taciņas, asfalta segums, pludmales smiltis un 
piekrastes priežu mežu takas 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem, velobraucējiem 

Pusdienas var ieturēt: 
Lilastē Medzābakos, otrā pusē Via Baltic ceļam 

`!!! Takas nav iezīmētas dabā                                                                             www.tourism.carnikava.lv 
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AINAŽI 

Ainaži aicina. Ainaži-latviešu jūrniecības šūpulis(4 km) 

Valdemāra iela (garākā iela Ainažos -4,7 km ) 

Ainažu TIP- Kultūras nams - Ugunsdzēsības muzejs - Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīca – Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca – 

pasts(bijusī muižas pārvaldnieka māja) – Ainažu aptieka –piemiņas akmens 1905. gada revolucionāriem -  Kica krogs – veikals 

„Lats” (bijusī kapteiņa P. Laiviņa celtā māja) – autoosta (bijušais tirgus laukums)- viesnīca „Helmi” - veikals Vesko (kādreizējais 

muižas monopol-veikals) – kafejnīca-bārs „Robeža” – kapteinim Miķelim Veidem piederējusī ēka( bijusī muižas pārvaldnieka 

māja) – Veides pils – bāka pie jūrskolas muzeja – Jūrskolas muzejs – bāka pie vecā dzelzceļa – Jaundzirnu mājas (kapteiņu 

Miķelsonu dzimtas mājas) – stacijas ēka – vecie spīķeri – Ziemeļu mols – bijusī muitas ēka, meteostacija – Latvijas/Igaunijas 

robežstabs.  Izturīgākajiem ceļotājiem iespējams apskatīt Ainažu vecos jūrnieku kapus, J. Asara piemiņas akmeni un pastaigu 

beigt pie Baltās saules, kur ir labiekārtota atpūtas vieta. 

Segums: asfalta segums,zemes ceļš, pludmales smiltis un akmeņi pie 
Ziemeļu mola. 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem, velobraucējiem, nūjotājiem arī braucējiem ar 

autobusu 

Pusdienas var ieturēt: kafejnīcā-bārā „Robeža” un „Hesburger”, kur pieejama arī 
mājas virtuve 

`!!! Autobraucējiem vēlams apskatīt Sarkanās klintis pie Salacas un kājnieku tiltu pār Salacu 
www.tourism.salacgriva.lv 
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SALACGRĪVA 

Baudi pilsētu nesteidzoties (9km)   

TIC - ZBR administrācija ēka - Salacgrīvas muzejs - Vasaras iela - pludmale - mols - Peldu iela - Jūras iela - Rīgas iela - tilts 
pār Salacu - Bocmaņa laukums - jahtu piestātne - sienas panno "Latvijas bākas" - Pērnavas iela - piemineklis jūrā un 2. 
pasaules karā bojā gājušajiem - Zvejnieku parks - Viļņu iela - Salacas pilskalns - nēģu tači - tilts pār Salacu - Dīriķa iela - katoļu 
baznīca - TIC.  Aptuveni 2 stundās iespēja apskatīt un iepazīt veco un jauno Salacgrīvu - pilsētu kustībā.  
 ~!!! Ja pārgājiens notiek no 1.augusta līdz vēlam rudenim, tad nēģu tacī, laicīgi sazvanot saimnieku Aleksandru var pieteikt 
nēģu degustāciju. Tel: 29268299 

Segums: 
pludmales smiltis, asfalta segums, zemes ceļi 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem, velobraucējiem, nūjotājiem 

Pusdienas var ieturēt: krogā „Minhauzens pie Bocmaņa”, traktierī „Zvejnieku sēta”, 
kafejnīcā „Lienes konditoreja”, kafejnīcā „Pasēdnīca” 

Zaļā Salacgrīva (6km)  

ZBR administratīvā ēka (zemes siltums, saules baterijas, Tirdzniecības centrs "Maxima" (zemes siltums), Bērnu rotaļu laukums 
"Nākotnes parks" (vēja ģeneratori un saules baterijas), Pludmale, Lielsalacas luterāņu baznīca (zemes siltums), Salacgrīvas 
vidusskola un bērnudārzs "Vilnītis" (jūras ūdens siltums), Atpūtas komplekss "Kapteiņu osta" (zemes siltums). Ekskursijā pa 
Zaļo Salacgrīvu var apskatīt objektus, kuros veiksmīgi darbojas alternatīvās enerģijas ražošana un izmantošana.  

 

Segums: 
pludmales smiltis, asfalta segums, zemes ceļš 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem, velobraucējiem, nūjotājiem 

Pusdienas var ieturēt: 
krogā „Minhauzens pie Bocmaņa”, traktierī „Zvejnieku sēta”, 
kafejnīcā „Lienes konditoreja”, kafejnīcā „Pasēdnīca”, 
restorānā „Il Capitano”, kambīze „Pie Laša kundzes” 

Trīs tilti Salacgrīvā (8km) 

 

TIC – Rīgas iela – Valmieras iela – pagrieziens uz Vecsalacu – šķērsot „Jaunupes” tiltu, Annasmuižas dzelzsbetona tilts – 

pagrieziens uz Salacgrīvu – Baznīcas iela – tilts pār „Salacu” – Vidzemes iela – Rīgas iela – TIC.  

Pārgājienā trīs tilti var doties un iemūžināt fotogrāfijās skaistos dabas skatus pie upēm , kas paveras no tiltiem un tos 

šķērsojot. Pārgājiens būs interesants jebkurā gadalaikā , kur var vērot un baudīt dabas mieru un lauku klusumu, kā arī sekot 

līdzi  izmaiņām dabā.  

Segums: 
zemes ceļš asfalta segums 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem, velobraucējiem, nūjotājiem 

Pusdienas var ieturēt: krogā „Minhauzens pie Bocmaņa”, traktierī „Zvejnieku sēta”, 
kafejnīcā „Lienes konditoreja”, kafejnīcā „Pasēdnīca” 
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KUIVIŽI 

Randu pļavas dabas taka un putnu vērošanas tornis (1.2 km) 

 
Dabas vērtības Randu pļavās var iepazīt ejot pa 1.2 km garo taku, kas sākas autoceļa A1 Rīga–Ainaži 97.km. Taka ved uz 
putnu vērošanas torni caur melnalkšņu dumbrāju un pļavām. Randu pļavu teritorija ir apmēram 9 km gara un 170-750 metru 
plata. Vidzemes jūrmalas posms. Tās ir vienīgās piejūras pļavas Latvijā ar izcilu augu un sugu daudzveidību. Mitrās jūrmalas 
pļavas un lagūnas kalpo par uzturēšanās, barošanās un ligzdošanās vietām daudzām putnu sugām Latvijā. Teritorijā izbūvēta 
āra mācību klase un skatu platforma, uzstādīti informācijas stendi un pagarināta kājinieku laipa. Ik gadu šeit tiek organizēti 
dabas vērošanas pārgājieni un nodarbības dažādām mērķauditorijām.  

 

Segums: 
pļavas zālājs 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem, nūjotājiem 

Pusdienas var ieturēt: 
krogā „Minhauzens pie Bocmaņa”, traktierī „Zvejnieku sēta”, 
kafejnīcā „Lienes konditoreja”, kafejnīcā „Pasēdnīca”, 
„Hesburgers” Ainažos, bārs-kafejnīca „Robeža” Ainažos 

` !!! Lai vērotu putnus līdzi jāņem binoklis, slapjā un lietainā laikā līdzi noteikti neaizmirst paņemt gumijas zābakus un 
lietusmēteli.  
`!!! Randu pļavas ir dabas liegums – Lūdzu pret dabu un tās iemītniekiem izturēties saudzīgi 

www.tourism.salacgriva.lv 
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                    SAULKRASTI 

Saulkrastu pludmale un Saulrieta taka (17 km) 

17 km garā Saulkrastu pludmale interesanta savā daudzveidībā – sākot no dziedošajām smiltīm Lilastē un beidzot ar 

akmeņaino piekrastes daļu Zvejniekciemā. Rudens vētru, mākoņu un lapu krāsošanos aicinām vērot pastaigājoties pa 3,6 km 

garo Saulrieta taku, kas stiepjas gar jūras piekrasti no Baltās kāpas līdz Saules tiltam. No takas paveras skaists skats uz 

Pēterupes ieleju un jūru.  Līdzās Baltajai kāpai izveidots bērnu rotaļlaukums, izveidots skatu laukums un laipas noejai uz jūru. 

800 m no Baltās kāpas Saulkrastu centra virzienā atrodas Saulkrastu velosipēdu muzejs, kuru rudens, ziemas un pavasara 

mēnešos iespējams apmeklēt iepriekš piesakot savu vizīti. Tur pat līdzās atrodas arī kafejnīca „Neibāde”, kur sasildīties ar siltu 

tēju un kafiju. Ja aptuveni 4 km garā pastaiga  šķiet par īsu, savu ceļojumu iespējams turpināt gar jūru vai caur kāpām līdz pat 

Zvejniekciemam pa ceļam apejot Ķīšupes grīvu. Pastaigu pa Saulrieta taku iespējams apvienot ar radošās apvienības 

„Seasidefeeling” kultūrizklaidējošo un Saulkrastu vēsturi izzinošo programmu „Saulkrastu stāsti”, kā arī radošo darbnīcu dabā.  

Saulkrastu velosipēdu muzejs www.velomuseum.lv .Radošā apvienība „Seasidefeeling” http://seasidefeeling.lv 

Segums: 
koka laipas, pludmales smiltis, akmeņaina pludmale 

Maršruts piemērots: 
Kājāmgājējiem, nūjotājiem, atsevišķi posmi velobraucējiem 

Pusdienas var ieturēt: 
Saulkrastos 

www.visitsaulkrasti.lv 

 

 

http://www.velomuseum.lv/
http://seasidefeeling.lv/
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    ALOJA  STAICELE 

Dabas takas Karogu silā 

Kādreiz tik ļoti staiceliešu iecienīts Pastaigu parks. Karogu sils un tā apkārtne sevī slēpj daudz ko interesantu – tur atrodama 

Ungurpils barona Mežmuiža ar tai piederošām ēkām , turpat netālu avotiņš, no kura ūdens tiek vests pat uz Rīgu. Blakus 

avotiņam lepni slejas Karogu upurkalniņš ar upurakmeni. Šķērsojot ceļu Karogsilā pa dziļu gravu tek maza upīte, tautā 

iesaukta par Dzelzāmurupīti, kuras krastos ir pasakainas klintis, kuras ir apmēram 5 metrus augstas un alas, ar labirintiem. 

Turpat netālu nonākam līdz Dzelzāmuram – vietai, kur kādreiz bijusi dzelzs lietuve – fabrika, kurā gatavoti dažādi saimniecībā 

nepieciešami dzelzs priekšmeti. Fabrika darbojusies līdz 19.gs., to darbinājis liels āmurs, kas bijis ievietots upītē (blakus esošā 

upīte bijusi uzpludināta). Tagad redzami vairs tikai pamati no senās fabrikas, kas darbojusies līdz pat divdesmitajam 

gadsimtam. Dodoties tālāk virzienā uz Salacu, pa ceļam apskatot to, kas palicis pāri no vecsaimniecības „Kraukļi” nonākam 

Kūliņu krastā. Tur Salacas kreisajā krastā Kūliņu stāvkrastā nedaudz aizbirusi un noslēpusies Kūliņu ala. Turpat netālu gravā  

lepni gozējas senais akmens tiltiņš, kurš varētu būt būvēts ap 13.gadsimtu. Pāri tiltiņam, augšā pa gravas nogāzi un turpat jau 

klāt Ķeņču pilskalns – 10m augstajā Salacas krastā, no pārējām debesu pusēm to ieskauj dziļas gravas un avotiņš. Pilskalna 

virspuse ir plakana, apmēram 50m gara, 25 m plata, tagad tā ir apaugusi ar alkšņiem. Ja vērīgi ieskatās, var ieraudzīt nelielas 

bedres, kas ir bunkura vieta, kurā slēpušies partizāni pēc 2.pasaules kara. 

Segums: 
meža taka 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem 

Pusdienas var ieturēt: Kafejnīcas „Avotiņš LC” , IU „Mieriņš”, krodziņš ‘’Urgas 
Dzirnavas’’ 
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                   PUIKULE 

Puikules Purezera dabas taka (3 km) 
Atrodas Brīvzemnieku pagastā, taka ved uz ezeru purva vidū un apkārt tam. Ejot pa taku, paveras gleznaini purva ezera 

Purezera skati un augstā purva ainava. Ezera pretējos galos ir divas peldošas atpūtas platformas. Takas sākumā "Riekstu 

trases" malā stāvlaukums un atpūtas vieta. Var nokļūt vai nu no Puikules centra pa mazpulku iezīmēto 4 km garo taku, vai pa 

apmēram 700 m garu taciņu no stāvlaukuma meža ceļa "Riekstu trase" malā 

 

Segums: 
iestaigāta taka, tiltiņi, mitrākajās vietās dēļu laipas (0,5 m) 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem  

Pusdienas var ieturēt: 
krodziņš ‘’Urgas Dzirnavas’’ 

`!!! N 57°40'45.3", E 24°55'42.19"                                                                                                                              www.aloja.lv 

 
 

Foto: www.geocaching.lv 
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ALOJA 

 

 

 

 

 
 

PĀLE 

Niedrāju-Pilkas purva dabas taka (0,9 km) 

Purvā izveidota pastaigu taka (0,9 km) un skatu platforma.  Tā ir purva lokveida laipu taka. Sākums un beigas atrodas pie 

bijušā Smiltenes - Valmieras - Ainažu šaursliežu dzelzceļa uzbēruma, kas Niedrāju - Pilkas purvu šķērso DA - ZR virzienā. 

Takas galējā punktā pie nelieliem purva ezeriņiem izveidota ap 3 m augsta skatu platforma. Izstaigājot taku, var iepazīt tipisku 

augstā purva ainavu. Ir izvietoti informācijas stendi. 

Segums: 
koka laipa 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem  

Pusdienas var ieturēt: Ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji nav, jāņem līdzi maizītes. 
Pāles centrā ir pārtikas veikali 

 

 

 

 

ALOJA 

 

 

 

 

 

LIMBAŽI 

Limbažu Lielezera dabas taka (3,6 km) 

Izveidota Limbažu Lielezera ZA galā, 3.6 kilometru garumā. Takai izdalītas teritorijas ar atšķirīgu labiekārtojuma līmeni. Ezeru 

ziemeļu galā izbūvēts putnu novērošanas tornis. Izbūvēts bērnu rotaļu laukums, labiekārtotas atpūtas vietas, izveidota laivu 

piestātne. Pāri Donaviņai izveidots gājēju tiltiņš uz pontoniem. 

Segums: 
Koka laipa 1.1. km, grantēta taka 

Maršruts piemērots: 
Kājāmgājējiem, grantētais posms arī nūjotājiem 

Pusdienas var ieturēt: 
Limbažos 

www.visitlimbazi.lv 



#Saviļņojošā Vidzeme    

                 #Ainažu TIC         # Alojas TIP          #Carnikavas TIC            #Limbažu TIC          #Salacgrīvas TIC       #Saulkrastu TIC 

 

                                 ĶIRBIŽI 

Ķirbižu meža izziņas taka  (2,1 km) 

Taka izveidota apļveidā gar Vitrupes abiem krastiem. Visā takas garumā var mācīties atpazīt Latvijas mežu raksturīgākos 
kokus, krūmus un augus. Maz laipu, vairāk jāiet pa meža takām, iesākumā pāri tiltiņam jāšķērso Vitrupe.  Takā apskatāms 
“Vālodzes” dižozols, kura apkārtmērs 5,9 m. Egles stādījumi – sastāva kopšanas cirtes principi.  Šķerslaukuma mērīšana – 
izkopta mežaudze-šķerslauka mērīšanas vieta un citi ar to saistīti rādītāji. Izkopta egļu audze – krājas kopšanas cirtes piemērs. 
Dižskābarža kultūra. Izcirtuma atjaunošana – mākslīgi atjaunots izcirtums. “Vīna pagrabiņš” – no akmeņiem veidota, Ķirbižu 
barona atpūtas terase Vitrupes krastā. “Intīmstūrītis” – vecs priežu puduris (159 gadi), ekoloģisks objekts Vecā pagraba drupas 
– savdabīgs akmeņu krāvums mežā. Blakus takai atrodas Ķirbižu meža muzejs- apskatāma plaša ekspozīcija par Latvijas 
mežsaimniecības attīstību, dzīvnieku un augu pasauli 

Segums: 
koka laipa, meža taka 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem, nūjotājiem 

Pusdienas var ieturēt: 
ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju nav, jāņem līdzi maizītes 
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BĪRIŅU PILS 

 

 

 

 

 

IGATE 

Spēkozolu pārgājiens (2,9 km)  

 Koku, tāpat kā cilvēku, var iepazīt tikai tiekoties un pavadot kopā laiku. Lai sajustu latviešu svētāko koku ozolu spēku, 

saņemtu viņu enerģiju, iedvesmu un mieru piedāvājam doties Spēkozolu pārgājienā Vidrižu pagasta brīvdienu mājā 

Medņi. Pārgājiens ietver astoņus atšķirīgus, gan laukā, gan neskartā dabā upmalā un mežā augošus ozolus, kuru 

vecums ir no 150 līdz 250 gadiem, Aģes upes akmeņaino, līkumaino posmu, lapsu alas Medņu mežā, kā arī divus otrā 

pasaules kara meža bunkurus, saimnieku ģimenes slēptuvi. Pārgājiena laikā varēsiet vērot savvaļas zvērus un putnus, 

kā arī uzkāpt ozola galotnē un no lādes paņemt savu Spēkozolā kāpēja apliecību. Pārgājiena kopējais garums ir 2,9 

km no kuriem 1,9 km ved pa laukiem un dabīgām pļavām, bet 1,0 km pa tipisku Latvijas skuju un lapu koku mežu. 

Ieskaitot objektu apskates laiku, nesteidzīgs pārgājiens aizņem apmēram 2 stundas. Lai iejustos meža nakts dzīvē 

piedāvājam pārgājienu veikt ar nakšņošanu pie viena no meža ozoliem. 

Detalizēta informācija par interešu punktiem šeit 

Segums: 
meža taka 

Maršruts piemērots: 
kājāmgājējiem  

Pusdienas var ieturēt: 
Igates pils ‘’Dzirnavu krodziņš’’ 

`!!! N 57°22'41.46", E 24°38'15.60"                                                                                                                   www.spekozols.lv 
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           BĪRIŅU PILS 

Priežkalna parks 

Viens no senākajiem ir Priežkalna parks ar grāfa Mellina 1819.g. celtajām dzimtas kapenēm.  

Šodien saglabājušās tikai kapenes un aleja, kas ved uz tām. Sēru alejas sākumu iezīmē lieli, smagi dzelzs vārti. 

Segums: 
zemes celiņi 

Maršruts piemērots: kājāmgājējiem, nūjotājiem, atsevišķi posmi velobraucējiem, 
iespējamas zirgu izjādes 

Pusdienas var ieturēt: 
Bīriņu pils restorāns, Bīriņu pils vasaras krodziņš (sezonā) 

Mežaparks 

Daudz jaunāks ir Mežaparks jeb Emīlijas parks, kas tapis vienā laikā ar jaunās Pils ēkas celtniecību (19.gs. vidū). Šo plašo 
parku Augusts fon Pistolkorss veidoja kā dāvanu savai mīļotajai sievai Emīlijai. Tajā stiepjas garas līkloču pastaigu takas, 

aicinot kājām vai ar velosipēdu izbaudīt dabas un cilvēka veidoto ainavu noslēpumaino valdzinājumu. 

Ainavu parks 

 
Ainavu parks ir neliels un apņem Pili no zirgu staļļiem līdz Dārznieka mājas viesnīcai. Tā malā atrodas Putnu dārzs, bet pašā 
parka vidū dižojas Mīlestības ozols, kura zaros skan Jaunlaulāto dāvinātie Mīlestības zvaniņi. 

Segums: 
zemes celiņi 

Maršruts piemērots: kājāmgājējiem, nūjotājiem, atsevišķi posmi velobraucējiem, 
iespējamas zirgu izjādes 

Pusdienas var ieturēt: 
Bīriņu pils restorāns, Bīriņu pils vasaras krodziņš (sezonā) 

Regulārais parks  
Pavisam atšķirīgs ir Regulārais parks starp Pili un ezeru. Pa plašajām akmens kāpnēm nonākam līdz lapenei ezera krastā. Tik 

daudzi Pils viesi tieši šeit ir iemūžinājuši sevi fotogrāfijās, un jaunlaulātie solījuši viens otram mūžīgu mīlestību savā kāzu dienā! 

Segums: 
zemes celiņi 

Maršruts piemērots: kājāmgājējiem, nūjotājiem, atsevišķi posmi 
velobraucējiem, iespējamas zirgu izjādes 

Pusdienas var ieturēt: 
Bīriņu pils restorāns, Bīriņu pils vasaras krodziņš 
(sezonā) 
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