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Gamtinis turizmas

Vidžemė yra vienas iš keturių istorinių Latvijos regionų, 
esantis Latvijos šiaurės rytuose. Vidžemė garsėja savo 
nepamirštamu gamtos grožiu, daugialypiu kultūriniu istoriniu 
paveldu ir liaudies tradicijomis. 

Vidžemėje galima mėgautis vaizdingų upių ir ežerų 
grožiu, džiaugtis miškų, pievų, kalvų ir slėnių suformuotu 
kraštovaizdžiu, pajusti istorijos dvasią viduramžių pilyse, 
dvaruose ir romantiškuose parkuose. Reikšmingiausią 
kultūros ir architektūros paveldą saugo seniausi Vidžemės 
miestai, kiekvienas savaip žavus, su savita istorija ir kultūra. 

Turistus vilioja daugialypė aktyvaus turizmo pasiūla – 
nuotykių parkai, vandens turizmo ir dviračių maršrutai, 
slidinėjimo kalnai ir trasos, o neskubiam poilsiui kviečia 
kaimo sodybos, siūlančios ragauti kaimo gėrybes, pertis 
pirtelėse, ir įvairių amatininkų dirbtuvės, kuriose galima 
išmokti senųjų latvių amatų.

Nepamirštamą poilsį suteiks pasivaikščiojimai po Gaujos 
nacionalinį parką ir Vidžemės pajūrį, kuriame yra ir smėlėtų 
paplūdimių, ir akmeningų įlankėlių, ir net smiltainio uolų.

Vidžemės turizmo asociacija.
Pils laukums 1, Cēsis, +371 64122011, 
+371 20220072, info@vidzeme.com, 
www.vidzeme.com 

©  Turizmo plėtros valstybinė agentūra,2015
Foto: Turizmo plėtros valstybinė agentūra,
www.aerovision.lv (viršelio nuotrauka).
Nemokamai
www.latvia.travel

 162 lankytinų turizmo objektu
Nakvynė ir kelionės agentūros
Turizmo informacijos centrai
Naudinga informacija keliautojams

Aktyvus poilsis

32. "Kučuru dzirnavas". Latvių vestuvių tradicijos, malūno 
muziejus. Aronas pagasts, GPS[56.923855,26.016056], +371 26138086, 
kucuri@inbox.lv, www.kucuri.lv  •C3

33. Malpilio dvaras ir parkas. Atnaujintas XVIII a. pastatas, vokiečių 
baronas, paveikslų parodos, parkas, nakvynė. Mālpils pagasts, 
GPS[57.011581,24.959908], +371 67102555, info@malpilsmuiza.lv, 
www.malpilsmuiza.lv  •B3

34. Mazsalacos krašto muziejus. Pelių muziejus, medžioklės trofėjai, 
teminės parodos. Mazsalaca, GPS[57.8582,25.0596], +371 26519165, 
turisms@mazsalacasnovads.lv, www.mazsalaca.lv •B1

35. Uogrės miesto istorinis užstatymas ir skveras. 
XX a. 4-ojo dešimtmečio architektūra, Brīvības gatvė. Ogre, 
GPS[56.814762,24.601875], +371 65022458, info@latvijascentrs.lv, 
www.latvijascentrs.lv •A4

36. Uogrės istorijos ir meno muziejus. 2 nuolatinės ekspozicijos, 
keičiamos teminės ir meno parodos. Ogre, GPS[56.817230,24.603411], 
+371 65024345, ogres.muzejs@apollo.lv, www.ogresmuzejs.lv •A4

37. Kino stotis Keipenėje. Ekspozicija apie Sergejų 
Eizenšteiną, kino technika, aplinkos instaliacija. Ķeipenes pagasts, 
GPS[56.896324,25.187229], +371 26314147, velta.riekstina@gmail.com, 
www.latvijascentrs.lv  •B4

38. Ungurmuiža.  XVIII a. medinių pastatų ansamblis, parkas, 
arbatos gėrimas, ekskursijos, restoranas, nakvynė. Raiskuma pagasts, 
GPS[57.36247,25.08871], +371 22007332, info@ungurmuiza.lv, 
www.ungurmuiza.lv  •D1

39. Raunos pilies griuvėsiai ir bažnyčia. Apžvalgos vieta, 
istorija. Raunas pagasts, GPS[57.330460,25.610720], +371 27775764, 
+371 64177014, raunatic@gmail.com, www.rauna.lv  •B2

40. Salacgryvos muziejus. Žvejybos tradicijos, nėgių 
takišiai (perkolai), meno parodos, užsiėmimai. Salacgrīva, 
GPS[57.751301,24.355713], +371 64071981, muzejs@salacgriva.lv, 
www.visitsalacgriva.lv •A1

41. Ainažių Jūros mokyklos muziejus.� Burlaivių modeliai, 
inkarų, bujų, minų ir sraigtų kolekcija, užsiėmimai. Ainaži, 
GPS[57.863670,24.358492], +371 64043349, ainazumuzejs@apollo.lv, 
www.ainazumuzejs.lv •A1

42. Duntės dvaras ir Miunhauzeno muziejus.�  Vaškinės figūros, 
pramoginis laivas, miško takas, ekskursijos, nakvynė. Liepupes 
pagasts, GPS[57.40993,24.433678], +371 64065633, +371 26576056, 
minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv •A2

43. Saulkrastų dviračių muziejus.� Senovinių dviračių kolekcija, 
dviračių reikmenys, ekskursijos, dviračių nuoma. Saulkrasti, 
GPS[57.241955,24.400635], +371 28883160, info@velomuseum.lv, 
www.velomuseum.lv •A2

44. Carnikavos kraštotyros centras.� Nėgių žvejybos 
reikmenys ir amatas, poilsio vieta, valčių prieplauka, istorija. 
Carnikava, GPS[57.134281,24.274076], +371 29128086, 
elita.petersone@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv •A3

45. Mežgarciemas. Tarybinis karinis miestelis, bunkeriai, 
mokymo poligonas, betono plokštės. Carnikavas novads, 
GPS[57.102993,24.239391], +371 67708443, +371 29326285, 
tic@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv •A3

46. Turaidos muziejus-rezervatas.   Viduramžių pilis, skulptūrų 
sodas, parodos, užsiėmimai, takai, suvenyrai. Krimuldas novads, 
GPS[57.183250,24.849485], +371 67972376, turaida.muzejs@apollo.lv, 
www.turaida-muzejs.lv •C1

47. Livonijos ordino Siguldos pilis. Viduramžių pilies griuvėsiai, 
apžvalgos bokštas, koncertai. Sigulda, GPS[57.166409,24.849655], 
+371 67971335, info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv •C1

48. Muorės mūšių atminimo vietos.� Muziejus, karinė technika, 
buitiniai ir amatininkystės reikmenys, ekskursijos. Mores pagasts, 
GPS[57.080029,25.062132], +371 29446115, info@moresmuzejs.lv, 
www.moresmuzejs.lv •B3

49. Jėrcėnmuiža.� XIX–XX a. pastatai, parkas, iškamšos, šaudykla, 
parodos, gilių kava. Jērcēnu pagasts, GPS[57.7110546,25.6201759], 
+371 64715652, ilvija.kimse@strencunovads.lv, tic@strencunovads.lv, 
www.strencunovads.lv/turisms  •B1

50. Valmieros senamiestis su pilies griuvėsiais. Livonijos ordino 
pilies griuvėsiai, Gaujos tramvajus, Šv. Simono bažnyčia. Valmiera, 
GPS[57.538773,25.426741], +371 64223620, muzejs@valmiera.lv, 
www.visit.valmiera.lv •B2

51. Valmieros muziejus ir Prieskonių darželis.� Ekskursijos, 
parodos, prieskonių darželis. Valmiera, GPS[57.539188,25.427771], 
+371 64223620, +371 64224770, tic@valmiera.lv, 
http://muzejs.valmiera.lv •B2

52. Valmieros dramos teatras. Ekskursijos po užkulisių pasaulį, 
spektakliai. Valmiera, GPS[57.539452,25.426388], +371 64207335, 
kase@vdt.lv, www.vdt.lv  •B2

53. Varaklianų dvaro pilis ir parkas.� Muziejus, gidai, 
ekskursijos, vestuvių programos, įvairūs renginiai. Varakļāni, 
GPS[56.607605,26.776857], +371 29359242, +371 64866162, 
VarNMinfo@inbox.lv, varaklanupils@inbox.lv, www.varaklani.lv  •D4

54. Latvijos etnografinis muziejus po atviru dangumi. 
 Muziejus po atviru dangumi, amatininkai, parodų salės, 

renginiai, užeiga. Rīga, GPS[56.994343,24.269272], +371 67994106, 
+371 67994515, info@brivdabasmuzejs.lv, www.brivdabasmuzejs.lv  
•A3

1. Staicelės lybių muziejus "Pivālind".� Buitiniai daiktai, 
rankdarbiai, paveikslai, lybių istorija ir tradicijos. Staicele, 
GPS[57.834816,24.747391], +371 64035155, +371 28673984, 
muzejs@staicele.lv, www.aloja.lv •A1

2. Alūksnės Naujoji pilis, parkas ir fontanai.� XIX a. neogotikos 
stiliaus pilis, amatininkystės paroda, muziejai, egzotiniai medžiai. 
Alūksne, GPS[57.422867,27.053661], +371 64381321, +371 29205295, 
muzejs@aluksne.lv, www.aluksnespils.lv •D2

3. Šventovės kalnas ir Saulės tiltas. Senovės latgalių 
piliakalnis, granitinė rotonda, apžvalgos ir poilsio vieta. Alūksne, 
GPS[57.432523,27.056665], +371 64322804, tic@aluksne.lv, 
www.aluksnetourism.info •D2

4. Biblijos muziejus.� Biblijų ir kitų religinių knygų kolekcija, 
ekspozicija apie Ernstą Gliką. Alūksne, GPS[57.425211,27.048487], 
+371 64323164, +371 25627589, bibeles.muzejs@inbox.lv, 
www.aluksnetourism.info •D2

5. Jaunlaicenės dvaro ansamblis ir parkas su salele.� XVIII–
XIX a. pastatai, vokiečių baronas, muziejus, koplyčia, tvenkiniai, 
ekskursijos. Jaunlaicenes pagasts, GPS[57.525551,26.873589], 
+371 22415419, +371 29356277, jankovska.sandra@jaunlaicene.lv, 
www.aluksnetourism.info •D2

6. V.� Kirpo Atės muziejus.� Malūnas, žemės ūkio 
technika ir padargai, edukacinė programa. Annas pagasts, 
GPS[57.320678,26.9217187], +371 26563597, atesmuzejs@aluksne.lv, 
http://atesmuzejs.aluksne.lv •D2

7. Araišių ežero pilis.� Ežero pilies medinių statinių 
rekonstrukcija, renginiai, ekskursijos. Drabešu pagasts, 
GPS[57.251846,25.282761], +371 64107080, araisi@history-museum.lv, 
http://araisuezerpils.wordpress.com •D1

8. Dauguvos muziejus ir Duolės salos gamtos parkas.� 
Duolės dvaras, istorijos ekspozicijos, žvejybos padargai, pušynai, 
paukščių stebėjimas. Salaspils novads, GPS[56.848049,24.228441], 
+371 67216367, daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv 
•A4

9. Salaspilio memorialinis ansamblis. Vienas iš didžiausių 
paminklų kompleksų fašizmo aukoms atminti Europoje. Salaspils, 
GPS[56.872992,24.302602], +371 67700449 •A4

10. Trapenės valsčiaus muziejus. Ekspozicija apie Ojarą 
Vacietį, užsiėmimai, darbo įrankių paroda. Trapenes pagasts, 
GPS[57.447846,26.579216], +371 29414501, +371 64324202, 
valijaslukuma@inbox.lv, www.apesnovads.lv •D2

11. Privatus sendaikčių muziejus "Fazāni".� Apie 40 000 
įvairių eksponatų, vieta palapinėms. Trapenes pagasts, 
GPS[57.447905,26.592408], +371 29498605, zigurds.fazani@inbox.lv, 
www.trapene.lv, www.apesnovads.lv  •D2

12. Cėsių pilies kompleksas.� Senosios pilies griuvėsiai, XVIII a. pilis, 
muziejus, ekskursijos, užsiėmimai. Cēsis, GPS[57.313236,25.271461], 
+371 64121815, +371 28318318, info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv •D1

13. Cėsių Šv.� Jono bažnyčia ir Rožių aikštė.� Viduramžių 
bazilika, senoji Turgaus aikštė, fontanas, senamiestis. Cēsis, 
GPS[57.312084,25.271666], +371 64121549, info@cesis.lv, 
cesujana.lelb.lv, www.tourism.cesis.lv •D1

14. Vaikų mokslo centras "Z(in)oo".� Sąveikiosios ekspozicijos, 
ugdantys žaislai, užsiėmimai. Cēsis, GPS[57.314934,25.289476], 
+371 25400228, info@zinoo.lv, www.zinoo.lv •D1

15. Cesvainės pilis.� XIX a. eklektikos stiliaus pastatas, apžvalgos 
bokštas, muziejus, ekskursijos. Cesvaine, GPS[56.969524,26.312399], 
+371 64852225, +371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv, 
www.cesvaine.lv •C3

16. Cesvainės dvaras ir parkas.� XIX a. pastatų kompleksas, 
vokiečių dvarponis, piliakalnis, parkas, ekskursijos. Cesvaine, 
GPS[56.967316,26.312694], +371 64852225, +371 26172637, 
turisma.info@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv •C3

17. Stameriena. XIX a. pilis, bažnyčia, istorinis takas, jodinėjimas 
žirgais, degustacija, aktyvus poilsis vandenyje. Stāmerienas pagasts, 
GPS[57.215893,26.896118], +371 29178536, vecstameriena@gulbene.lv, 
www.stameriena.lv, www.visitgulbene.lv  •D3

18. Tirzos TSRS laikotarpio istorijos liudijimų ekspozicija 
ir slidžių muziejus.� Ekspozicijai, užsiėmimai, ekskursijos. Tirzas 
pagasts, GPS[57.145553,26.439543], +371 26954827, +371 29539566, 
tirza@gulbene.lv, www.tirza.lv, www.visitgulbene.lv  •C3

19. Gulbenės–Alūksnės siaurukas.�  Siaurasis geležinkelis, 
ekskursijos, renginiai, rankinė drezina, nakvynė. Gulbene, 
GPS[57.182598,26.761106], +371 20228884, info@banitis.lv, 
www.banitis.lv  •D3

20. Gulbenės krašto istorijos ir meno muziejus. Parodos, sąveikioji 
aplinka, užsiėmimai, ekskursijos. Gulbene, GPS[57.160988,26.760721], 
+371 64473098, +371 26128984, muzejs@gulbene.lv, 
www.gulbenesmuzejs.lv •D3

21. Gulbene turistinis traukinys. Ekskursijos. Gulbene, 
GPS[57.169223,26.772373], +371 64497729, +371 26557582, 
turists@gulbene.lv, www.visitgulbene.lv •D3

22. Ikškilės bažnyčios griuvėsiai Šv. Meinardo saloje. 
Livonijos vyskupas, metalinis kryžius, akmeninis altorius. Ikšķile, 
GPS[56.809998,24.517708], +371 65022458, turisms@ikskile.lv, 
www.ikskile.lv •A4

23. Diklių rūmai.� XIX a. neobaroko stiliaus pastatas, 4* viešbutis, 
restoranas, ekskursijos, koncertai, pasivaikščiojimų parkas. Dikļu 
pagasts, GPS[57.597881,25.102497], +371 64207480, +371 26515445, 
pils@diklupils.lv, www.diklupils.lv  •B2

24. Pažinimo ir eksperimentų centras "Lielvārdi".� Mokslas, 
technologijos, ekspozicijos, užsiėmimai, ekskursijos. Lielvārde, 
GPS[56.719027,24.813863], +371 22011333, info@lielvardi.lv, 
www.lielvardi.lv  •A4

25. Uldeveno pilis. Rekonstruoti senovės latvių mediniai statiniai, 
iškylavietė, ekskursijos. Lielvārde, GPS[56.717431,24.799587], 
+371 29465792, www.lielvarde.lv  •A4

26. Andrejaus Pumpuro Lielvardės muziejus.�  Lačplėsis, 
Lielvardės juosta, muziejus. Lielvārde, GPS[56.711361,24.835281], 
+371 65053759, +371 29322468, muzejs@lielvarde.lv, www.lielvarde.lv 
 •A4

27. Lygatnės popieriaus fabrikas ir jo darbininkų gyvenvietė.� 
XIX a. mediniai pastatai, olos-rūsiai, tilteliai, amatininkų dirbtuvės, 
ekskursijos. Līgatne, GPS[57.235603,25.036125], +371 29189707, 
+371 64053169, info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv  •D1

28. Lygatnės slaptasis požeminis bunkeris.  Branduolinio 
karo atvejui skirta slėptuvė, tarybinė valgykla, ekskursijos, realybės 
žaidimas. Līgatne, GPS[57.256092,25.072130], +371 64161915, 
ligatne.info@gmail.com, www.bunkurs.lv  •D1

29. Gyvojo sidabro muziejus. Sidabrinės skulptūros ir 
papuošalai, ekskursijos po muziejų ir dirbtuvę, mokymai. Limbaži, 
GPS[57.515386,24.714], +371 29356858, ligita.auzere@gmail.com, 
www.sudrabamuzejs.lv •A2

30. Biksėrės dvaras ir parkas.� Sendaikčių muziejus, 
parkas su skulptūromis, apžvalgos vieta. Sarkaņu pagasts, 
GPS[56.924091,26.308308], +371 28621303, +371 29424739, 
valda.kalnagravas@inbox.lv, www.madona.lv/turisms  •C3

31. Maduonos kraštotyros ir meno muziejus. Parodos, ekskursijos, 
užsiėmimai. Madona, GPS[56.852116,26.211491], +371 64823844, 
+371 64822480, muzejs@e-madona.lv, www.madonasmuzejs.lv •C4

64. Nacionalinis botanikos sodas.� Didžiausia augalų kolekcija 
Baltijos šalyse, modernus oranžerijų kompleksas, pasivaikščiojimų 
takeliai, užsiėmimai moksleiviams. Salaspils, GPS[56.8610,24.3530], 
+371 67945440, +371 22019340, nbd@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv •A4

65. Skambiojo kalno gamtos parkas. Gamtos takai, smiltainio 
atodangos, olos, medinės skulptūros, ekskursijos. Mazsalacas novads, 
GPS[57.8633,25.0258], +371 26429500, turisms@mazsalacasnovads.lv, 
www.mazsalaca.lv •B1

66. Jėčių gamtos takas.� Akmenų sampilai, malūnas, pelkė, laukiniai 
arkliai, poilsio vietos. Naukšēnu pagasts, GPS[57.843015,25.447598], 
+371 64263278, tic@rujiena.lv, www.naukseni.lv •B1

67. Dendrologinis parkas "Lazdukalni".� Pasivaikščiojimų takai, 
egzotiniai krūmai ir medžiai, tvenkinys, apžvalgos bokštas. Ogre, 
GPS[56.802338,24.634565], +371 65071883, info@latvijascentrs.lv, 
www.latvijascentrs.lv •A4

68. Raunos Staburagas. Tufas, šaltinio vanduo. Raunas pagasts, 
GPS[57.333172,25.608231], +371 27775764, +371 64177014, 
raunatic@gmail.com, www.rauna.lv •B2

69. Lybių aukojimo ola prie Svėtupės.� Viena iš ilgiausių Latvijoje 
smiltainio olų, senoviniai ženklai, apeiginė vieta. Salacgrīvas pagasts, 
GPS[57.715340,24.490671], +371 64041254, liene.tiesnese@salacgriva.lv, 
www.visitsalacgriva.lv •A1

70. Raudonosios uolos prie Salacos. 400 m ilgio smiltainio 
atodanga paupyje, poilsio vieta. Salacgrīvas pagasts, 
GPS[57.843597,24.485680], +371 64041254, liene.tiesnese@salacgriva.lv, 
www.visitsalacgriva.lv •A1

71. Ainažių Šiaurinis molas.� 0.5 km ilgio molas iš lauko riedulių, 
pajūrio pievos, paukščių stebėjimas. Ainaži, GPS[57.873520,24.357418], 
+371 64043241, inta.brige@salacgriva.lv, www.visitsalacgriva.lv •A1

72. Baltoji kopa ir Saulėlydžio takas.� Žygis jūros pakrante, 
kopos, paplūdimys, saulėlydis, apžvalgos vietos. Saulkrasti, 
GPS[57.234894,24.391794], +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, 
www.visitsaulkrasti.lv •A3

73. Jūros parkas.� Poilsis prie jūros, pajūris, sveikata, paplūdimys. 
Saulkrasti, GPS[57.2667955,24.4116077], +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv •A3

74. Gūtmanio ola ir Gaujos nacionalinis parkas.� Didžiausia Baltijos 
šalyse smiltainio ola, šaltinis. Sigulda, GPS[57.176132,24.842577], 
+371 26657661, gac@gnp.lv, www.gnp.lv •C1

75. Certenės piliakalnis, Smiltenės dviračių takai.� 25 m aukščio 
piliakalnis, apeiginė vieta, gamtos takas, 6 miško ežerai, 3 įvairaus 
ilgio dviračių takai, slidinėjimas. Smiltene, GPS[57.410002,25.900837], 
+371 64707575, +371 29577078, tourism@smiltene.lv, 
www.smiltene.lv/turisms •C2

76. Zylės ir Vekšių gamtos takai.� Gamtos takas Gaujos 
slėnyje, poilsis paupyje, laukiniai gyvuliai. Valkas pagasts, 
GPS[57.702156,26.046522], +371 26375411, +371 26361362, tib@valka.lv, 
www.visit.valka.lv •C1

77. Gaujos skardžių "Pojūčių parkas" ("Sajūtu parks").� Gaujos 
slėnis, žygiai, basakojų takas. Valmiera, GPS[57.5410194,25.4405051], 
+371 64224184, +371 27879242, sajutuparks@voc.lv, 
www.sajutuparks.lv •B2

78. Kalsnavos arboretumas. Medžių ir krūmų kolekcijos, bijūnai, 
pasivaikščiojimų takai, apžvalgos bokštas. Kalsnavas pagasts, 
GPS[56.686222,25.955114], +371 27841099, +371 29233063, 
s.rukmane@lvm.lv, www.mammadaba.lv •C4

103. Grūbės krioklys, HES ir upėtakių veisykla.� Dolomito uolos, 
šaltiniai, meškeriojimas. Apes pagasts, GPS[57.526150,26.779346], 
+371 29421642, info@apeskoks.lv, www.apeskoks.lv/grube  •D2

104. Beverynos medžio skulptūrų labirintai.� Pikantiškos medinės 
skulptūros, labirintas, renginių organizavimas. Brenguļu pagasts, 
GPS[57.4978,25.5512], +371 20383303, janis23-3@inbox.lv, www.visit.
valmiera.lv  •B2

105. Ūkis "Adzelvieši".�  Kanapės, kanapių sviestas, ekskursijos po 
ūkį. Burtnieku pagasts, GPS[57.732026,25.329905], +371 29253507, 
+371 29124667, adzelviesi@inbox.lv, www.adzelviesi.lv  •B1

106. Ūkis "Dulbeņi".� Šitake grybai (valgomieji danteniai), 
ekologinis ūkis, medus, ekskursijos. Rencēnu pagasts, 
GPS[57.6682370,25.4003468], +371 29165986, dulbeni@inbox.lv  •B1

107. Sveikos aplinkos ūkis "Kalna Pakalnieši".� Įgūdžių mokykla, 
degustacija, gydomieji augalai, gamtos takas, nakvynė. Rankas pagasts, 
GPS[57.236313,26.100329], +371 26437930, kpakalniesi@inbox.lv, 
www.visitgulbene.lv  •C3

108. Ekologinis ūkis "Lielkrūzes".� Laukiniai arkliai, karvės, 
ekskursijos, nakvynė, poilsio vietos. Jaunpiebalgas pagasts, 
GPS[57.178577,25.964085], +371 26519152, silvadolmane@gmail.com, 
www.ekokruzes.lv  •C3

109. Avių ūkis "Mazvieķi".� Ekskursijos, vilnos dirbiniai, ėrienos 
sriuba po atviru dangumi. Zosēnu pagasts, GPS[57.1537,25.8781], 
+371 26454701, gunarscj@inbox.lv  •C3

110. Duolės–Kekavos Šv.� Onos evangelikų liuteronų bažnyčia.� 
Apžvalgos bokštas. Ķekavas pagasts, GPS[56.82912,24.23922], 
+371 26018531, doleskekavasdr@inbox.lv, www.kekava.lelb.lv  •A4

111. Poilsio kompleksas "Ķekaviņas līči".� Mažasis zoologijos 
sodas, žaidimų aikštelės, pirtis, nakvynė, sendaikčių kolekcija. Ķekavas 
pagasts, GPS[56.802715,24.214897], +371 29971777, pirtslici@inbox.lv, 
www.pirtslici.lv  •A4

112. Krėslų pynėjų ūkis "Lejas Bregži".�  Pintų krėslų kolekcija, 
puodininkystė, ekskursijos, molio dirbiniai. Vaidavas pagasts, 
GPS[57.393774,25.355218], +371 29481519, kresliniekuseta@inbox.lv, 
www.visit.valmiera.lv  •B2

113. Keramikos dirbtuvė "Vaidava Ceramics".� Keraminių indų 
gamybos procesas, užsiėmimai, ekskursijos, suvenyrai. Vaidavas 
pagasts, GPS[57.430931,25.288638], +371 64284101, info@vaidava.lv, 
www.vaidava.lv  •B2

114. Triušių karalystė.� Triušių ūkis, egzotiniai gyvūnai, sūpuoklės, 
vaišės. Lēdmanes pagasts, GPS[56.774045,25.007722], +371 26068336, 
+371 29540008, nona.fabere@inbox.lv, www.trusukaraliste.lv •B4

115. Skobinių parkas ir medžio amatų muziejus.�    
Mediniai dirbiniai, skulptūros, pasivaikščiojimų takas, amatininkystės 
istorija. Līgatnes pagasts, GPS[57.190701,25.052004], +371 29329065, 
info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv  •D1

116. Lygatnės amatų namai.� Audimas, rankdarbiai, tošis, 
medžio apdirbimas, popieriaus liejimas, užsiėmimai. Līgatne, 
GPS[57.2345569,25.045162], +371 29123825, dainaklints@inbox.lv, 
www.visitligatne.lv/amatnieku-centrs  •D1

117. Senųjų papuošalų kalvė.� Muziejus, sendaikčių 
kolekcija, tradiciniai papuošalai, užsiėmimai, suvenyrai. Cēsis, 
GPS[57.312487,25.273459], +371 29158436, kalninsdaumants@inbox.lv, 
kalve.cesis.lv •D1

118. Audimo dirbtuvė "Vēverīšas".�  Tautinių drabužių 
ekspozicija, suvenyrai, užsiėmimai. Cēsis, GPS[57.310689,25.268197], 
+371 26054322, dagnija_kupche@tvnet.lv, www.veverisas.lv •D1

119. Amatų namai Drabešių dvare.� Senieji amatai, pažintinės 
programos, dirbtuvės, latvių tradicijos. Drabešu pagasts, 
GPS[57.241886,25.275767], +371 29199870, +371 28681083, 
turisms@and.lv, www.amata.lv  •D1

120. Audėjų namelis ir menininkų pašiūrė.� Kompleksas po atviru 
dangumi, meno ir amatininkystės parodos, ekskursijos. Staicele, 
GPS[57.835522,24.745159], +371 64035371, turisti@staicele.lv  •A1

121. Keramikos dirbtuvės "Cepļi" ir "Zelmeņi".�  Demonstravimai, 
užsiėmimai, suvenyrai. Skultes pagasts, GPS[57.399764,24.433343], 
+371 64070608, tic@limbazi.lv, www.cepli.lv, www.zuguart.com  •A2

122. Sveikatą stiprinančių augalų ekspozicija po atviru dangumi.� 
Sodai, ekskursijos, patarimai, degustacijos. Limbažu pagasts, 
GPS[57.475587,24.607516], +371 29479172, janis.ulmis@limbazi.lv, 
www.visitlimbazi.lv  •A2

123. Lubanos amatininkų centras ir gamtos takas "Aiviekstes 
ozoli". Užsiėmimai, parodos, viduramžiškos rungtys, valčių ir slidžių 
nuoma. Lubāna, GPS[56.9026549,26.7215955], +371 64860573, 
marisvalainis@inbox.lv, www.iebrauclubana.com  •D3

124. Akmenų parkas "Vaidavas".� Akmenų, buitinių daiktų, 
darbo įrankių, puodelių kolekcijos, ekskursijos. Indrānu pagasts, 
GPS[56.937122,26.637726], +371 26565071, vaidavas@inbox.lv, 
www.iebrauclubana.com  •D3

125. Puodžiaus namas. Žiedimas ant puodžiaus rato, 
indų dekoravimas, papuošalų kūrimas. Ērgļu pagasts, 
GPS[56.89463,25.66045], +371 29188891, gushma@inbox.lv, 
gushma.blogspot.com  •B3

126. J.� Seiksto keramikos dirbtuvė.� Sodo skulptūros, degimo krosnis, 
paroda, krautuvėlė, užsiėmimai. Madona, GPS[56.861103,26.208572], 
+371 26126247, tijaseiksta@gmail.com  •C4

127. Miško mokymo centras "Pakalnieši". Sąveikusis 
takas, vaidmenų žaidimai, kostiumai. Vestienas pagasts, 
GPS[56.893448,25.949879], +371 26141853, danuta.kiopa@mkpc.llkc.lv 
 •C4

128. Uogų ir vaisių sodas "Jāņkalni".� Degustacijos, produkcijos 
perdirbimo cechas, produkcijos įsigijimas. Vestienas pagasts, 
GPS[56.8661,25.8407], +371 28992426, jankalni.vestiena@inbox.lv  
•C4

129. "Starspace" observatorija.  Žvaigždžių stebėjimas, 
fizikos eksperimentai, įdomūs pasakojimai. Suntažu pagasts, 
GPS[56.895278,24.959103], +371 29120445, info@starspace.lv, 
www.starspace.lv  •A4

130. Ūkis "Jaunklētnieki".� Mažasis zoologijos sodas, omletas iš stručių 
kiaušinių, poilsio vieta. Straupes pagasts, GPS[57.355656,24.936647], 
+371 64134159, +371 26399959  •D1

131. Kūrybinė skulptoriaus dirbtuvė "Ezeriņi".� Meno dirbiniai, 
sujungiantys akmenį, stiklą ir metalą, paroda, užsiėmimai. Stalbes 
pagasts, GPS[57.375578,25.039143], +371 29140186, +371 25963382, 
ezerinji@inbox.lv, www.ezerini.lv  •D1

132. Ūkis "Jaun – Ieviņas".� Laukiniai arkliai, ekologinis ūkis, 
nakvynė. Raunas pagasts, GPS[57.274744,25.598507], +371 26463980, 
+371 29495146, jaun-ievinas@jaun-ievinas.lv, www.jaun-ievinas.lv  
•B2

133. Keramikos dirbtuvė "Raunas Ceplis".� Keramikos 
dirbtuvė, užsiėmimai, ekskursijos, suvenyrai. Raunas pagasts, 
GPS[57.31411,25.73204], +371 29412265, +371 29364949, 
ecinis@apollo.lv, www.viss-raunasceplis.lv  •C2

134. Valstiečių ūkis "Ezerlejas".�  Mažasis zoologijos sodas, 
Egzotiniai paukščiai ir žvėrys, ekskursijos, meškeriojimas, ekologinė 
kosmetika, nakvynė. Launkalnes pagasts, GPS[57.299724,25.843126], 
+371 26357959, +371 29140178, ezerlejas@inbox.lv, www.ezerlejas.lv 
 •C2

135. Vijciemo kankorėžių džiovykla.� Viena iš seniausių kankorėžių 
džiovyklų Latvijoje, sėklų gavybos demonstravimas. Vijciema 
pagasts, GPS[57.589878,26.038971], +371 26478620, I.Palejs@lvm.lv, 
www.visit.valka.lv  •C2

136. Etnografinė sodyba "Ielīcas".� Valstybinės reikšmės kultūros 
paminklas, latvių etnografiniai pastatai, šventės. Vijciema pagasts, 
GPS[57.658260,26.000519], +371 29461673, ielicas@ielicas.lv, 
www.ielicas.lv  •C2

137. Elnynas "Jasmīni".� Elniai ir stirnos, mėsiniai 
galvijai ir avys, apžvalgos bokštas, sportingas. Kārķu 
pagasts, GPS[57.856449,25.625954], +371 29417661, 
edmunds.juskevics@inbox.lv, www.visit.valka.lv  •B1

138. Piebalgos Porceliano fabrikas. Ekskursijos po 
gamyklą, porcelianinių indų dekoravimas, suvenyrai. 
Inešu pagasts, GPS[57.020370,25.832806], +371 28451800, 
piebalgas.porcelana.fabrika@gmail.com, www.porcelanadarbnica.lv 
 •C3

139. Dailidės dirbtuvė.�  Medžio apdirbimo amatai, 
užsiėmimai, žaidimai, ekskursijos, poilsio vieta. Garkalnes pagasts, 
GPS[57.014198,24.456940], +371 29858049, rct1@inbox.lv, 
www.namdaradarbnica.com  •A3

140. Ūkis "Klimpas".  Valstiečių ūkis, avių auginimas, vilnos 
gaminiai, augalininkystė. Jeru pagasts, GPS[57.850052,25.327606], 
+371 64263281, +371 26355100, leska123@inbox.lv  •B1

141. Ūkis "Lejnieki".  Ekologinis valstiečių ūkis, gyvūnai, 
degustacijos, ekskursijos. Mālpils pagasts, GPS[56.975673,24.904633], 
+371 28375302, zslejnieki@inbox.lv  •A3

142. "Baltic Bonsai " parkas.�  Japoniškas sodas, bonsai, suvenyrai, 
arbatinė. Inčukalna pagasts, GPS[57.121256,24.655702], +371 29465119, 
info@bonsai.lv, www.bonsai.lv  •A3

Kultūra ir tradicijos

55. Plančių pelkės gamtos takas.� 0.5 km ilgio takas po 
nepaliestą aukštapelkę, informacija Brailio raštu. Staiceles pagasts, 
GPS[57.878677,24.751167], +371 64035371, turisti@staicele.lv, 
www.aloja.lv •A1

56. Puikulės Purezero gamtos takas. 3 km ilgio takas, pelkės ežeras, 
iškylavietės. Brīvzemnieku pagasts, GPS[57.6792496,24.9283868], 
+371 64035371, turisti@staicele.lv, www.aloja.lv •A1

57. Ierikių malūno gamtos takas.� Kriokliai, malūno ratas, floristikos 
kūriniai, šviesos parkas. Drabešu pagasts, GPS[57.209198,25.169506], 
+371 28396804, +371 26493739, meiere.ieva@gmail.com, 
www.ierikudzirnavas.lv  •D1

58. Zvartės uola ir takas palei Amatos upę.� 12 km ilgio takas, 
uolienų atodangos, apžvalgos vietos, žygis, senasis upės slėnis. 
Drabešu pagasts, GPS[57.247456,25.142347], +371 29335446, 
+371 28681083, ac@gnp.lv, turisms@and.lv, www.gnp.lv, www.amata.lv 
•D1

59. Raganų uola prie Vaidavos upės.� Smiltainio atodangos, šaltinis, 
pėsčiųjų tiltelis. Ape, GPS[57.539948,26.708965], +371 22037518, 
tic@ape.lv, www.apesnovads.lv •D2

60. Cyrulyšių gamtos takai.� Gaujos senasis slėnis, smiltainio uolos, 
olos, šaltiniai, kriokliai, kempingas. Cēsis, GPS[57.302338,25.228365], 
+371 64121815, +371 28318318, info@cesis.lv, www.turisms.cesis.lv •D1

61. Šventasis šaltinis. Šaltinis, gamtos parkas, poilsio kompleksas, 
burbulinė vonia, iškylavietės. Cēsis, GPS[57.303432,25.234709], 
+371 64125533, +371 29460660, svetavots@svetavots.lv, 
www.svetavots.lv •D1

62. Sieto uola (Sietiņiezis).� Smiltainio atodangos, apžvalgos 
vietos, žygis, Gaujos upė. Kocēnu pagasts, GPS[57.429249,25.386314], 
+371 64207177, tic@valmiera.lv, www.visit.valmiera.lv •B2

63. Lygatnės gamtos takai. Laukiniai žvėrys, paukščiai, 
pasivaikščiojimas miške, ekskursijos. Līgatnes pagasts, 
GPS[57.248779,25.029987], +371 64153313, ac@gnp.lv, www.gnp.lv •D1

79. Cėsių dažasvydžio parkas.� Dažasvydžio aikštė, inventoriaus 
nuoma, iškylavietės. Cēsis, GPS[57.313023,25.31074], +371 26677236, 
info@cepepa.lv, www.cepepa.lv  •D1

80. Žagarkalnas.  Kalnų slidinėjimas, inventoriaus nuoma, 
instruktorius, valčių bazė, kempingas. Drabešu pagasts, 
GPS[57.300610,25.229889], +371 26266266, info@zagarkalns.lv, 
www.zagarkalns.lv •D1

81. Uozuolkalnas. Kalnų slidinėjimas, inventoriaus nuoma, pramogų 
parkas, kempingas. Drabešu pagasts, GPS[57.298534,25.225382], 
+371 26400200, info@ozolkalns.lv, www.ozolkalns.lv •D1

82. Pramogų parkas "Braku takas".� Nusileidimai lynais, atrakcionai, 
diskgolfas, R. Blaumanio muziejus. Ērgļi, GPS[56.899914,25.697021], 
+371 29429125, gibuli@inbox.lv, www.brakutakas.lv  •B4

83. Aktyvaus poilsio vieta "Vanagkalns".� Distancinis 
slidinėjimas, slidžių nuoma, laipiojimas ledu, sniego motociklai. 
Jaunpiebalgas pagasts, GPS[57.109039,25.960051], +371 25902905, 
rdombrovskis@gmail.com, www.skiriver.lv  •C3

84. Žirgynas "Kocēni".� Jodinėjimas žirgais, rogės, ekskursijos. Kocēnu 
pagasts, GPS[57.519176,25.329439], +371 26326263, +371 26405147, 
sturedace@inbox.lv, www.zirgaudzetavakoceni.lv  •B2

85. Poilsio bazė "Gaiziņš".� Gamtos takas, pramogos, slidinėjimas, 
kavinė. Bērzaunes pagasts, GPS[56.8757,25.9625], +371 29216473, 
juris@gaizins.lv, www.gaizins.lv •C4

86. Sporto ir poilsio bazė "Smeceres sils". Pramogos, dviračiai, 
BMX, slidinėjimas, kempingas. Madona, GPS[56.840346,26.191887], 
+371 26396032, gunars21@inbox.lv, www.smeceressils.lv •C4

87. Plaustas "Ruhjas Donalds".� Iškyla motoriniu plaustu Rūjos 
upe. Naukšēnu pagasts, GPS[57.884927,25.449779], +371 29431081, 
+371 64268194, info@naras.lv, www.naras.lv  •B1

88. Sūpuoklių parkas Keipenėje.� Poilsio vietos, apžvalgos 
bokštas. Ķeipenes pagasts, GPS[56.9289,25.0641], +371 28679934, 
starei@inbox.lv •B4

89. "Sniega suņi".� Pasivėžinimas šunų kinkiniu ir rogėmis. 
Ogre, GPS[56.8215,24.5865], +371 26593651, info@sniegasuni.lv, 
www.sniegasuni.lv  •A4

90. Vėjinių požeminiai ežerai.� Požeminiai ežerai, įgriuvos, piliakalnis, 
ekskursijos, nakvynė. Straupes pagasts, GPS[57.351025,24.924974], 
+371 29354189, +371 29289796, www.pazemesezeri.lv  •D1

91. "Mārkulīči".� Medžioklė, sportinis šaudymas, užsiėmimai, 
kempingas, valčių nuoma. Straupes pagasts, GPS[57.3005,24.9087], 
+371 29464946, markulici@markulici.lv, www.markulici.lv  •D1

92. Bobslėjaus ir rogučių trasa.� Nusileidimas bobslėjaus arba 
"vučko" rogėmis, trasos apžiūra, apžvalgos bokštai. Sigulda, 
GPS[57.150826,24.841236], +371 67973813, +371 29185351, 
bobtrase@bobtrase.lv, www.bobtrase.lv  •C2

93. Kabamasis lynų kelias per Gaują.� Vienintelis kabamasis 
lynų kelias Baltijos šalyse, oro vagonėlis, šuoliai su guma. Sigulda, 
GPS[57.164639,24.845152], +371 67972531, +371 29212731, 
sigulda@bungee.lv, www.bungee.lv  •C2

94. Sporto ir aktyvaus poilsio centras "Sigulda". Distancinis 
slidinėjimas, 1.25 km ilgio trasa, slidžių nuoma, priežiūra, instruktoriai. 
Sigulda, GPS[57.072881,24.8425289], +371 29368877, info@sigulda.lv, 
www.tourism.sigulda.lv •C2

95. Nuotykių parkas "Tarzāns".� Kliūčių ruožai, vasarinės 
rogutės, sėdimasis keltuvas, katapulta, pramogos vaikams. Sigulda, 
GPS[57.153984,24.834917], +371 27001187, tarzans@tarzans.lv, 
www.tarzans.lv •C2

96. Nuotykių parkas "Mežakaķis".� Kliūčių ruožai, dviračių 
nuoma, slidinėjimas, atrakcionai vaikams, nakvynė. Sigulda, 
GPS[57.142713,24.830561], +371 67976886, info@kakiskalns.lv, 
www.kakiskalns.lv •C2

97. Aerodium.� Skraidymas vėjo tunelyje. Siguldas pagasts, 
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GPS[57.13922,24.818115], +371 28284400, sigulda@aerodium.lv, 
www.aerodium.lv  •C2

98. Poilsio parkas "Rāmkalni".�  Aktyvus poilsis, vasarinės 
rogutės, valčių nuoma, restoranas, konditerija, renginiai. Inčukalna 
pagasts, GPS[57.123589,24.661217], +371 67977277, +371 26644622, 
info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv •A3

99. Jodinėjimas žirgais ūkyje "Kalnbundas".� Jodinėjimas 
žirgais ir vėžinimasis vežimu, kaimo aplinka. Valkas pagasts, 
GPS[57.718116,25.952322], +371 26543796, tib@valka.lv, 
www.visit.valka.lv  •C1

100. Vidžemės olimpinis centras. Slidinėjimas, krepšinis, futbolas, 
grindų riedulys, ekskursijos. Valmiera, GPS[57.5280777,25.3880604], 
+371 29878192, +371 26470189, jolanta@vocsports.lv, www.voc.lv •B2

101. Gaujos tramvajus. Motorinis plaustas Gaujos upėje, ekskursija, 
iškylos grupėms. Valmiera, GPS[57.537430,25.426169], +371 27828221, 
ezi@ezi.lv, www.ezi.lv  •B2

102. Poilsio ir sporto kompleksas "Trīssaliņas".� Gamtos takas, 
apžvalgos bokštas, meškeriojimas, pirtis, nakvynė, renginiai. 
Grundzāles pagasts, GPS[57.490862,26.218303], +371 26536637, 
+371 29477124, info@trissalinas.lv, www.trissalinas.lv  •C2

143. Brengulių alaus darykla.� Alaus sodas, degustacijos, Abulo upė, 
poilsio vieta. Brenguļu pagasts, GPS[57.5463,25.5458], +371 64230272, 
www.visit.valmiera.lv •B2

144. Sodybinis ūkis "Vīnkalni".� Itališkos picos, stovykla, ekskursijos. 
Kauguru pagasts, GPS[57.476158,25.443649], +371 29491187, 
info@vinkalniesi.lv, www.vinkalniesi.lv  •B2

145. Valmiermuižos alaus darykla.    Ekskursijos, 
degustacijos, alaus virtuvė, jodinėjimas žirgais, turgeliai, tradicijų ir 
gyvos muzikos vakarai. Valmieras pagasts, GPS[57.555767,25.431376], 
+371 20264269, ciemos@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv  •B2

146. Nėgių kepimo menas ir degustacijos.� Carnikava, 
GPS[57.126526,24.275707], +371 67708443, +371 29326285, 
tic@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv  •A3

147. Ūkis "Vēcpāpani".� Vynų degustavimas, vaisių ir uogų 
auginimas, nakvynė, pirtis. Rankas pagasts, GPS[57.21321,26.15401], 
+371 26594575, vecpaapani@inbox.lv, www.visitgulbene.lv  •C3

148. Libertų beržo sulos ir vyno rūsys.�  Ekskursijos, degustacijos. 
Tīnūžu pagasts, GPS[56.82051,24.517496], +371 29297469, info@sula.lv, 
www.sula.lv  •A4

149. Kempingas-restoranas "Lauču akmens". Poilsis prie jūros, latvių 
virtuvė, žuvies patiekalai. Skultes pagasts, GPS[57.368336,24.405428], 
+371 26350536, lauci@latnet.lv, www.laucakmens.lv •A2

150. Ožkų ferma ir sūrinė "Līvi".� Ožkų banda, degustacija. Bērzaunes 
pagasts, GPS[56.826344,25.993137], +371 29187164, +371 29180251, 
kazas.siers@inbox.lv  •C4

151. Naminiai vynai "Domu pietura".� Pokalbiai, degustacijos, 
krautuvėlė. Madona, GPS[56.8559,26.21049], +371 29296045, 
astra.riekstina@inbox.lv  •C4

152. Valstiečių ūkis "Ataugas".� Duonos kepimas, avietės, 
žemuogės, degustacijos. Praulienas pagasts, GPS[56.83811,26.30731], 
+371 29455829, apinukalte@apollo.lv, www.apinukalte.lv  •C4

153. Naukšėnų Žmogaus muziejus ir Naukšėnų vynai.�  XIX 
a. dvaras, parkas, muziejus, vynų ir aliejų degustacija, suvenyrai. 
Naukšēnu pagasts, GPS[25.458195,57.884757], +371 64268021, 
cilvekmuzejs@naukseni.lv, http://cilvekmuzejs.naukseni.lv  •B1

154. Rūjienos ledai.� Ledų gamyba, videofilmas, degustacija. Rūjiena, 
GPS[57.895763,25.32692], +371 64263526, rujienassaldejums@apollo.lv 
 •B1

155. Keipenės pipiriniai sausainiai. Pipirinių sausainių kepimas 
ir puošimas. Ķeipenes pagasts, GPS[56.888706,25.184011], 
+371 22002115, unida@inbox.lv, www.keipenespiparkukas.lv  •B4

156. Naminio sūrio gamykla "SierŠtelles".� Ekskursijos, degustacijos, 
krautuvėlė. Ogre, GPS[56.8148682,24.6023546], +371 65021200, 
+371 26690077, siers@sierstelle.lv, www.sierstelle.lv  •A4

157. Normundo Labrenčo naminio vyno darykla.� Vietinių 
vaisių ir uogų vynas, ekskursijos, degustacijos, krautuvėlė. Ogre, 
GPS[56.815245,24.648235], +371 29396789, +371 29415263, 
info@vinacels.lv, www.vinacels.lv  •A4

158. Raunos sūrio ir makaronų gamykla.� Žaliasis sūris, makaronai, 
degustacija. Raunas pagasts, GPS[57.3309344,25.6194525], 
+371 22014583, sierarazotne@gmail.com, www.sierarazotne.lv  •B2

159. Kaimo sodyba "Donas".�   Duonos atsiradimas, 
užsiėmimai, sporto aikštelės, poilsio vieta. Blomes pagasts, 
GPS[57.441459,25.733209], +371 26425426, donas@inbox.lv, 
http://maizesdarbnica.blogspot.com  •C2

160. Smiltenės sidro darykla. Obuolių sidras, uogų vynas, ekskursijos, 
degustacijos. Smiltene, GPS[57.427883,25.916103], +371 29612267, 
sidradaritava@gmail.com, www.hotelbruzis.lv/lv/sidrs  •C2

161. Lygatnės vyno darykla.  Vyno darykla, olose 
įrengti rūsiai, degustacijos, ekskursijos, šaukštų dirbtuvė. 
Līgatnes pagasts, GPS[57.233345,25.041533], +371 26521467, 
ligatnesvinadaritava@gmail.com, www.ligatnesvinadaritava.lv •D1

162. Vyno darykla "Zilver".�  Naminis vynas, 
degustacijos, ekskursijos, augalininkystė. Siguldas pagasts, 
GPS[57.132499,24.852839], +371 26320208, info@piladzi.lv, 
www.zilver.lv  •C2

Vidžemė
ŠIAURėS LATVIJA

Ryga

TURIZMO ŽEMėLAPIS

Naudinga informacija keliautojams

Skubios pagalbos tarnybų telefonai (nemokamai)
112 – gaisrinė, 110 – policija, 113 – greitoji medicinos pagalba,  114 – dujų 
avarinė,
1888 – auto pagalba
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1. "Annas Hotel".�  Dizaino viešbutis, restoranas, SPA, šventės, dvaro parkas. 
Zaubes pagasts, GPS[57.036497,25.367843], +371 64180700, anna@annashotel.com, 
www.annashotel.com •B3

2. "Minhauzena Unda".�  Viešbutis, kavinė, šventės, aktyvus poilsis, jūra. Saulkrasti, 
GPS[57.291454,24.414904], +371 67201440, +371 67955198, info@minhauzenunda.lv, 
www.minhauzens.lv •A2

3. "Ērgļi".�  Viešbutis, kavinė, šventės, pirtis, baseinas. Ērgļu pagasts, 
GPS[56.900853,25.627347], +371 64871604, +371 29482053, ergli@erglihotel.lv, 
www.erglihotel.lv •B4

4. "Port Hotel".�  Viešbutis, restoranas, SPA, šventės, aktyvus poilsis. Ādažu pagasts, 
GPS[57.062062,24.323992], +371 27419999, info@porthotel.lv, www.porthotel.lv •A3

5. "Kalna Ligzda".  Viešbutis, kavinė, sauna, degustacijos, ekskursijos. 
Smiltenes pagasts, GPS[57.428627,25.909087], +371 26556681, +371 64772173, 
hotelkalnaligzda@inbox.lv •C2

6. "Hotel Tigra".�  Viešbutis, restoranas, šventės, konferencijos, aktyvus poilsis. 
Priekuļu novads, GPS[57.312467,25.359580],  +371 25778896, info@hoteltigra.com, 
www.hoteltigra.com •B2

7. Poilsio parkas "Lacītes".�  Aktyvus poilsis, nakvynė, kavinė, žaidimų aikštelė, 
šventės, pirtis. Rankas pagasts, GPS[57.24297,26.220941], +371 26599997, info@lacites.lv, 
www.lacites.lv •C2

8. Poilsio kompleksas "Gungas".  Nakvynė, šventės, pirtis, aktyvus poilsis. Ādažu 
pagasts, GPS[57.133074,24.347790], +371 29482255, +371 28334412, info@gungas.lv, 
www.gungas.lv •A3

9. Poilsio kompleksas "Mazais Ansis".�  Nakvynė, kavinė, šventės, pirtis, aktyvus 
poilsis. Kocēnu pagasts, GPS[57.466956,25.256955], +371 64230352, +371 29134890, 
info@mazais-ansis.lv, www.mazais-ansis.lv •B2

10. Poilsio kompleksas "Purgaiļi".�  Nakvynė, maitinimas, šventės, pirtis, aktyvus 
poilsis. Grundzāles pagasts, GPS[57.429150,26.237583], +371 29150180, info@purgaili.lv, 
www.purgaili.lv •C2

11. Poilsio kompleksas "Vonadziņi".�  Nakvynė, maitinimas, šventės, pirtis, aktyvus 
poilsis. Stāmerienas pagasts, GPS[57.253052,26.893158], +371 64471151, +371 29468682, 
info@vonadzini.lv, www.vonadzini.lv •D2

12. Poilsio kompleksas "Meža salas".  Nakvynė, maitinimas, kempingas, 
pirtis, aktyvus poilsis. Limbažu pagasts, GPS[57.480207,24.561328], +371 29122133, 
info@mezasalas.lv, www.mezasalas.lv •A2

13. Poilsio kompleksas "Ratnieki".  Nakvynė, šventės, aktyvus poilsis, kroketas, 
gamta. Līgatnes pagasts, GPS[57.223291,24.962586], +371 64155688, +371 26445211, 
administracija@ratnieki.lv, www.ratnieki.lv •D1

14. Poilsio kompleksas "Leiputrija".  Svečių namai, kempingas, aktyvus poilsis, 
dviračių maršrutai, gamta. Ādažu pagasts, GPS[57.091418,24.464580], +371 26405596, 
info@leiputrija.com, www.leiputrija.com •A3

15. "Apaļkalns".�  Nakvynė, kempingas, aktyvus poilsis, dviračių maršrutai, 
gamta. Raiskuma pagasts, GPS[57.317402,25.147989], +371 64164027, +371 29448188, 
apalkalns@inbox.lv, www.apalkalns.lv •D1

16. "Green Camping".�  Nakvynė, kempingas, aktyvus poilsis. Plāņu pagasts, 
GPS[57.600611,25.81433], +371 20420295, greencamping@inbox.lv •C2

17. "Krimalnieki".  Nakvynė, kempingas, aktyvus poilsis, dviračių maršrutai, 
žuvies degustacijos. Liepupes pagasts, GPS[57.507259,24.381451], +371 29403119, 
info@krimalnieki.lv, www.krimalnieki.lv •A2

18. "Kosīši".�  Svečių namai, pirtis, aktyvus poilsis, dviračių maršrutai, jūra. Salacgrīvas 
pagasts, GPS[57.696487,24.351702], +371 29479426, info@kosisi.lv, www.kosisi.lv •A1

19. "Celmi".�  Laisvalaikio sodyba, pirtis, aktyvus poilsis, gamta. Vaives pagasts, 
GPS[57.208054,25.423063], +371 26541266, celmi@inbox.lv, celmi.celotajs.lv •B3

20. "Melturi".  Svečių namai, maitinimas, pirtis, aktyvus poilsis. Drabešu pagasts, 
GPS[57.21772,25.23129], +371 64129467, +371 29267224, melturihotel@gmail.com, 
www.melturi.viss.lv •D1

21. "Spāriņu kalns".�  Svečių namai, maitinimas, šventės, pirtis, aktyvus poilsis. Priekuļu 
pagasts, GPS[57.335787,25.526169], +371 22006060, +371 29403060, info@sparinukalns.lv, 
www.sparinukalns.lv •B2

22. "Nītaures dzirnavas".�  Svečių namai, maitinimas, šventės, pirtis, aktyvus poilsis. 
Nītaures pagasts, GPS[57.06435,25.190442], +371 28352982, sales@nitauresdzirnavas.lv, 
www.nitauresdzirnavas.lv •B3

23. "Lāču miga".�  Svečių namai, šventės, pirtis, gamta. Līgatne, 
GPS[57.245499,25.045601], +371 29133713, info@lacumiga.lv, www.lacumiga.lv •D1

24. "Kalbakas".  Kaimo sodyba, pirtis, aktyvus poilsis, gyvūnai. Smiltenes pagasts, 
GPS[57.437830,25.936371], +371 29257467, +371 29465018, kalbakas@kalbakas.lv, 
www.kalbakas.lv •C2

25. Byrinių pilis ir parkas.�  XIX a. neogotikos stiliaus pilis, viešbutis, restoranas, 
jodinėjimas žirgais, valčių nuoma, dabas takas, ekskursijos. Vidrižu pagasts, 
GPS[57.244144,24.659166], +371 64024033, hotel@birinupils.lv, www.birinupils.lv •C1

26. Igatės rūmų kompleksas.�  XIX a. neorenesanso pastatas, muziejus, 
parkas, malūnas, viešbutis, bažnyčia. Vidrižu pagasts, GPS[57.3806984,24.6830865], 
+371 64062432, igatespils@igatespils.lv, www.igatespils.lv •C1

27. Zvartavos pilis.�  Nakvynė, ekskursijos, žvejyba. Gaujienas pagasts, 
GPS[57.537608,26.369074], +371 29454543, vvitalijs@gmail.com, www.zvartavaspils.lv •C2

28. Jonathan SPA Estate.� Viešbutis, restoranas, latviški valgiai, ekologiški 
vietiniai produktai. Amatas pagasts, GPS[57.225423,25.303411], +371 25606066, 
info@jonathanspahotel.com, www.jonathanspahotel.com •D1

29. SPA kurortas "Mārcienas muiža".� Viešbutis, restoranas, latviški valgiai, 
vietiniai produktai. Mārcienas pagasts, GPS[56.784145,26.084805], +371 64807300, 
hotel@marciena.eu, www.marciena.eu •C4

30. Turizmo ir transporto agentūra "Balt-go".�  Ekskursijos, transporto nuoma, gido 
paslaugos. Raunas pagasts, GPS[57.332081,25.609131], +371 27775764, +371 29408385, 
balt-go@balt-go.lv, www.balt-go.lv •B2

31. Turizmo agentūra "PRO Travel".�  Ekskursijos, kelionės, viešbučių rezervavimas. 
Salaspils, GPS[56.857378,24.333376], +371 29579596, info@protravel.lv, www.protravel.lv 
•A4

Nakvynė ir kelionės agentūros Turizmo informacijos centrai

Turizmo informacijos centras 79
 

Aktyvus poilsis 1 Nakvynė ir kelionės agentūros

1 Kultūra ir tradicijos 103 Ūkiai ir dirbtuvės Dviračių maršrutas "Tour de LatEst"

55 Gamtinis turizmas 143 Gastronominis turizmas Dviračių maršrutas "EuroVelo 13"

Valmiera

50 Valka

63 113 Sigulda

106 156 51 Rīga

126 176 55 36 Ogre

115 155 115 172 136 Madona

46 96 54 88 108 132 Limbaži

97 109 133 181 188 51 141 Gulbene

31 81 39 87 89 87 45 105 Cēsis

115 103 151 199 211 96 159 45 123 Alūksne

85 133 109 111 131 194 62 190 107 212 Ainaži

Atstumai tarp miestų (km)

Vidžemės turizmo asociacija rekomenduoja  Registruotis iš anksto

Latvijos paveldas •D1 Turizmo objekto 
kvadrantas

 "Q-Latvia" kokybės sistemos sertifikatas

Lygatnė yra gavusi EDEN (Patraukliausios Europos turizmo 
vietovės) apdovanojimą.�

Turizmo objektai nr.: 27  28  63  115  116  161

Informacija: http://ec.europa.eu/eden

EDEN

Dviračių maršrutai

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

1296 km per Vidžemę ir Pietų Estiją besidriekiantis dviračių maršrutas. Išsamų maršruto 
aprašymą ir žemėlapius rasite čia: www.tourdelatest.eu

Dviračių maršrutas "EuroVelo 13"  Ainaži - Salacgrīva - Tūja - Saulkrasti - 
Carnikava - Rīga

160 km.  Išsamų maršruto aprašymą ir žemėlapius rasite čia: www.vidzeme.com

Pagrindinis kelias Asfalto danga Nacionalinis parkas, rezervatas

Kelias su atskirtomis
kelio juostomis Žvyrkelis Nacionalinių parkų ir rezervatų ribos

1. skiriasi kelias Vieškelis Valstybės siena

Mastelis 1 : 700 000

Ženklai

Ainažių turizmo informacijos centras.� Valdemāra iela 50a, Ainaži, Salacgrīvas novads, 
LV-4035, GPS[57.864143,24.360809], +371 64043241, inta.brige@salacgriva.lv •A1

Aluojos krašto turizmo informacijos centras.� Lielā iela 13, Staicele, Staiceles pagasts, 
Alojas novads, LV-4043, GPS[57.839828,24.732971], +371 64035371, +371 27806452, 
turisti@staicele.lv, www.aloja.lv •A1

Aluksnės krašto turizmo informacijos centras.� Pils iela 25a, Alūksne, Alūksnes novads, 
LV-4301, GPS[57.424414,27.048782], +371 64322804, +371 29130280, tic@aluksne.lv, 
www.aluksne.lv •D2

Amatos krašto Ierikių turizmo informacijos centras.� Ieriķi, "Dzirnavas", Drabešu 
pagasts, Amatas novads, LV-4139, GPS[57.210079,25.170879], +371 28681083, 
+371 64119024, turisms@and.lv, www.amata.lv •D1

Apės turizmo informacijos centras.� Skolas iela 4, Ape, Apes novads, LV-4337, 
GPS[57.537907,26.693763], +371 64322273, +371 22037518, tic@ape.lv, www.apesnovads.lv 
•D2

Burtniekių turizmo informacijos punktas.� Jaunatnes iela 15, Burtnieki, Burtnieku 
pagasts, Burtnieku novads, LV-4206, GPS[57.6944142,25.2773402], +371 25770008, 
+371 22033707, turisms@burtniekunovads.lv, www.burtniekunovads.lv •B1

Carnikavos turizmo informacijos centras.� Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, 
LV-2163, GPS[57.127856,24.278843], +371 67708443, +371 29326285, tic@carnikava.lv, 
www.tourism.carnikava.lv •A3

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

Cesio turizmo informacijos centras.�  Pils laukums 9, Cēsis, Cēsu novads, 
LV-4101, GPS[57.313393,25.272346], +371 64121815, +371 28318318, info@cesis.lv, 
www.tourism.cesis.lv •D1

ėrglių krašto turizmo informacijos centras.� Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu 
novads, LV-4840, GPS[56.899111,25.642504], +371 64871299, info@ergli.lv, www.ergli.lv •B4

Gaujos Nacionalinis Parkas - Zvartės uola.� Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4110, 
GPS[57.255753,25.144958], +371 29335446, zac@gnp.lv, www.gnp.lv •D1

Gaujos Nacionalinis Parkas - Gutmanio ola.� Turaidas iela 2a, Sigulda, Siguldas novads, 
LV-2150, GPS[57.173241,24.841633], +371 26657661, gac@gnp.lv, www.gnp.lv •C1

Gaujos Nacionalinis Parkas - Lygatnės gamtos takai.� Līgatnes dabas takas, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4108, GPS[57.248333,25.029945], +371 64153313, 
+371 28328800, ldtac@gnp.lv, www.gnp.lv •D1

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

Gulbenės krašto turizmo informacijos centras.  Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes 
novads, LV-4401, GPS[57.172092,26.760056], +371 64497729, +371 26557582, 
turists@gulbene.lv, www.visitgulbene.lv •D3

Ikšķilės krašto turizmo informacijos centras.� Birzes iela 33, Ikšķile, Ikšķiles 
novads, LV-5052, GPS[56.836671,24.494878], +371 65027221, ikskile@latvijascentrs.lv, 
www.latvijascentrs.lv •A4

Jaunpiebalgos krašto turizmo informacijos centras.� Gaujas iela 2, Jaunpiebalga, 
Jaunpiebalgas novads, LV-4125, GPS[57.1824,26.0597], +371 26114226, 
ticjaunpiebalga@gmail.com •C3

Kalsnavos arboretumos informacijos centras. Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, 
Madonas novads, LV-4860, GPS[56.686222,25.955114], +371 27841099, s.rukmane@lvm.lv, 
www.madona.lv •C4

Kuoknesės turizmo informacijos centras. Melioratoru iela 1, Koknese, LV-5113, 
GPS[56.643773,25.445734], +371 65161296, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv •B4

Ķekavos turizmo informacijos centras. Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, 
LV-2123, GPS[56.828800,24.23863], +371 29359409, +371 67935826, turisms@kekava.lv, 
www.parturismu.lv •A4

Limbažių turizmo informacijos centras.�  Torņa iela 3, Limbaži, Limbažu novads, 
LV-4001, GPS[57.514895,24.714171], +371 64070608, +371 28359057, tic@limbazi.lv, 
www.visitlimbazi.lv •A2

Lygatnės krašto turizmo informacijos centras.  Spriņģu iela 2, Līgatne, 
Līgatnes novads, LV-4110, GPS[57.233009,25.040094], +371 64153169, +371 29189707, 
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv •D1

Lygatnės krašto turizmo informacijos centras. Nītaures iela 5, Augšlīgatne, 
Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV-4110, GPS[57.184055,25.035580], +371 6415369, 
+371 29189707, info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv •D1

Maduonos krašto turizmo informacijos centras. Skolas iela 10, Madona, Madonas 
novads, LV-4801, GPS[56.852816,26.215118], +371 64823844, +371 29130437, 
tic@madona.lv, www.madona.lv •C4

Mazsalacos turizmo informacijos centras. Rūjienas iela 1, Mazsalaca, Mazsalacas 
novads, LV-4215, GPS[57.8606,25.0558], +371 28374774, turisms@mazsalacasnovads.lv, 
www.mazsalaca.lv •B1

Uogrės turizmo informacijos centras. Brīvības iela 12a, Ogre, Ogres novads, LV-5001, 
GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883, +371 29491685, info@latvijascentrs.lv, 
www.latvijascentrs.lv •A4

Pargaujos turizmo informacijos centras. Ezeriņi, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, 
LV-4151, GPS[57.375721,25.039163], +371 26620422, turisms@pargaujasnovads.lv, 
www.pargaujasnovads.lv •D1

Plavinių krašto turizmo informacijos centras.� Daugavas iela 50, Pļaviņas, Pļaviņu 
novads, LV-5120, GPS[56.599901,25.654879], +371 22000981, vitajesere@inbox.lv, 
www.plavinunovads.lv •C4

Raunos krašto turizmo informacijos centras. Valmieras iela 1a, Rauna, Raunas novads, 
LV-4431, GPS[57.332348,25.608999], +371 64177014, +371 27775764, raunatic@gmail.com, 
www.rauna.lv •B2

Rūjienos krašto turizmo informacijos centras.� Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas novads, 
LV-4240, GPS[57.897068,25.345459], +371 64263278, +371 29464888, tic@rujiena.lv, 
www.rujiena.lv •B1

Salacgrivos krašto turizmo informacijos centras. Rīgas iela 10a, Salacgrīva, 
Salacgrīvas novads, LV-4033, GPS[57.751827,24.356281], +371 26463025, +371 64041254, 
liene.tiesnese@salacgriva.lv, baiba.gobina@salacgriva.lv, www.visitsalacgriva.lv •A1

Salaspilio krašto turizmo informacijos centras. Miera iela 1, Salaspils, LV-2169, 
GPS[56.8610234,24.3530024], +371 67945440, visit@salaspils.lv, visit.salaspils.lv •A4

Saulkrastų turizmo informacijos centras.�  Ainažu iela 13b, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, LV-2160, GPS[57.266701,24.413424], +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, 
www.visitsaulkrasti.lv •A3

Siguldos krašto turizmo informacijos centras. Ausekļa iela 6, Sigulda, Siguldas novads, 
LV-2150, GPS[57.153182,24.853715], +371 67971335, info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv 
•C1

Smiltenės krašto turizmo informacijos centras. Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes 
novads, LV-4729, GPS[57.424068,25.907763], +371 64707575, tourism@smiltene.lv, 
www.smiltene.lv •C2

Strenčių turizmo informacijos centras.� Rīgas iela 7, Strenči, Strenču novads, LV-4730, 
GPS[57.627625,25.683975], +371 64715667, tic@strencunovads.lv, www.strencunovads.lv 
•B2

Valkos krašto turizmo informacijos centras. Rīgas iela 22, Valka, Valkas novads, LV-4701, 
GPS[57.774189,26.019478], +371 64725522, +371 26446602, tib@valka.lv, www.valka.lv, 
www.visit.valka.lv •C1

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

Valmiermuižos turizmo informacijos centras.  Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, 
Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, GPS[57.555437,25.432004], +371 29135438, 
ciemos@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv •B2

Varaklianų krašto turizmo informacijos centras.� Pils iela 29, Varakļāni, Varakļānu 
novads, LV-4838, GPS[56.607744,26.776210], +371 64866162, VaraklanuNMinfo@inbox.lv, 
www.varaklani.lv •D4

Vecpiebalgos krašto turizmo informacijos centras. "Zvirbulīši", Vecpiebalgas 
pagasts, Vecpiebalgas novads, LV-4119, GPS[57.159592,25.664364], +371 26110724, 
info.vecpiebalga@inbox.lv, www.piebalgasmuzeji.lv •C3


