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1. Daviņu Lielais akmens
Bērzaines pag. 

N:57.624492; E: 25.212411

Pirmais Latvijā atklātais dobumakmens, ko uzgāja 1925.g. Akmens ir 4 m garš, 2,8 m 
plats un 1,4 m augsts. Ievērojams ar 32 iekaltajiem iedobumiņiem, kādi raksturīgi Zie-
meļeiropā izplatītajiem kulta akmeņiem.

2. Sietiņiezis
Vaidavas pag. 

N: 57.428562; E: 25.386609

Lielākais baltā smilšakmens atsegums Latvijā. Ieža nosaukums, domājams, cēlies no tā 
virsmā izcaurumotajām, vientuļo bišu veidotajām aliņām. Iezī vairākas ainaviskas nišas, 
iedobumi un alas. Vienu no alām, kuras garums ir 10,5 m dēvē par Velnalu. Gar iezi ved 
labiekārtota dabas taka. Apmeklējot iezi aicinām saudzēt atsegumus, nekāpelējot un 
negravējot tajos. Piknika vieta.

4. Zilaiskalns ar upurakmeni
Kocēnu pag. 

N: 57.553609; E: 25.216078

Teiksmām un nostāstiem apvīta sena svētvieta, viduslaiku kapsēta un dabas liegums. 
Zilaiskalns (127 m v.j.l.) ir augstākā virsotne ZR Vidzemē. Kalna augšā pie ieejas 2004. 
g. rīkstnieku izveidotā “spēka vietā” novietots senais Upurakmens ar mākslīgi veidotu 
bļodveida dobumu. Piknika vieta.

3. Vaidavas ezers
Vaidavas pag. 

N: 57.446242; E: 25.270766

Ezers ir 4 km garš, tā vidējais dziļums – 5.3 m, dziļākajā vietā – 9 m. Vaidavas ezera 
apkārtne ir iecienīta atpūtas un sporta pasākumu vieta. Publiski pieejama un labiekār-
tota peldvieta atrodas Vaidavas ciematā. Sīkāka informācija par makšķerēšanas licen-
cēm pa tālr. +371 29334625

5. Zviedru priede
Vaidavas pag. 

N: 57.434985; E: 25.290791

Priede ir valsts nozīmes aizsargājamais dabas piemineklis un tās apkārtmērs ir 3,2 m. 
Priedi ar saknēm uz augšu esot stādījis Zviedrijas karalis. Atrodas Vaidavas ezera krastā.

6. Bērzaines Aizsargu nams
„Tūjas”, Bērzaine +371 29141798

N: 57.595374; E: 25.210415  

Pirmais aizsargu nams Latvijā, ko uzbūvēja 1929. gadā pie Jaun-
burtnieku muižas. Pašlaik namā ierīkots Bērzaines tautas nams ar 
izstāžu zāli.

8. Bestes jūdžakmens
“Ābelītes”, Kocēni

N: 57.516508; E: 25.347474

Bestes jūdžakmens ir 17. gs. ceļu būves un aprīkojuma piemineklis. 
Tajā iegravēts uzstādīšanas gada skaitlis  „1686” un attālums Zvied-
rijas jūdzēs līdz Rīgai – „14M”.

9. Cimpēnu pilskalns
Kocēnu pag. 

N: 57.513068; E: 25.307798

Iespējams, senatnē bijis Imeras (Jumaras) iedzīvotāju nocietināta 
dzīvesvieta.

10. Dikļu muiža

Dikļi www.diklupils.lv 

N:57.598101;
E: 25.102071

pils@diklupils.lv

+371 64207480

Senākās ziņas par muižu ir no 1456. g. Pils ēka celta 1896. g., res-
taurēta 2003. g., saglabājot daudzus sākotnējā interjera apdares 
materiālus – koka apdari, senās krāsnis un kamīnus. Mūsdienās šeit 
ir iekārtota 4 zvaigžņu viesnīca, restorāns un ECO SPA, bet muižas 
klēts atdzimusi ar plašu zāli izstādēm un koncertiem.

11. Dikļu Luterāņu baznīca
Dikļi 

N: 57.596603; E: 25.074314

Vēstures rakstos baznīca minēta jau 17. gs. pirmajā pusē, pašreizējā 
ēka celta ap 1848.g. Šeit par mācītāju 19.gs. otrajā pusē kalpojis 
rakstnieks J.Neikens. Baznīcā var apskatīt vienu no unikālākajiem 
mākslas darbiem Vidzemē – ar manierisma stila kokgriezumiem 
rotātu kanceli (1699) un altāri (1698).

16. Neikenkalniņš
Dikļi  

N: 57.598619; E: 25.090735

Pirmo latviešu Dziesmu svētku norises vieta 1864. g. vasarā.  Tos organizēja ievērojamais 
literāts, skolotājs, izglītības darba organizators un mācītājs J. Neikens.  Neikenkalna pakājē 
ir skaista brīvdabas estrāde.

18. Vaidavas pilskalns
Vaidavas pag. 

N: 57.458016; Y: 25.269044

Pilskalna plakumu norobežo trīs vaļņu un trīs grāvju nocietinājuma sistēma. Viena no 
vietām, kur meklēta leģendārā Beverīnas pils vieta. Atrodas Briņķu silā. Blakus pilskalnam, 
pašā Vaidavas ezera krastā burbuļo Veselības avotiņš.

19. Veļķu muiža
Vaidava

N: 57.432514; E: 25.287164

Dibināta 15. gs. beigās, pirmais zināmais īpašnieks D. Felkerzāms. Muižas īpašnieki mainījušies 
vairākkārt, līdz 1950. g. 19. gs. celtajā kungu mājā ierīkota Vaidavas 7- gadīgā skola, no 1965. 
g. - palīgskola, tagad speciālā internātpamatskola. Atrodas Vaidavā, Vaidavas ezera krastā. 

20. Zundas rija
Dikļi

N: 57.600438; E: 25.097831

Šeit 1818. g. notikusi pirmā teātra izrāde latviešu valodā. F. Šillera lugu „Laupītāji” no vācu 
valodas pārtulkojis un iestudējis 17 gadīgs muižas kalpa zēns Jānis Peitāns.

17. Rubenes Luterāņu baznīca 
Rubene, Kocēnu pag.  

N: 57.468128; E: 25.266029

Celta 13. gs. - no šī perioda saglabājusies altārdaļa. Turpmākajos gadsimtos vairākkārt 
pārbūvēta. Rubenes draudzi 1208. g. nodibināja un tur par priesteri ilgstoši kalpoja hro-
nists Letu Heinrihs (Latviešu Indriķis), vadot pirmo draudzi Latvijas vēsturē, kuras locekļi 
bija tikai leti (latgaļi). Ekskursiju pieteikt pa tālr. +371 64230432, +371 22307210.

15. Mujānu viduslaiku pilsdrupas, Baltais tornis
Kocēnu pag. 

N: 57.523370; E: 25.278254

Mujānu pili 15. gs. beigās cēluši Rīgas arhibīskapa vasaļi Rozeni. Pils sagrauta Ziemeļu 
kara laikā. Tai bijuši divi masīvi torņi, no kuriem līdz mūsdienām saglabājies tikai viens 
– Baltais tornis. Līdzās pils drupām atrodas Mujānu muižas (pirmoreiz avotos minēta 
1390.g.) kompleksa ēkas, arhitektūras piemineklis - Izglītības biedrības tautas nams, dzir-
navu drupas un dzirnavezers. 

30. Krēslu kolekcija „Lejas Bregžos”
“Lejas Bregži”, Vaidavas pag. +371 29481519

N: 57.393796; E: 25.362669

Saimnieki Īrisa un Imants Vainovski pastāstīs par krēslu meistariem un viņu seno arodu. 
Šeit varēsiet aplūkot arī saimnieces keramikas darbu izstādes, darboties radošajās darb-
nīcās un vasarā nakšņot svaigā sienā.

32. Vaidavas
novadpētniecības ekspozīcija

Skolas iela 1A, Vaidava
+371 28269677

N:57.429896; E: 25.284689

Dabas un vēstures objekti, muižas, izglītības vēsture, kultūra, ievērojami cilvēki, kolhoza 
laika materiāli, sadzīves saimniecības piederumi, naudas zīmes, avīzes, žurnāli par Vaida-
vas pagastu.

31. Senlietu kolekcija „Meldros”
“Meldri”, Vaidavas pag. +371 26323724,

+371 26483015N: 57.434129; E: 25.270077

Kolekcijas īpašnieks un saimnieks Juris Vazdiķis iepazīstinās ar seno darbarīku, instrumen-
tu un mehānismu darbības principiem un pielietojumu. Viesu māja, pirts, telšu un pik-
nika vietas.

29. Kolekcionāra – selekcionāra
Mārtiņa Erminasa ziedu dārzs

Rubene, Kocēnu pag. +371 29499869

N: 57.465419; E: 25.257736

Tulpju un liliju kolekcionārs un selekcionārs Mārtiņš Erminass uzņems interesentus savā 
ziedu dārzā maija mēnesī, kad zied tulpes, un jūlijā, kad zied lilijas.  Šeit varēsiet aplūkot 
vairāk nekā tūkstoti tulpju un vairākus simtus liliju šķirņu visdažādākajās krāsās. Dārzs 
atrodas blakus viesu namam Mazais Ansis. 

26. Z/s „Silkalni” 
„Silkalni”, Vaidavas pag. +371 29432176

N: 57.439000; E: 25.242569 zelte@inbox.lv 

Saimnieces Zeltītes Kavieres vadībā ekskursija par ārstniecības augiem pļavā, laukā, 
mežā, puķudobē, pagalmā un to vākšanu, sagatavošanu, lietošanu. Degustācijas, kā arī 
iespēja iegādāties Gaujas nacionālajā parkā augušo zālīšu tējas un pirtsslotas. Ekskursijas 
pieteikt pa tālr. +371 29432176.

24. Medus Kāre
„Zvirgzdi”, Vaidavas pag. +371 28341533

N: 57.463070; E: 25.243651 valdamedus@inbox.lv 

Stāstījums par bitēm, vērojot tās bišu dravā stropos. Filma par bišu dzīves un medus 
ieguves noslēpumiem. Dažādo ziedu medu degustācija, vaska sveču liešana. Piknika un 
telšu vietas.

Iesakām skolēnu grupām Iesakām draugu un kolēģu kompānijām

25. Z/s „Rīvēni”
„Rīvēni”, Dikļu pag.. +371 29284237

N:57.582029; E: 25.107054 neimanis.gints@gmail.com

Integrētā augļkopības saimniecība. Visskaistākie skati pavasarī, ābeļu ziedēšanas laikā, ko 
vērts iemūžināt fotogrāfijās un saglabāt vissmaržīgākajās atmiņās. Visrosīgākais laiks 
rudenī, kad pagrabs pildās ar veselīgu un smaržīgu augļu ražu. Saimniecībā varēsiet 
apskatīt modernāko augļkopības tehniku, nogaršot ābolus un tos iegādāties. 

22. Z/S “Kaņepītes”
“Kaņepītes”, Kocēnu pag. +371 26340347

N:57.547171; E: 25.280030 

Bioloģiskā saimniecība, kur no pašu audzētiem graudiem gatavo miltus, klijas, auzu 
pārslas un putraimus. Iepriekš piesakoties, nelielām grupām iespējams vērot ražošanas 
procesu un iegādāties produkciju.

Jaunums 

23. „Latvijas steiku klubs” 

„Mazdzērvītes”, Kocēnu pag. +371 20009022

N:57.492451; E: 25.318106 www.latvijassteikuklubs.lv 

steiks@latvijassteikuklubs.lv

Izglītojošas steika nodarbības par Latvijā audzētu liellopa gaļu, kas tiek audzēta, 
nogatavināta, pagatavota un grilēta pēc Amerikas steika tradīcijām, steika degustācija. 
Nodarbības tiek rīkotas interesentu grupām ar iepriekšēju pieteikšanos.

12. Grebu pilskalns 
Dikļu pag. 

N: 57.613285; E: 25.016187

Divi kalni – divi pilskalni, kas viens no otra atrodas 50 m attālumā. 
Tos atklāja 1927.g. un uzmērīja E. Brastiņš. Vieta tiek uzskatīta 
par pirmo apdzīvoto vietu Dikļu pagasta teritorijā, kur pēc dažu 
vēsturnieku domām varētu būt atradusies lībiešu Metsepoles no-
vada centrālā pils.

13. Jaunburtnieku skola
Bērzaines pag.

N: 57.621527; E: 25.192685

Ēka celta 1939.g. par pagasta zemnieku saziedotajiem līdzekļiem 
un tai laikā bijusi viena no lepnākajām valstī. Šobrīd ēkā ir ierīkota 
pamatskola ar internātu. 

14. Kokmuižas komplekss
 Kocēni

N: 57.522593; E: 25.334910

Pils ēka neobaroka stilā celta 19. gs. iepriekšējās kungu mājas vietā. Šobrīd tajā atrodas 
1937. g. ierīkota Kocēnu pamatskola, kuras vajadzībām 20. gs. 30. gados veikta ēkas pār-
būve. Rekonstruētajās muižas klēts ēkās izveidots sporta nams un kultūras nams.  2012.
gadā labiekārtotā Kokmuižas pils partera centrā novietots saules pulkstenis, kas ir pirmais 
un šobrīd vienīgais Latvijā publiski apskatāmais sfēriskais saules pulkstenis. Sporta nama 
velvju zālē apskatāma florbola ekspozīcija. Ekskursiju pieteikt pa tālr. +371 28636052.

35. Dziesmusvētku promenāde
Dikļi.

N: 57.596926; E: 25.080150 

Vietējo iedzīvotāju, kā arī viesu tikšanās un atpūtas vieta, kas izveidota par godu Latviešu 
dziesmu svētku pirmsākumiem Dikļos. 

43. Vika pasaku parks 
Dikļi. +371 64231933

+371 26447061
+371 26201765N: 57.597179; E: 25.099112 

Pastaigu takas un rakstnieka Vika pasaku varoņu koka figūras. Šeit savu mājvietu raduši 
Ness un Nesija, Rūņu Dūķītis un citi tēli. Iespējama ekskursija rakstnieka Vika vadībā. Pikni-
ka vieta un bērnu rotaļu laukums.

Iesakām ģimenēm ar bērniem

44. Z/s „Zēmeles” 
„Zēmeles”, Bērzaines pag. +371 64240379

+371 29217179N: 57.634434; E: 25.193272 

Golfa laukums.

37. Keramikas cehs „Rebeka”

Ezera iela 2, Vaidava +371 64284101

N: 57.430922; E: 25.288421 www.rebeka.lv

rebeka@rebeka.lv

Ekskursija keramikas darbnīcas ikdienas darbā, kad top trauki ikdienai un svētkiem. Iespēja 
iegādāties keramikas izstrādājumus.

45. Zirgaudzētava Kocēni
„Astras”, Kocēnu pag. +371 26405147

N: 57.519377; E: 25.330390 www.zirgaudzetavakoceni.lv

Izjādes Kocēnu ciema apkārtnē, vizināšanās pajūgā. Ekskursija manēžā un stāstījums par 
zirgu audzēšanu un sportošanu. Atpūtas telpas un piknika vieta.

38. Peintbols „Paintshot”

„Vīļēni-1”, Dikļu pag. +371 26519235

N: 57.604996; E: 25.100417 www.paintshot.lv

paintshot.lv@gmail.com

Peintbols. Piknika vieta.

21. „Dabas spēks”
Rubene, Kocēnu pag. +371 29126874

N:57.467167;E: 25.252887 dabasspeks@inbox.lv

Omulīgās saimnieces Ineses Mangules stāstījums par sēkliņu brīnumaino spēku un 
veselīgo sēkliņu maisījumu gatavošanu. Apmeklētāji varēs smalcināt kaņepju sēklas pēc 
senču metodes – senlaicīgā koka piestā, paši gatavot savus maisījumus, tos garšot un 
iegādāties. Apmeklējumu pieteikt savlaicīgi (~7 dienas iepriekš).

Lauku labumi
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3939. Šinšillu audzētava “AL Pērle”
„Mehāniskās darbnīcas”, Dikļi +371 26487487

N: 57.593561; E: 25.079806 alperle@inbox.lv

Klātienē varēsiet iepazīties ar Dienvidamerikas Andu kalnu mīlīgo un pūkaino iemītnieču 
- šinšillu pasauli. Iespēja sinšillu arī iegādāties. Ekskursijas pieteikt pa tālr.: +371 26487487 

 Laivošana pa Anuļu pavasara palu laikā

Mujānu izglītības biedrības nams

Lielais Ansis

46. Zirgu audzēšanas saimniecība Dikļos
“Staļļi”, Dikļu pag. +371 28300836

N: 57.605061; E: 25.095607 daigaliepina2@inbox.lv

Izjādes Dikļu ciema apkārtnē, vizināšanās pajūgā.

7. Bērzaines saieta nams 
(Jaunburtnieku baznīca)

Bērzaines pag. +371 29141798

N: 57.612562; E: 25.205464

Lūgšanu nams, kas celts uz Jaunburtnieku muižas īpašnieka ba-
rona Nolkena dāvātās zemes. Pirmais Dievkalpojums šajā namā 
noturēts 1912.gada Vasarsvētkos.
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27. Dikļu Dziesmu svētku ekspozīcija
„Grāvelsiņi”, Dikļi +371 26649685

N: 57.597338; E: 25.094311

Vēstures ekspozīcijā atspoguļojas ziņas par latviešu kultūras, izglītības attīstību 19. gs. un kora 
veidošanās pirmsākumiem, sākot no pirmajiem novada Dziesmu svētkiem Dikļos 1864. g. 

28. Ekspozīcija un kolekcijas Dikļu pilī 

Dikļi www.diklupils.lv 

N: 57.598101; E: 25.102071 pils@diklupils.lv

+371 64207480

Pilī apskatāma Latvijā vienīgā Atmodas laika izcilāko latviešu gleznotāju darbu ekspozīci-
ja, antīku mēbeļu kolekcija, kā arī unikāla kamīnu un krāšņu kolekcija.

40. Truškopības saimniecība “Mežiņi”

“Mežiņi”, Dikļu pag. + 371 29198221

N:57.547284;E:25.117641 trusitsmans.wordpress.com

 valdinguna@inbox.lv

Iespējams apskatīt šķirnes trušu kolekciju. Saimniecībā tiek vērpta dzija no Angoras 
šķirnes trušu vilnas un, ja jums paveiksies, varēsiet redzēt arī truša cirpšanu.
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33. BMX trase
Rubene, Kocēnu pag.

+371 29144300
N:57.467065; E: 25.255676 

Prototips Londonas 2012.gada vasaras Olimpisko spēļu BMX trasei- Latvijas labāko BMX 
sportistu treniņu vieta. Vasaras sezonā sestdienās, svētdienās BMX velosipēdu noma un 
iespēja nobraukt pa mazo trasi.

36. Galdniecība “Madaras”

“Madaras”, Vaidavas pag. +371 29268692

N: 57.430999; E: 25.202039 www.muca.lv

janis@granda.lv

Galdnieks Jānis Grantiņš parādīs, kā tapa ozolkoka mucas pirms 100 un vairāk gadiem. 
Īpašs piedāvājums- kopā ar meistaru pagatavot sev vajadzīgās mēbeles, kāpnes, karsto 
kublu vai mucu.

41. Veikpars “Rancho”

Kocēnu pag., Rubene + 371 26666046

N: 57.465125; E: 25.253524 www.ranchoparks.lv 

info@ranchoparks.lv

Vieta, kur uzlabot savas iemaņas veikbordā vai izmēģināt to pirmo reizi. Inventāra noma.

42. Delawake veikborda parks

Kocēnu pag. “Lauviņas” + 371 29498150

N: 57.525676; E: 25.324535 www.delawake.lv 

Info@delawake.lv

Veikborda apmācība iesācējiem un profesionāļiem. Veikbords, veikskeits, naktsmītnes, 
laivu noma, volejbola laukums, bārs – kafejnīca, korporatīvie pasākumi un sporta spēles.

34. Z/S “Ceriņi”
 “Ceriņi”, Vaidavas pag.

+371 26427300
N: 57.461369; E: 25.242131

Iepazīšanās ar latviešu lauku sētas tradicionālajiem mājlopiem- aitām, cūkām, teļiem, 
putniem un trušiem, kā arī ar svešzemniecēm šinšillām. Saimnieces stāstījums par dzīv-
nieku paradumiem un ēdienkarti. Piknika vieta. 



53. Krēslinieku sēta
„Lejas Bregži”  Vaidavas pag. +371 29481519

N: 57.393796; E: 25.362669

Nakšņošana svaigā sienā līdz 7 personām, telts vietas, krēslu amatniecības ekspozīcija.

56. Atpūtas komplekss „Lauviņas”
„Lauviņas” , Kocēni +371 26316923

N: 57.525676; E: 25.324535

Gultas vietas līdz 50 pers., svinību telpas līdz 90 pers., pirts,  labiekārtota peldvieta, volej-
bola laukums, piknika vietas, laivu un ūdensmotociklu noma, makšķerēšana.

62. Lauku māja „Saulgoži”
„Saulgoži”, Dikļu pag.

+371 26462553
N: 57.641389; E: 25.077568

Nakšņošana līdz 15 pers., papildus  2 pers. iespēja nakšņot svaigā sienā zirgu ragavās, 
svinību telpa vasaras sezonā līdz 50 pers., pirts, telts vietas, piknika vieta, rotaļu laukums, 
makšķerēšana. Vasaras sezonā- interaktīvā aktivitāte “Esi saimnieks - mācies šķirot”.

59. Viesu māja „Meldri”
„Meldri”
Vaidavas pag. +371 26323724

+371 26483015
N: 57.434129; E: 25.270077

Gultas vietas līdz 14 pers., svinību telpa līdz 30 pers., pirts, telts vietas, piknika vieta, senli-
etu kolekcija. 

52. Z/s „Kociņi”
„Kociņi”, Bērzaines pag.

+371 29486465

N: 57.641654; E: 25.201939

Telts vietas, pirts, makšķerēšana zivju dīķos.

49. Viesu māja „Denderi”
„Denderi”, Vaidavas pag. +371 29242644

N: 57.441632; E: 25.268227 info@holter.lv

Gultas vietu skaits līdz 50 pers., svinību un semināru telpas līdz 80 pers., pirts, 
makšķerēšana, sporta laukums, telts vietas, piknika vieta. Atrodas pie Vaidavas ezera. 

47. Viesu nams „Baltakmeņu muiža”
„Baltakmeņi”, Mujāni, Kocēnu pag.

+371 22022030

www.muizha.lv

N: 57.524004; E: 25.280046 baltakmeni@inbox.lv

Gultas vietu skaits līdz 50 pers., svinību un semināru telpas līdz 60 pers., pirts.

48. Viesnīca „Dikļu pils”
„Dikļu pils”, Dikļi

+371 64207480

www.diklupils.lv

N: 57.598101; E: 25.102071 pils@diklupils.lv

Gultas vietas līdz 85 pers., svinību un semināra telpas līdz pat 200 viesiem, gardēžu 
restorāns, ECO SPA, atpūtas komplekss un citi atpūtas piedāvājumi. 

50. Viesu māja „Ezergribieši”
„Gribieši”, Vaidavas pag.

+371 29485859

www.ezergribiesi.lv

N: 57.436606; E: 25.276772 gribieshi@inbox.lv

Nakšņošana līdz 40 pers., telpa svinībām un semināriem līdz 70 pers., pirts, sporta lau-
kumi, šūpoles, piknika vietas, laivu un ūdensriteņa noma, peldvieta Vaidavas ezerā.

51. Sporta nams „Kocēni”
Alejas iela 4, Kocēni

+371 29431736, +371 64220647

www.kocenunovads.lv

N: 57.522149; E: 25.335071 ivars.jekabsons@kocenunovads.lv

Naktsmītne sportistiem un jauniešiem, gultas vietas līdz 47 pers., semināru telpa līdz 30 
pers., Wi-fi interneta pieeja, interneta pieejas punkts, pirts, sporta zāle, aerobikas zāle, 
trenažieri, skaistumkopšanas salons, masāžas kabinets.

55. Lauku mājas „Lantus”

„Lantus”, Bērzaines pag. +371 26519319,
+371 64294114N: 57.631729; E: 25.243069

www.laukumaja.lv info@laukumaja.lv 

Nakšņošana līdz 78 pers., svinību un semināru telpas līdz 40 pers., vasaras sezonā līdz 100 pers., lauku 
labumu baudīšana, piknika vieta, karstā ūdens baļļa, pirts un lauku SPA, meža taka, riteņi, laivas, 
makšķerēšana un citi aktīvās atpūtas piedāvājumi.

58. Viesu nams „Mazais Ansis”
„Ansīši”, Rubene, 
Kocēnu pag.

+371 64230352, +371 29134890

www.mazais-ansis.lv

N:57.464834; E: 25.256474 info@mazais-ansis.lv

Nakšņošana līdz 45 pers., divas svinību un semināru zāles līdz 50 un 120 pers., pirtis, 
krodziņš, banketa galdu klāšana, laivu noma, makšķerēšana, rotaļu laukums un rotaļu 
māja, gokarti.

64. Atpūtas komplekss
 „Vakarvēji”

„Vakarvēji” Kocēnu pag. +371 29250836,
+371 29213204N: 57.515324; E: 25.261360

www.vakarveji.lv k_04@inbox.lv 

Gultas vietas līdz 14 pers., svinību zāle līdz 16 pers., lauku pirts, neierobežots telts vietu 
skaits, vairākas piknika vietas, viena no tām ar nojumi un vasaras kamīnu, sporta laukumi, 
rotaļu laukums, labiekārtota peldvieta, laiva, makšķerēšana, brīvdabas estrāde ar deju 
laukumu, bebru pastaigu taka. 

61. Atpūtas bāze “Rāceņi”
 “Rāceņi”, Vaidavas pag

+371 29232478
 N: 57.444756; E: 25.268909

Nakšņošana līdz 20 pers., banketu zāle līdz 40 pers., pirts pašā Vaidavas ezera krastā, 
makšķerēšana, laivas, sporta laukums.

Cita noderīga informācija

Vārds Valodas Reģions Kontakti 

Brigita Jaunīte
LV
RU

Dikļi un apkārtne
tālr. +371 26201765
brigita.jaunite@kocenuno-
vads.lv

Inita Hihalovska
LV
RU

Dikļi un apkārtne
tālr. +371 26649685
inita.hihalovska@inbox.lv

Jānis Dainis
LV
RU

aktīvās atpūtas ekskursiju vadītājs Kocēnu 
novadā

tālr.  +371 27885551
janis.dainis@kocenunovads.lv

Valters Grīviņš
LV

ENG
RU

Kocēnu novads
tālr. +371 29151826
valters.grivins@gmail.com

Zeltīte Kaviere
LV
RU

Vaidava un apkārtne
tālr. +371 29432176
zelte@inbox.lv

Olga Golubeva
LV
RU

Zilaiskalns un tā apkārtne
tālr. +371 29497362
zilaiskalnslife.wordpress.com
go-olga54@inbox.lv

Informācija par gidiem

Ēdināšana 

48. „Dikļu pils” restorāns
“Dikļu pils”, Dikļi
tālr. +371 64207480
www.diklupils.lv
www.diklipalacehotel.com
pils@diklupils.lv
N: 57.598101; E: 25.102071

58. Krodziņš „Mazais Ansis” 
„Ansīši”, Rubene, Kocēnu pag.
tālr. +371 64230352, +371 29134890
www.mazais-ansis.lv
info@mazais-ansis.lv
N:57.464834; E: 25.256474

66. Kafejnīca „Birums”
Darba laiks P., O., T., C., P. 8:00– 15:00 
„Sprīdīši”, Kocēnu pag.
tālr. +371 64207523
N: 57.524673; E: 25.375624

67. Ēdnīca „Gatve”
Darba laiks P., O., T., C., P. 9:00– 15:00 
Alejas iela 7, Kocēni, Kocēnu pag.
tālr. +371 64229091
N: 57.521102; E: 25.339692

Inventāra noma, aktīvās atpūtas organizēšana

Biedrība „Centrs 4x4” 
organizē ekspedīcijas, piedzīvojumu un tūrisma braucienus, 
korporatīvos pasākumus. Izbraucieni ar apvidus auto vienatnē, 
domubiedru vai ģimenes lokā.
Tālr. +371 29424541
www.4x4centrs.lv
www.4x4tourism.com
info@4x4centrs.lv 

Aktīvā tūrisma centrs „Eži” 
slēpju, slidu, laivu un velosipēdu noma.
Rīgas iela 43, Valmiera
tālr. +371 27852852
www.ezi.lv
ezi@ezi.lv 
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60. Viesu nams „Pilskalni”

„Pilskalni”, Kocēnu pag. +371 29299268
+371 29262386N: 57.461088; E: 25.268967

www.pilskalni.lv pilskalni@inbox.lv

Gultas vietu skaits līdz 9 pers., svinību un semināru telpa līdz 30 pers., pirts, telts vietas, 
piknika vieta, sporta laukums, laivu noma, makšķerēšana.

65. Jauniešu mītne
Vaidavas “Zaļā māja”

 Vaidava
+371 29230117

N: 57.432196; E: 25.283429

Gultas vietas līdz 32 personām. Ideāla vieta nometnēm- blakus Vaidavas ezers ar 
labiekārtotu peldvietu, piknika vietas. Lūgums rezervēt iepriekš.

54. Brīvdienu māja “Kužas”
“Kužas”, Vaidavas pag.

 +371 29472671

info@atputagimenei.lv

N: 57.451621; E: 25.264766  www.atputagimenei.lv

Nakšņošana līdz 8 pers., lauku māja ar jauku pirtiņu, 3 atpūtas istabiņām, virtuvi un 
kamīnu, sporta laukums, peldvieta, piknika vieta, miers un klusums. Piemērota vieta 
ģimenes atpūtai.

63. Viesu māja „Straupnieki”
„Straupnieki”, Kocēnu pag. +371 29423234

N: 57.478437; E: 25.379485 baisis@inbox.lv

Gultas vietas līdz 8 pers. ar 2 papildvietām, vasarā papildvietas līdz 25 pers., svinību zāle 
līdz 60 pers., kamīnzāle līdz 20 pers., pirts, telts vietas, piknika vieta, rotaļu laukums, sporta 
laukumi, makšķerēšana. Atrodas Gaujas krastā.
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57. Lauku māja “Madaras”
 “Madaras”, Vaidavas pag.

 +371 29268692

janis@granda.lv

N:57.430999;  E:25.202039  www.muca.lv

Telpas svinībām un nakšņošanai līdz 40 pers. Pirts. Īpašs piedāvājums- pārvietojamā pirts 
kuģa izskatā.

Tūrisma ceļvedis 2013


