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          Valmieras Tūrisma informācijas centrs 
 Rīgas iela 10, valmiera, lv-4201, tel. +371 64207177
 tic@valmiera.lv, www.visit.valmiera.lv
 Meklē visitvalmiera arī  un  

Burtnieku Tūrisma informācijas punkts 
Jaunatnes iela 15, Burtnieki, lv-4206, tel. +371 64226502

Rencēnu Tūrisma informācijas punkts
valmieras iela 13, Rencēnu pag., Burtnieku nov., tel. +371 64268383
turisms@burtniekunovads.lv

Valmiermuižas Tūrisma informācijas punkts 
Dzirnavu iela 2, valmiermuiža, valmieras pag.,  
Burtnieku novads, lv-4219, tel. +371 29135438
info@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv 

Vecates Tūrisma informācijas punkts
Pagastnams, vecates pag., Burtnieku nov., tel. +371 64230679
turisms@burtniekunovads.lv
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1 Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca 
Bruņinieku ielā 2,  
tel. +371 64200333

Celta 1283. gadā, pamatā saglabājusi 
savu viduslaiku izskatu. Baznīcā atrodas 
15.–16. gs. ievērojamu pilsētnieku kapa 
plāksnes, ērģeles (1886. g.), kanceles un 
ērģeļu luktu gleznojumi (1730.  g.). No 
torņa skatu laukuma var vērot valmie-
ras panorāmu. 

Livonijas ordeņa pils drupas 

Pils celta 13.  gs., iespējams, senās lat-
gaļu pils vietā. Pils ārējie mūri sākotnēji 
veidoja neregulāru, pakalna formai 
atbilstošu daudzstūri, 17.  gs. zviedru 
laikos tā bija slēgta tipa pils ar iekšpa-
galmu, vairākiem torņiem un vārtiem. 
Pils nopostīta Ziemeļu kara laikā. 

Valmieras muzejs 
Bruņinieku ielā 3,  
tel.+371 64223620, 64224770

valmieras muzejs atrodas astoņās ēkās 
valmieras pilsdrupu teritorijā. Bruņinie-
ku ielas ēku komplekss ir valsts nozīmes 
arheoloģijas piemineklis – valmieras 
senpilsēta. apmeklētājiem pieejamas 
muzeja pastāvīgās ekspozīcijas un izstā-
žu zāles, kurās aplūkojamas mākslas, vēs-
tures vai tematiskās izstādes. Muzejs pie-
dāvā ekskursijas, izglītojošās program-
mas, kā arī kāzu programmas. izveidots 
vēsturiskais viduslaiku Garšaugu dārziņš.

NakTsMīTNEs  n  NakTsMīTNEs  n  NakTsMīTNEs  n  NakTsMīTNEs  n  NakTsMīTNEs  n  NakTsMīTNEs  n  NakTsMīTNEs

25 Straupnieki kocēnu pag., kocēnu nov.,  30 7 
  tel. +371 29423234 
26 Lauviņas kocēnu pag., kocēnu nov.,  55 7 
  tel. +371 29440250, www.lauvinas.viss.lv 
28 Vakarvēji kocēnu pag., kocēnu nov.,  8,16 7–10 
  tel. +371 29250836, www.vakarveji.lv  
29 Mazais Ansis Rubene, kocēnu nov., tel. +371 64230352, 45 10–25 
  www.mazais–ansis.lv 
31 Pilskalni kocēnu pag., kocēnu nov.,  8 10 
  tel. +371 29299268, www.pilskalni.lv 
33 Denderi vaidavas pag., kocēnu nov.,  60 7–35 
  tel. +371 29242644,  
34 Meldri vaidavas pag., kocēnu nov.,  14 5–10 
  tel. +371 26483015,  
36 Lantus Bērzaines pag., kocēnu nov.,  29 12–25 
  tel. +371 26519319, www.laukumaja.lv 
42 Burtnieki Jaunatnes 9, Burtnieki,  13 7–14 
  tel. 371 26152552, www.vnburtnieki.lv 
43 Atpūtas namiņš lāčplēša 3a, Burtnieki,  20 7–10 
  tel. +371 29121375, 29402503     
  www.atputas_namins.viss.lv 
44 Rīts andruves, Burtnieku pag., Burtnieku nov.,  29 7 
  tel. +371 26326727, www.hotelrits.lv 
46 Aičas Rencēnu pag., Burtnieku nov.  8 10 
  tel. +371 29336771, www.aicas.viss.lv, 
47 Saulītes Matīšu pag., Burtnieku nov.  68 5–10 
  tel. +371 2915795, www.piesaulites.lv, 
48 Stārķu ligzda Rozītes, Matīšu pag., Burtnieku nov.,  12 2–10 
  tel. +371 26619181, www.pirtsnamins.lv 

Lauku mājas 
49 Ezergribieši Gribieši, vaidavas pag., kocēnu nov.,  40 5–10 
  tel. +371 29485859 
37 Saulgoži Dikļu pag., kocēnu nov., tel. +371 26462553, 8 10 
  www.celotajs.lv/saulgozi1,  
  www.celotajs.lv/saulgozi2 
39 Ķempēni Ēveles pag., Burtnieku nov.,  120 10–15 
  www.kempeni.lv, tel. +371 64729419 
41 Enksāre Jaunatnes 25, Burtnieki,   12 10 
  tel. +371 64226653, 26528281    
  www.celotajs.lv/enksare 

Kempingi 
38 Avoti valmieras pag., Burtnieku nov.,  42 3,5–20 
  tel. +371 29499342, www.avoti.com 
15  Baiļi kauguru pag., Beverīnas nov.,  40 4–15 
  tel. +371 29284119, www.baili.lv 
16 Jaunarāji Brenguļu pag., Beverīnas nov.,  40 8 
  tel. +371 29121702, www.jaunaraji.lv 
45 Ezerpriedes Burtnieku pag., Burtnieku nov.,  60 2–9 
  tel. +371 29461455, www.ezerpriedes.lv 
32 Rāceņi Rāceņi-3, vaidavas pag., kocēnu nov.,  17 10–15 
  tel. +371 29232478 
30 Meduskāre Zvirgzdi, vaidavas pag., kocēnu nov.,  Telšu 3–5 
  tel. +371 28341533 vietas 

Jauniešu mītnes
27 Sporta nams  alejas 4, kocēni, kocēnu nov., 47 6 
 Kocēni  tel. +371 64220647, +371 29431736 

VALMiERA
Viesnīcas 

1  Wolmar***+ Tērbatas 16a, tel. +371 64207301, 51 21–36 
  www.hotelwolmar.lv  
2  Naktsmājas*** vaidavas 15, tel. +371 64201200,  119 18–40 

  www.naktsmajas.lv 
3  Vidzeme** ausekļa 31, tel. +371 64229606,  8 10–50 

  www.viesnicavidzeme.lv 
4  Stadiona viesnīca** J. Daliņa 2, tel. +371 64224184,  9 17–28 

  www.vocspa.lv 
Viesu mājas

5  Luca lucas 2, tel. +371 29456899 26 10–30
6  Unce Cēsu 20, tel. +371 29426161,  30 10–20 

  www.macibucentrs.lv 
Jauniešu mītnes

7  Dienesta viesnīca J. Enkmaņa 14, tel. +371 25619944 150 7–14 
 (25.06.–25.08.)
8  J. Daliņa stadiona J. Daliņa 2, tel. +371 26173457,  70 7 

 hostelis www.voc.lv/hostelis 
9  Mēnesnīca vadu 3, tel. +371 20270547,  21 6 

  www.v36av.lv 
10 J&J Property  Purva 3, tel. +371 26458564 18 3,50–7
11  Arodvidusskolas ausekļa 25c, tel. +371 26672425 150 6 
 hostelis
12  ViA hostelis  ausekļa 25a, tel. + 371 26651033,  100 5–10 
  www.va.lv 

Brīvdienu dzīvokļi
13  Rīgas ielas Rīgas 28-35, tel. +371 29487711,  4 15–45 
 apartamenti www.apartamenti.viss.lv 
14  Rewija Raiņa 2c, tel. +371 26567628,  4–7 12,50– 
  www.rewija.lv  60 
VALMiERAS APKāRTēJiE NoVADi  

Viesnīcas
35 Dikļu pils**** Dikļi, tel. +371 64207480,  85 45–120 
  www.diklupils.lv 
40 Burtnieki vintēna 13, Burtnieki,  13 10 
  tel. +371 26562703

Viesu mājas
17 Kužas vaidavas pag., kocēnu nov.,  8 7–16 
  tel. +371 29472671,  
  www.atputagimenei.lv 
18 Jaundzērvītes Brenguļu pag., Beverīnas nov.,  80 10 
  tel. +371 29404477, www.jaundzervites.lv 
19 Alkas Trikātas pag., Beverīnas nov.,  16 10–15 
  tel. +371 29455331, www.alkas.viss.lv 
20 irbītes Trikātas pag., Beverīnas nov.,  10 20  
  tel. +371 26535467 
21 Atpiļi Trikātas pag., Beverīnas nov.,  20 15–80 
  tel. +371 26535467 
22 Gaujas priedes kauguru pag., Beverīnas nov.,  50 8 
  tel. +371 27888865 
23 Kalnbādiņi kauguru pag., Beverīnas nov.,  8 15 
  tel. +371 29277373  
24 Purmaļi kauguru pag., Beverīnas nov.,  20 7–10 
  +371 64230192 

Nr. Nosaukums  adrese, telefons  vietu skaits  Cena, lvl    Nr. Nosaukums  adrese, telefons  vietu skaits  Cena, lvl    

Vecā aptieka 
Bruņinieku ielā 1

Uz nopostītās valmieras pils mūriem 
1735. gadā uzcēla dzīvojamo ēku, kurā 
1756. gadā ierīkoja aptieku, kas darbo-
jās vairāk nekā 200 gadu līdz 1965. ga-
dam. Tā ir vecākā koka ēka valmierā un 
tajā ierīkotas muzeja izstāžu zāles.

Skulptūra “Guļošā amazone” 

skulptūra ir “mazā māsa” Panevēžas pil-
sētā lietuvā darinātam darbam ar tādu 
pašu nosaukumu un savā veidā vieno 
abas pilsētas. Tēlnieks a. vārpa.

Valterkalniņš 

17.  gs. zviedru laikā izveidota nocie-
tinājuma daļa. atjaunots koka pavil-
jons, kas šajā vietā bija 20. gs. sākumā. 
skatu vieta. 

Memoriālais ansamblis 

Otrā pasaules karā kritušo padomju ka-
ravīru un fašisma terora upuru memori-
ālais ansamblis izveidots 1985. gadā. 

Jāņa Daliņa stadions 
J. Daliņa ielā 2

stadions atklāts 1938.  gadā un vēl jo-  
projām ir viena no labākajām vieglatlē-
tikas un futbola bāzēm latvijā. atmodas 
laikā stadionam piešķirts Jāņa Daliņa 
vārds un pie tā vārtiem uzstādīts piemi-
ņas akmens. 

Gaujas stāvie krasti

valsts nozīmes dabas piemineklis, ap  
800 m garš un 10–15 m augsts Gaujas 
krastu atsegums. iecienīta pastaigu vieta. 

“Gaujas tramvajs”
laivu piestātne, Pilskalna ielā 2,  
tel. +371 28685894

vienīgā Gaujas tramvaja līnija latvijā ai-
cina ikvienu romantiskā braucienā gar 
Gaujas krastiem, uzklausot kapteiņa no-
stāstus par valmieru.

Valmieras Drāmas teātris 
lāčplēša ielā 4, tel. +371 64207335, 
www.vdt.lv

valmieras Drāmas teātris ir vienīgais pro-
fesionālais teātris vidzemē. Tas darbojas 
kopš 1919.  gada. Pēc rekonstrukcijas 
20.  gs. 90.  gados teātra ēka ir viena no 
mo    dernākajām latvijā. Teātris piedāvā 
tel pas pasākumu rīkošanai, tērpu nomu, 
kā arī ekskursijas teātra aizkulišu pasaulē. 

Rīgas vārti 

viduslaiku pils nocietinājuma (15. gs.) Rī-
gas vārtu drupas aplūkojamas zem stikla 
plātnēm Rīgas un Cēsu ielas krustojumā, 
bet to vizuālā rekonstrukcija un 15.  gs. 
pilsētas nocietinājumu shēma apskatāma 
uz blakusesošā nama sienas. 

Viduslaiku ielas fragments 
Bastiona ielā

veicot izpētes darbus, atklāts valmieras 
viduslaiku pilsētas ziemeļu aizsargmūra 
posms ar šaujamlūku un bruģēts ceļš 
(16.–17. gs.).

Skulptūra “Gaismas strūklaka” 

skulptūras nosaukums atklāj tās būtību: 
bronzas mirdzums – saules gaismā, iz-
gaismojums un naksnīgas pilsētas noska-
ņas – nakts stundās, autors andris vārpa. 
iecienīta fotografēšanās vieta. 

Dzirnavu ezeriņš 

Dzirnavu ezeriņš kādreiz bija pilsētas aiz-
sardzības sistēmas daļa. valmieras 725 ga  - 
du jubilejas svinību laikā 2008.  gadā at-
klāja rekonstruēto Dzirnavu ezeriņa pro-
menādi ar labiekārtotām atpūtas vietām, 
rotaļu laukumu bērniem, bruģakme-
ņu klājumā izveidotu labirintu. Ezeriņa  
krastā uzstādīts saules pulkstenis, autors 
Matiass Jansons. 

Karātavu kalniņš 

viduslaikos tā bija soda vieta ārpus pilsē-
tas. apkārtējās pļavas sauktas par bendes 
tīrumiem. karātavu kalniņā 1919.  gadā 
nošāva un apbedīja 11 komunistiski no-
skaņotus jauniešus. 1949.  gadā atklāts 
tēlnieka Jāņa Zariņa piemineklis. 

Valmieras mācītājmuiža 

Ēka celta 1786.  gadā, vēlāk pārbūvēta, 
tajā atrodas vidzemes atbalsta centrs 
bērniem un ģimenēm “Dardedze”. Mācī-
tājmuižas klētī top akmeņkaļa un tēlnieka 
andra vārpas darbi. 

J. Vītola piemiņas istaba
Beātes ielā 12, tel. +371 64281150

Piemiņas istaba komponistam un mū-
zikas pedagogam Jāzepam vītolam ie-
rīkota valmieras Mūzikas skolas ēkā, pie 
skolas uzstādīts piemiņas akmens. 

Vecpuišu parks 

atklāts 1914.  gadā, tā nosaukumus ra- 
dās, pateicoties astoņiem tolaik nepre-
cētiem kungiem, kuri izveidoja parku 
un nodeva to pilsētas pārziņā ar nosacī-
jumu, ka šajā vietā jābūt publiski pieeja-
mam parkam. 

3D Kinoteātris “Gaisma” 
Rīgas ielā 19, tel. +371 64222641, 
www.kinogaisma.lv

viena no pirmajām ēkām, kas valmierā 
uzcelta pēc Otrā pasaules kara. kinote-
ātra rotājumos savdabīgi apvienoti lat-
viešu etnogrāfiskie motīvi un padomju 
simbolika. 

Sv. Rodoņežas Sergija  
pareizticīgo baznīca 
Rīgas ielā 22, tel. +371 64225846

Baznīca celta 1877.–1879. gadā, arhitekts 
Jānis Frīdrihs  Baumanis. Blakus baznīcai 
atrodas Mujānu muižas barona Morica 
fon Mangdena kapliča. 

Mākslas galerija “Laipa” 
stacijas ielā 37, tel. +371 26169449

Galerijā aplūkojamas daudzveidīgas 
mākslas izstādes, iespējams iegādāties 
mākslas darbus, rotas un suvenīrus. 

Skulptūra “Dāvana nākamajai 
tūkstošgadei” 

skulptūra uzstādīta 2001.  gadā, autors 
Ginters krumholcs. 

Valmieras Valsts ģimnāzija 
l. Paegles ielā 40.

Uzcelta 1902. gadā pēc arhitekta a. kīze-
baša projekta valmieras skolotāju seminā-
ra vajadzībām. Ēkai sākotnēji bija sīpolvei-
da kupols kā pareizticīgo baznīcai. Ēkai ir E 
burta forma, un to mēdz saistīt ar vārdu –  
evaņģēlijs. Pie ģimnāzijas izveidota neliela 
mākslas galerija “Ledus pagrabs”.

Ģīmes dzirnavas 
l. Paegles ielā 45 

kādreizējā dzirnavu ēkā dzimis un bēr-
nību pavadījis izcilais komponists Jāzeps 
vītols (1863–1948). 

Šaursliežu dzelzceļa tilts 

Dzelzceļa līnijas ainaži–valmiera–smil-
tene tilts būvēts 1912.  gadā. Pārvadā-
jumus šajā līnijā izbeidza 1979.  gadā. 
Tiltu aktīvi izmanto kājāmgājēji un ve-
losipēdisti. 

Skulptūra “Valmieras puikas” 

Pie vidzemes augstskolas uzstādītā 
skulptūra veltīta Pāvila  Rozīša romāna 
“valmieras puikas” varoņiem, autore  
Timiāna Munkēviča. 

Ugunsdzēsēju tornītis 

Tornītis Mazajā stacijas ielā celts 20. gs. 
sākumā. 

Amatnieku namiņš 
Cēsu ielā 20

Celts 20. gs. 30. gados, viens no spilgtā-
kajiem “art deco” stila paraugiem latvijā, 
arhitekts G. lenāns. 

Vissvētākās Jaunavas Marijas 
debesīs uzņemšanas Romas 
katoļu baznīca
stacijas ielā 24, tel. +371 26309996

Baznīca valmierā uzcelta 1939.  gadā, 
izmantojot no višķiem pārvesto 17.  gs. 
katoļu baznīcas koka ēku. 

Ziemeļvidzemes atkritumu  
apsaimniekošanas organizācija 
Rīgas ielā 32, tel. +371 64281250

Ekskursija par mūsdienīgu atkritumu ap-
saimniekošanu – EkO laukums, Daibes 
poligons, papīra iepakojuma pārstrādes 
uzņēmuma sia v.l.T. apmeklējums. 

Valmieras ūdens 
Rūpniecības ielā 50,  
tel. +371 64226000

Ekskursija mūsdienīgā dzeramā ūdens 
sagatavošanas uzņēmumā un attīrīša-
nas iekārtās, valmieras minerālūdens ie-
guves vietā, minerālūdens degustācija. 

A/s “Valmieras stikla šķiedra” 
Cempu ielā 13, tel. +371 64202287

Ekskursija uzņēmumā.

Sagatavots: sia “karšu izdevniecība Jāņa sēta“, 2013

izdevējs: valmieras pilsētas pašvaldība 
Foto: Dana andrupe, Uģis Brālēns, Jānis Būmanis, Mihails ignats, Eduards 
Jegorovs, andris klepers, ainars liepa, ilze liepa, antis lūsa, Daiga Matisone, 
santa Paegle, imants Puriņš, Nils smelteris, aivis stračinskis, Jānis Šatrovskis, kā 
arī no valmieras pilsētas pašvaldības, Beverīnas, Burtnieku un kocēnu novadu 
pašvaldību un uzņēmumu foto krājumiem
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34 Valmieras velonoma 
Cēsu ielā 29, valmierā, 
tel. +371 29224618,  
www.velonoma.lv 

Aktīvās atpūtas un  
slēpošanas centrs “Baiļi” 
Tel. +371 64221861, 29284119 
www.baili.lv

slēpošana, snovošana, kameru šļūkša-
na. aktīvās atpūtas un sporta pasākumu 
organizēšana. laivu braucieni, maršruti, 
plostu “ekspedīciju” organizēšana. Tūris-
ma inventāra noma. 

Sporta un atpūtas  
komplekss “Avoti” 
Tel. +371 29499342,  
www.avoti.com

Golfs, minigolfs, golfa skola, tenisa lau-
kums, sporta spēļu organizēšana. Da-
bas labirints “koku skola”, batuts. sCO 
Centrs BMX trase.

Burtnieku zirgaudzētava 
J. vintēna ielā 13, Burtniekos,  
tel. +371 29137378, 26562703  
www.reru-horse.lv

Zirgaudzētava “Kocēni” 
tel. +371 26405147,  
www.zirgaudzetavakoceni.lv 

Golfs brīvdienu kompleksā 
“Avoti”  
tel. +371 29499342,  
www.avoti.com

Golfs “Zēmeles”  
tel. +371 64234392

Peintbols “PaintShot” 
tel. +371 26519235, 27729771 
www.paintshot.lv

BEVERīNAS NoVADS 
Mūrmuižas apbūves komplekss 
un nocietinātais tornis 
Tel. +371 26351628

Pirmās ziņas par Mūrmuižu atrodamas 
17. gs. avotos. Muižas senākā ēka ir no-
cietināts tornis, kas celts 16.  gs. sākot-
nēji tas bija livonijas ordeņa ārpilsētas 
dzīvojamais tornis. kā ciema kambaris 
izmantots sakrālām vajadzībām, vēlāk 
saimnieciskai darbībai. atjaunotajā 
kungu mājā atrodas Beverīnas novada 
pašvaldība. Ēkā iekārtota piemiņas ista-
ba Zentai Mauriņai. 

Augļu dārzs “Svitkas” 
Tel. +371 29478125

Zemeņu un ābolu audzēšana. Ražas lai-
kā iespējams nogaršot pro  duk ciju tieši 
no lauka.

Krūmmelleņu audzēšana  
“Abullāči-2” 
Tel. +371 29446454

Ekskursija un degustācija. iespējams ie-
gādāties ogas un stādus. 

Aktīvā tūrisma centrs “Eži” 
Rīgas ielā 43, valmierā,  
tel. +371 64207263

velo, laivu, pārgājienu un piedzīvoju-
mu maršruti. aktīvās atpūtas pasāku-
mu un sporta sacensību organizēšana. 
Tūrisma inventāra tirdzniecība, noma  
un remonts. 

Ežu šķūnis
Tel. +371 64207263, www.ezi.lv

Brīvdabas piedzīvojumu parks, kur sta-
cionāri dabā izvietoti dažādi uzdevumi. 
vieta aktīva pasākuma rīkošanai aktīvā 
tūrisma centra “Eži” vadībā.

Vidzemes olimpiskais centrs 
Rīgas ielā 91, valmierā, 
tel. +371 64220660, www.voc.lv

Universāla sporta zāle, ledus halle,  
publiska slidošana un slidu noma, ho-
keja veikals. 

J. Daliņa stadions 
J. Daliņa ielā 2, valmierā, 
tel. +371 64231211,  
www.dalinastadions.lv 

vieglatlētikas un futbola bāze. 

Valmieras slidotava /skeitparks
Rīgas ielā 43, valmierā, 
tel. +371 64207263

vasarā skeitparks, ziemā slidotava, slidu 
noma, apgaismojums mūzika. 

Nūjošana “Beactive” 
tel. +371 26356550,  
www.nujosana.lv

Valmieras peldbaseins 
Zvaigžņu ielā 4, valmierā, 
tel. +371 64235691

Celta 1739.  gadā, ietverot tajā 14.  gs. 
būvētas baznīcas altāra daļu. Rubenes 
draudzē priestera pienākumus pildīja li-
vonijas hronikas autors indriķis. 

Kokmuižas pils komplekss
alejas ielā 2, kocēnos,  
tel. +371 28636052

Celta 18.  gs., mūsdienu izskatu ieguva 
19.  gs. beigās. kokmuižas baronu pilī 
1937.  gadā ierīkota skola. Muižas klēts 
ēka pārbūvēta par mūsdienīgu sporta 
namu. 2012. gadā labiekārtotā kokmui-
žas pils partera centrā novietots saules 
pulkstenis, kas ir pirmais un šobrīd vienī-
gais latvijā publiski apskatāmais sfēriskais 
saules pulkstenis. sporta nama velvju zālē 
apskatāma florbola ekspozīcija.

Zirgaudzētava “Kocēni”   
tel. +371 26405147, 
www.zirgaudzetavakoceni.lv 

staļļu apskate, izjādes, vizināšanās pajūgā. 

Mujānu baltais tornis 

Daļa no 14.  gs. celtās Mujānu pils. Dzir-
navu dīķa otrajā puse Mujānu muižas 
komplekss, turpat arī Mujānu izglītības 
biedrības nams. 

Zilaiskalns 
www.svetvietas.lv

127  m augsta teiksmām un nostāstiem 
apvīta senlatviešu svētvieta. Pētnieki uz-
skata, ka Zilaiskalns ir īpaša spēka vieta, 
kur cilvēki saņem pozitīvu enerģiju un 
iedvesmu. Netālu no Zilākalna dzīvoja 
slavenā dziedniece Zilākalna Marta.
 

Dikļi – latviešu dziesmu  
svētku šūpulis 
Tel. +371 26201765, 26649685, 
www.dikli.lv

Dikļu dziesmu svētku pastāvīgā ekspozī-
cija, Dikļu baznīca, pirmo dziesmu svētku 
norises vieta, Grebu Bļodas kalns, apska-
tes objekti – Dziesmusvētku promenāde, 
Neikenkalniņš. Ekskursijas Dikļu apkārtnē. 

Dikļu pils
Tel. +371 64207480,  
www.diklupils.lv

Pils ēka celta 1896.  gadā, un tas ir valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis. Pēc 
restaurācijas 2003.  gadā interjerā sa-
glabāti daudzi sākotnējie koka apdares 
elementi, izveidota grezna seno krāšņu  
un kamīnu kolekcija. Mūsdienās pils kom-
pleksā ir četrzvaigžņu viesnīca, restorāns, 
atpūtas komplekss, telpas banketiem un 
semināriem, sPa komplekss, koncertzāles.

Vika pasaku parks 
Tel. +371 64231933

Pastaigu takas, rakstnieka vika pasaku varoņu 
koka figūras, rotaļu laukums, piknika vietas. 
iespējama ekskursija rakstnieka vika vadībā. 

Saimniecība “Saulgoži” 
Tel. +371 26462553 (01.04.–31.10.)

interaktīvs pasākums “Esi saimnieks – mā-
cies šķirot!”. kopā ar aktivitātes gidiem ie-
spējams uzzināt, kāpēc jāšķiro atkritumi, 
apgūt iemaņas atkritumu šķirošanā. 

Piemājas saimniecība “Vīnkalni” 
Tel. +371 29491187

Bioloģiskā saimniecība. vīnogu au  dzē-
ša na, stādu tirdzniecība. Pārgājiens pa 
Miegupītes taku gida pavadībā. Mazo 
mājdzīvnieku apskate. itāļu ēdienu bau-
 dīšana brīvā dabā. vasaras picērija – ie-
spēja pašiem gatavot un izcept īstu itā-
ļu picu uz dzīvas uguns. Mīlestības pa-
sākums jaunlaulātajiem.

Brenguļu alus darītava
Tel. +371 64230272

alus sākts ražot 1969. gadā. Tajā pašā 
ēkā darbojas arī mazais HEs. iespēja ie-
gādāties un nobaudīt alu, labiekārtota 
atpūtas un piknika vieta. 

Trikātas pilskalns un Livonijas 
ordeņa pilsdrupas

seno latgaļu (iespējams Beverīnas) pils 
vieta. Ordeņa pils celta 13. gs., nopostī-
ta Ziemeļu kara laikā. Šobrīd pilsdrupu 
iekšpusē atrodas Trikātas brīvdabas es-
trāde. 

Trikātas luterāņu baznīca 

Celta 17. gs. ar Zviedrijas karaļa kārļa Xi 
kases atbalstu (par to liecina cilnis - karaļa 
monogramma virs ieejas), vēlāk pārbūvē-
ta. Dievnamā ir 18. gs. cilnis “kristus kristī-
šana”, kancele, altārglezna “Jēzus un neti-
cīgais Pēteris”, ērģeles (1867.g., a. Martins).

Saieta nams “Depo”
Tel. +371 26519219

atjaunota ugunsdzēsēju depo ēka ar ska-
tu torni Trikātā. Blakus atrodas pieminek-
lis ķēniņam Tālivaldim.

Atpiļu upuru ozols

Ozols ap 800 gadu vecs, sena kulta vieta. Bla-
kus atrodas skulptūra laika vīrs (krīvu krīvs).

Koka skulptūru parks – labirints
tel. +371 20383303

Pikantu skulptūru labirints pieauguša-
jiem. Piedāvājumā ārpus labirinta arī ak-
tivitātes bērniem: batuti, šūpoles, spēles. 

Rūtiņu kļava 

visresnākā kļava Baltijā, apkārtmērs 6,04 m, 
augstums 24 m, vecums apmēram 150 gadu.

KocēNU NoVADS 
Sietiņiezis 

lielākais baltā smilšakmens atsegums 
Baltijā, 15 m augsts, 400 m plats. Nosau-
kumu ieguvis no bišu aliņām iezī. Gar iezi 
labiekārtota dabas taka un skatu vietas. 
Piknika vieta.

Krēslu kolekcija un keramikas 
darbnīca “Lejasbregži” 
Tel. +371 29481519

Ekskursija ar līdzdarbošanos keramikas 
darbnīcā. stāstījums par senā krēslinieku 
amata tradīcijām vaidavas pusē. izstāžu 
zālē apskatāmi novada mākslinieku darbi. 
īpaši piedāvājumi jaunlaulātajiem. 

Keramikas ražotne “Rebeka” 
Ezera ielā 2, vaidavā,  
tel. +371 64284101, www.rebeka.lv 

Ekskursija darbnīcā, iespējams iegādāties 
keramikas izstrādājumus. 

Vaidavas novadpētniecības  
ekspozīcija 
kultūras centrā “vaidava”, skolas ielā 1, 
vaidavā, tel. +371 28269677 

Dabas un vēstures objekti, muižas un iz -
glītības vēsture, kultūra, ievērojami cil -
vēki, sadzīves un saimniecības piede ru mi. 

Senlietu kolekcija “Meldri” 
Tel. +371 26323724, 26483015

seni darbarīki, mehānismi, priekšmeti. stās -
tījums par to darbības principiem un lieto-
jumu. viesu māja, telšu vietas, pik nika vieta. 

Apskates saimniecība “Silkalni” 
Tel. +371 29432176

ārstniecības augu audzēšana, sagatavo-
šana un lietošana. Ekskursija ar apmeklē-
tāju līdzdarbošanos. Degustācijas, tēju un 
zāļu spilvenu tirdzniecība. Piknika vieta. 

Ekskursija bišu pasaulē 
Tel. +371 28341533

stāstījums par bitēm, vērojot tās bišu dra-
vā stropos. Filma par bišu dzīves un medus 
ieguves noslēpumiem. ieskats biškopības 
produktu pirmapstrādes ražotnē. Degus-
tācija, izgaršojot latvijas medus dažādību, 
vaska sveču liešana. Piknika un telšu vietas. 
Ekskursijas pieejamas visa gada garumā.

Rubenes luterāņu baznīca 

“Dabas spēks”   
tel. +371 29126874

stāstījums par sēkliņu brīnumaino spēku 
un sēkliņu maisījumu gatavošanu. ap-
meklētāji var smalcināt kaņepju sēklas 
pēc senču metodes – senlaicīgā koka 
piestā, paši gatavot savus maisījumus, tos 
garšot un iegādāties. apmeklējumu pie-
teikt savlaicīgi (~7 dienas iepriekš). 

Šķirnes trušu kolekcija “Mežiņos”   
tel. +371 29198221, 
www.trusitsmans.wordpress

saimniecībā tiek vērpta dzija no angoras 
trušu vilnas. Ja paveicas, var redzēt arī trušu 
cirpšanu. apmeklējumu pieteikt savlaicīgi.

Šinšillu audzētava “AL Pērle” 
tel. +371 26487487

iespēja klātienē iepazīt Dienvidamerikas 
andu kalnu mīlīgo un pūkaino iemītnie-
ču – šinšillu pasauli, iespēja iegādāties 
dzīvnieciņu. apmeklējumu pieteikt sav-
laicīgi.

BMX trase Rubenē   
tel. +371 29144300

Prototips londonas 2012. gada vasaras 
Olimpisko spēļu BMX trasei – latvijas la-
bāko BMX sportistu treniņu vieta. vasaras 
sezonā nedēļas nogalēs BMX velosipēdu 
noma un iespēja nobraukt pa mazo trasi. 

Latvijas steiku klubs
kocēnu pag., “Mazdzērvītes”,  
tel. +371 20009022,  
www.latvijassteikuklubs.lv

izglītojošas nodarbības par latvijā audzē-
tu liellopu gaļu, kas tiek nogatavināta, pa-
gatavota un grilēta pēc amerikas steika 
tradīcijām, degustācija. Nodarbības tiek 
rīkotas interesentu grupām ar iepriekšēju 
pieteikšanos.

BURTNiEKU NoVADS
Burtnieka ezers 
www.burtniekunovads.lv 

lielākais Ziemeļvidzemes ezers, kas atzīts 
par vienu no labākajām makšķerēšanas 
vietām latvijā. apkārtnē pieejamas sešas 
laivu bāzes ar iespējām nomāt laivas mak-
šķerēšanai vai atpūtas izbraucieniem eze-
rā. labākās skatu vietas uz ezera ainavu ir 
no vīsraga pļavas skatu torņa vai stāvajiem 
krastiem pie Burtnieku vecās kapsētas. 

Valmiermuižas alus 
Tel. +371 20264269,  
www.valmiermuiza.lv 

Ekskursija ražotnē, alus degustācijas. Dzīvā 
alus, pirtslietu un piemiņas lietu pārdota-
va. iespējams rīkot svinības alus darītavā. 

Avoti – atpūtas komplekss
Tel. +371 29499342, www.avoti.com

Ekskursija: BMX slavas zāle − muzejs ar 
olimpiskā čempiona Māra Štromberga 
divriteni, BMX velotrase – latvijas olim-
piešu treniņu bāze. Dabas taka “labi- 
rints – koku skola”. Minigolfs, golfs, teniss, 
gumijlēkšanas batuti “sienāzis”. Telpas 
svinībām, naktsmītnes, piknika vietas. ko-
mandas veidošanai šķēršļu taka “Olimpiā-
de” (līdz 48 personām). 

Burtnieku zirgaudzētava 
J. vintēna ielā 13, Burtniekos,  
tel. +371 29137378, 26562703 
www.reru-horse.lv

Ekskursija pa zirgaudzētavu. izjādes ma-
nēžā vai dabā. vizināšanās ar pajūgu, zie-
mā − ar kamanām. visplašākā zirgkopības 
grāmatu bibliotēka Baltijas valstīs. 

Zirglietu muzejs Briedes krogā
Tel. +371 29137378

19. gs. celtajā kroga ēkā atrodas savdabīgs 
zirglietu muzejs, kura ekspozīcija liecina 
ne tikai par zirgu vērtību mūsu senču dzī-
vē, bet arī par novada bagātīgo kultūru.

Burtnieku pilsmuiža  
un skatu tornis
Tel. +371 64226502

2,7 km gara dabas un kultūras izziņas 
taka sākas pie Burtnieku muižas parka 
vārtiem un ved līdz putnu vērošanas tor-
nim Burtnieka ezera palieņu pļavā. Taka 
marķēta un papildināta ar uzskatāmiem 
informatīviem stendiem, iespējama eks-
kursija gida vadībā.

Jāņa Daliņa piemiņas istaba 
Tel. +371 64231211

Ekspozīcija ar vēsturiskām liecībām par 
izcilo soļotāju un latviešu ideāla simbolu 
viņa dzimtajā mājā. 

Burtnieku pagasta  
vēstures muzejs 
Jaunatnes ielā 15, Burtniekos,  
tel. +371 64226502

Novada vēstures materiāli un liecības par 
cilvēkiem, lietām un notikumiem Burtnie-
ku pagastā. 

Burtnieku luterāņu baznīca  
un mācītājmuiža 
Tel. +371 26479451

Baznīcas un apkārtnes apskate ar bla-
kusesošo dižliepu un izcilo skata vietu 
uz Burtnieka ezeru. iepriekš piezvanot, 
iespējama uzkāpšana baznīcas tornī.

ēveles luterāņu baznīca  
un mācītājmuiža

19.  gs. celtais dievnams ievērojams 
ar savām skanīgajām ērģelēm. Blakus 
mācītājmuiža (vecākā celtne pagastā, 
1609.  g.), Ēveles muižas klēts un plašs 
parks ar dīķiem.

Sv. Matīsa luterāņu baznīca
Tel. +371 26199854 

ar Zviedrijas karaļa kārļa Xi vēlību cel-
tais dievnams (viņa monogramma jop-
rojām atrodas virs galvenajām durvīm) 
kopš 17.  gs. saglabājis savu sākotnējo 
veidolu. Padomju laikā baznīcā ierīko-
tajā muzejā, piesedzot altārgleznu, tika 
izvietoti stendi par dzīvības izcelšanos 
un tuvējām akmens laikmeta apmet-
nēm. Tagad draudze atjaunota, baznī-
ca ir iecienīta laulību ceremoniju vieta.  

Velnakalna dabas taka 
Tel. +371 64226502

1 km gara iezīmēta taka ved līdz aina-
viskai Eiķenupes ielejai, velnakalnam un 
velna   votiņam. atpūtas un ugunskura 
vietas, iespējama ekskursija gida vadībā.  

 Balto stārķu kolonija 
Tel. +371 26619181,  
www.pirtnamins.lv

Eiropā vistālāk uz ziemeļiem esošā 
un latvijā lielākā balto stārķu kolonija  
(~30 ligzdu) izvietojusies vecā lapegļu 
alejā valmieras–Mazsalacas ceļa malā. 
stāsti, garda tēja un labākā stārķu vēroša-
na no viesu mājas “stārķa ligzda”.

Dižkoki un senais tilts

Rietekļa kadiķis ir lielākais Baltijā, pārspē-
jot pat kadiķu zemes igaunijas diženos. 
Turpat blakus, Gaujas krastā, ir sīmanēnu 
svētozols un 19. gs. celts pasta ceļa mūra 
tilts pār Mellupi. vieta iedvesmojusi pa-
zīstamās latviešu dziesmas “Še, kur līgo 
priežu meži” rašanos.

Saimniecība “Adzelvieši” −  
kaņepju sviesta gatavošana 
Tel. +371 29253507, 29124667, 
www.adzelviesi.lv 

Ekskursija ar līdzdarbošanos par kaņepju 
audzēšanu un sviesta gatavošanu. De-
gustācija. 

Daiļdārznieces  
Zentas Skrastiņas dārzs 
Tel. +371 64226341

aizraujošs stāstījums par daiļdārzniecības 
noslēpumiem, iespēja iepazīt un aplūkot 
dažādus augus. 

Saimniecība “Dulbeņi” 
Tel. +371 29165986 (01.05.–31.10.)

Bioloģiskās saimniecības apskate – šitaki 
sēņu audzēšana mežā un stāsts par inte-
resanto bišu dravā. svaigu šitaki sēņu un 
medus degustācija un iegāde. 

Saimniecība “Jaunjērcēni” 
Tel. 64226578, 26520865, 26115016

Ekskursija saimniecībā – fazānu, paipalu, 
pīļu, bebru, trušu un pundurkazu apskate. 
Makšķerēšana karpu un foreļu dīķos. 

Saimniecība “Vildēni” 
Tel. +371 29126032 (01.04.–30.11.)

Ekskursija saimniecībā – Ziemeļāfrikas 
melnie strausi, pāvi, pīles un vairāk nekā 
20 šķirņu vistu un tītaru. Šetlandes poniji,  
kazas un dambrieži.
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