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1.   Ziemeļu mols.  20. gs. sākuma Ainažu ostas 
darbības liecinieks, tuvu Igaunijas robežai.

2.    Sv. Arsēnija pareizticīgo baznīca. Baznīcā 
dievkalpojumus notur arī luterāņu draudze.

        Ainaži, Valdemāra iela 63, tālr.  26342831.
3.   Vecie jūrnieku kapi. Apglabāti ievērojamākie 

apkārtnes jūrasbraucēji.
4.   Piemiņas akmens “Baltā saule”. Piemiņas 

zīme Kr. Valdemāram, ko veidojis tēlnieks V. 
Titāns. “Baltā saule” simboliski iezīmē latviešu 
jūrasbraucēju ceļus pasaules kartē un ir viens no 
V. Titāna objektiem projektā “Saules tilts: 
Ainaži–Roņu sala–Kolkas rags”. 

11.    Evaņģēliski luteriskā baznīca. Celta 
1776.g., baznīcas altāris un kancele ir valsts 
nozīmes mākslas piemineklis, altāra daļā 
atrodas senas kapenes. Aloja, Baznīcas iela 2

12.    Dzejnieka Ausekļa krūšutēls.  Granīta 
piemineklis (tēln. M. Lange) pie Alojas Ausekļa 
vidusskolas uzstādīts 1973. g.

13.    Strūklaka – piemiņas akmens dzejnie- 
kam Auseklim un 1. Vispārējo latviešu 
dziesmu svētku virsdiriģentam Indriķim 
Zīlem. Atklāts 2000.g. (tēln. Z. Rapa, J. Rapa).

14.    Dzejnieka Ausekļa (1850–1879) 
kapavieta ar melna granīta kapa pieminekli 
(uzstādīts 1898. g.) Alojas pilsētas kapos.

15.    Alojas muzejs. Iepazīstina ar  atmodas laiku 
dzejnieka Ausekļa dzīvi un darbību, Alojas 
novada vēsturi un ievērojamākajiem 
novadniekiem. Aloja, Ausekļa 1, tālr. 26412880

27.  Karogu karjers. Sadarbībā ar a/s “Latvijas 
valsts meži” top un tiek atjaunots kādreiz tik 
ļoti staiceliešu iecienīts Pastaigu parks, 
atjaunota taka uz Karogu alām, ierīkota 
atpūtas vieta pie dīķa, sporta laukumi, dabas 
taka uz Dzelzāmura dižakmeni.

28.  Akmens tēlniecības brīvdabas ekspozīcija 
Staicelē. Apskatāmi Latvijā pazīstamu 
skulptoru darbi, kas tapuši akmens tēlniecības 
simpoziju laikā 1999. un 2000.g.

37.  Keramikas sienas panno "Latvijas bākas". 
Keramiķa I.Klīdzēja veidotā māla karte ar 
Latvijas bākām apskatāma a/s "Brīvais vilnis" 
zivju pārstrādes kompleksa foajē. Salacgrīva

38.  Sv. Dievmātes patvēruma pareizticīgo 
baznīca. Celta 1873. gadā pēc arhitekta R. 
P�ūga projekta. Salacgrīva, Pērnavas iela 12, 

            tālr. 29168461

www.visitlimbazi.lv

 73.   Bīriņu Pils. Muižas īpašnieku dzīvojamā 
māja, kas būvēta 1860. g. Ēku ieskauj 
romantiska un skaista vide, ko veido 
labiekārtots parks, ezeri un muižas ēkas. Pilī 
iekārtota viesnīca un restorāns. Pils plašās 
telpas piemērotas kāzu svinībām, viesībām un 
semināriem. Ūdensdzirnavās ierīkots krodziņš. 
Bīriņi, tālr. 64024033, 29416661, 
www.birinupils.lv 

74.    z/s „Priedītes”. Lauku sētā ir trušu dārzs, 
piknika vietas, volejbola laukums. Apmeklē- 
tājiem piedāvā arī izjādes un izbraucienus ar 
zirgiem. Mazām grupiņām un ģimenēm ar 
bērniem var piedāvāt telšu vietas un pirtiņu, 
tālr. 29287290, 26499057

75.    Laugas purvs – z/s “Gundegas”. 
Pētnieciskā jaunsaimniecība – pētniecība, 
jaunu tehnoloģiju izstrāde, bioloģiski aktīvu 
vielu un produktu ieguve un audzēšana; lauku 
izmēģinājumi lielogu dzērveņu audzēšanā 
Latvijā, dārzkopība- henomeļu, upeņu, 
smiltsērkšķu, pīlādžu, aroniju un irbeņu 
audzēšana. Iespējama produktu degustācija, 
tālr. 26128457, www.spats.lv

76.    Niedrāju-Pilkas purvs. Klasisks sūnu purvs, 
kurā izveidota relaksējoša purva taka ar skatu 
platformu putnu novērošanai. 

58.  Limbažu muzejs.  Iekārtots Rīgas rātes  
jaunajā pilī, eleganta klasicisma ēkā, kas celta 
19.gs. 30. gados. Apskatāma vēstures 
ekspozīcija un izstādes. 
Limbaži, Burtnieku iela 7, tālr. 64070632

59.  Limbažu viduslaiku pilsdrupas un skatu 
tornis. Pils būvniecība sākta 13.gs. pirmajā 
pusē, 15.-16. gs. tā bija Rīgas arhibīskapa rezi- 
dence. 1999. gadā uzsākti pilsdrupu konservā- 
cijas darbi, pils „vārtu torņa” vietā izbūvēts       
skatu tornis. No pilskalna ziemeļu nogāzes 
izplūst avotiņš. 
Limbaži, Burtnieku iela 7, tālr.  64070632

5.   Vēja ģeneratori. Iespaidīgi izskatās vēja 
ģeneratori “VIA Baltija” ceļa malā – pirmā vēja 
elektrostacija Baltijā, kas ir viena no Ainažu 
atpazīšanas jauno laiku zīmēm.

6.   Ainažu jūrskolas muzejs. Iepazīstina ar 
pirmās latviešu jūrskolas vēsturi un buru kuģu 
būvi Baltijas jūras krastos. Dārzā apskatāma 
enkuru kolekcija. 

        Ainaži, K. Valdemāra 47, tālr. 640 43349. 

39.  Lielsalacas luterāņu baznīca. Celta 1857. 
gadā agrākās koka baznīcas vietā. Altāris un 
kancele saglabājušies no 18.gs. otrās puses.  
Salacgrīva, Baznīcas iela 2a, tālr.  64041251, 
26407255

40.  Salacas pilskalns. 1226. g. te uzcelta Rīgas 
bīskapa Alberta pils, kas pārvaldīja pieeju 
Salacas baseinam no jūras puses. Pils 
daudzkārt cietusi, līdz nopostīta 18.gs. 
sākumā. Akmeņi no sabrukušās pils izman- 
toti baznīcas sētai, tāpēc mūsdienās par pili 
vairs liecina tikai zemes uzbērums.

41.  Sv. Marijas Goreti katoļu baznīca. Celta 
1997. gadā ( arhitekts D.Straubergs), baznīcā 
notiek garīgās mūzikas koncerti. Altāra 
krustu ar Kristus tēlu darinājis tēlnieks Jānis 
Bārda. Sienas mozaīkas "Marija Goreti" un 
"Vaclava tilts" ir Mākslas Akadēmijas 
maģistres Mairitas Folkmanes darbs. 
Salacgrīva, Valmieras iela 2, tālr. 64041303

60.  Limbažu ev. luterāņu baznīca.   Mūra 
baznīca celta 1679.–1680. gadā pēc būv- 
meistara R.Bindenšū projekta par Rīgas rātes 
līdzekļiem. Ēka vairākkārt cietusi ugunsgrēkos. 
Sezonā (maijs–septembris) atvērta 
apmeklētājiem. Baznīcas dārzā – Latvijas  
Brīvības cīņu piemineklis. 
Limbaži, Lībiešu iela 2, tālr. 29430665

61.  Katoļu baznīca. Celta 1996.g. (arh. I. Jekale, 
D.Straubergs). Pirmā katoļu baznīca Latvijā, kas 
uzcelta pēc neatkarības atgūšanas.   

          Limbaži, K. Barona iela 2, tālr. 29340272
62.  Kristus Apskaidrošanas pareizticīgo 

baznīca.  Greznā baznīca celta 1900.–1903. g. 
neobizantiešu stilā pēc trīsdaļu tipa projekta,    
tā izvietojusies Livonijas laika klostera teritorijā. 
Ir lielākā pareizticīgo baznīca Vidzemē ārpus 
Rīgas. Limbaži, Klostera iela 8, tālr.  64023538

63.  Piemineklis komponistam Latvijas valsts 
himnas autoram Baumaņu Kārlim. Dailes 
ielas un Cēsu ielas krustojums. Bronzas 
piemineklis atklāts 1998. g. (tēln. Z.Rapa,               
J. Rapa). 

64.  Limbažu Lielezera pludmale. Labiekārtota 
pludmale, bērnu rotaļu laukums, laivu, 
ūdensvelosipēdu noma, sporta laukumi, 
pontonu laipas, laivu piestātne.

65.  Lielezera dabas taka. Izveidota Limbažu 
Lielezera ZA galā, 3,6 km. Ezeru ziemeļu galā  
izbūvēts putnu novērošanas tornis. 

66.  Vecais ugunsdzēsēju depo.  Ēka celta 19.gs. 
otrajā pusē historisma periodam raksturīgās 
formās – t.s. ķieģeļu stilā. Torņa visos stāvos 
saglabātas oriģinālās kāpnes ar vērā ņemamu 
slīpumu. Salīdzinoši apgrūtinošais kāpiens un 
stiklotās grīdas pastiprina ekstrēmās izjūtas.    
Pa piektā stāva (pusstāva) lodziņiem paveras 
skats uz vecpilsētas centrālo daļu.             
Limbaži, Torņa iela 3, tālr. 64070608

69.  Arņa Preisa ZUGU (Zeme, Uguns, Gaiss, Ūdens) 
keramikas darbnīca „Zelmeņi”.  Vidzemes 
keramikas meistars savā studijā piedāvā vērot 
trauku tapšanu, aplūkot ekspozīciju, iegādāties 
traukus, katram pašam izgatavot savu laimes un 
veiksmes keramikas izstrādājumu.  Lielā malkas 
cepļa atvēršana notiek katru mēnesi. Tad 
„Zelmeņos” notiek arī koncerti, tālr. 29783447, 
www.zuguart.com

70.  Mini ZOO, z/s „Bērzkalni”. Piemājas saimnie- 
cībā var apskatīt 24 šķirņu vistas (tai skaitā arī 
ļoti retus eksemplārus), fazānus, baložus un 
pāvus. Tīrasiņu trušus – arī milzu trušus. Jo īpaši 
mīļi un jauki ir mini  Šetlandes poniji. Atpūtas 
vieta – ugunskura vieta, galdiņš, soli.  Lādezers, 
tālr. 27400350

71.  Igates pils un Igates pils dzirnavas.  Tikai 76 
km attālumā no Rīgas, bet pietiekami tālu no 
pilsētas steigas,   atrodas neorenesanses stilā 
celtā Igates pils. Pils un tās gleznainā apkārtne ir 
ideāls brīvdienu galamērķis ģimenēm, tā ir arī 
brīnišķīga vieta svinībām. Mājīgajos pils vies- 
nīcas numuriņos var pārnakšņot, un pils krodzi- 
ņa nogaršot īpašo irdeno miežu biezputru. 
Igates pilī apskatāma izcilā Latvijas kara �otes 
virsnieka, zemūdenes "Ronis" komandiera, no- 
vadnieka Hugo Legzdiņa piemiņas ekspozīcija.  
Igate, tālr. 64062432, 29245500, 
www.igatespils.lv

80.    N. Bomja maiznīca „Lielezers”. Maize, kuru 
var pazīt pēc garšas. Rudzu maize, rupjmaize, 
saldskābmaize, baltmaize, graudu maize, rauši, 
Viduslaiku maize, Acteku maize, kliņģeri. 

          Stekļi”, tālr. 64023391, www.lielezers.lv
81.    Umurgas luterāņu baznīca. Celta 1496.g., 

vecākā baznīca Limbažu novadā. 19.gs. otrajā 
pusē par mācītāju strādājis rakstnieks un pirmo 
latviešu dziesmu svētku organizētājs J. Neikens, 
tālr. 29127163

67.  Sienu gleznojumi „Vecajā rātsnamā”. Ēka 
celta 18. gs. otrajā pusē un piederējusi 
lieltirgotājam Braunšveigam. 19. gs. vidū to 
nopirkusi Limbažu rāte. Kāpņu telpā atjaunota 
Art Deco stila  apdare, bet mansarda stāva 
zālēs – restaurēti vēlīnā rokoko stila elementi. 
Limbaži, Burtnieku iela 4, tālr. 64070632

82.   Augstrozes pilskalns. Ar teikām  apvītajā 
pilskalnā saglabājušās 13.gs. pils drupas. 
Pilskalnā izveidota pastaigu taka. 

83.   Augstrozes ev. lut. baznīca. Baznīca celta 
1798. gadā, vēlāk tās altāris pārvietots uz 1859. 
gadā celto mūra baznīcu. 1968. gadā baznīcu 
slēdz un ierīko labības noliktavu, seno altāri 
pārved uz Rundāles pils muzeju. Draudze savu 
darbību atjauno 1991. gadā, baznīcu restaurē, 
tās altāris ieguvis sākotnējo izskatu un atdots 
Augstrozes ev. lut. baznīcai. Augstroze, tālr. 
29127163, www.augstrozesbaznica.lv

84.   Komponista E.Melngaiļa memoriālā 
māja.  Folklorista un komponista dzimtajās 
mājās var iepazīties ar mūziķa devumu Latvijas 
kultūrā.  Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
„Melngaiļi”, tālr.  26428989

85.   A. un M. Andrusu etnogrā�sko 
priekšmetu kolekcija. Apmeklējumu pieteikt 
iepriekš.  „Melngaiļi”, tālr. 26428989

86.   Dzejnieku Bārdu dzimtas muzejs 
„Rumbiņi”. Muzejs iepazīstina ar Bārdu 
dzimtas vēsturi un ļauj izjust senās Vidzemes 
lauku sētas auru,  tālr. 26329315

87.   “Lauči”, piemiņas vieta un novada 
vēstures izpētes centrs.  Atspoguļots 
dzejnieka L.Paegles dzīves gājums un Vidrižu 
novada vēsture,  tālr. 26353286.  

88.   Piemineklis komponistam Baumaņu 
Kārlim – Latvijas Valsts himnas „Dievs svētī 
Latviju!” autoram pie komponista dzimtajām 
"Indriķi", Viļķenē (tēln. V. Titāns). 

89.   Viļķenes Sv. Katrīnas luterāņu baznīca. 
Celta 1866.g. gotikas stilā. 1868.g. būvētās 
ērģeles ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, 
tālr.  64063218

90.   Pāles novadpētniecības muzejs. 
Ekspozīcija atspoguļo Pāles pagasta un 
apkārtnes vēsturi. Vienīgais muzejs Latvijā, 
kurā iespējams uzzināt par Vidzemes lībiešu 
vēsturi.  

          “Kalnakrogs”, tālr. 26539080
91.  Katvaru muiža un parks.  Skaists, īpatnēji 

veidots regulāra stila parks ar divām terasēm 
un ezeru. Gar ezera krasta terasēm stiepjas 
vecu liepu alejas ar atpūtas stūrīšiem. Parka 
veidojumā saglabājušās 19. gs. sākuma baroka 
– klasicisma pazīmes. 

92.   Lēdurgas dendroparks. Parkā aug ap 1000 
dažādu sugu un šķirņu koki un krūmi. Ikvienā 
gada laikā parks burvības pilns. Augu īpašības 
varat atklāt paši vai kopā ar gidu. Blakus 
esošajā Ārijas stādaudzētavā var iegādāties 
iepatikušos stādus. Lēdurga, tālr. 29432663, 
www.ledurgasdendroparks.lv  

93.  Lauku māja “Dzirnupes”. Lauku sētā var 
piedalīties lauku darbos, iemācīties vākt zāļu 
tējas, izbaudīt īstu lauku pirti, aplūkot senu 
sadzīves priekšmetu kolekciju,  darbojas 
smēdes namiņš. Tālr. 26408465, 
www.celotajs.lv

16.    JAUNUMS – z/s “ Vīksnas”. Ekskursija pa 
saimniecību – stāstījums par saimniecību un 
vilnas iegūšanas procesu, aitu ganāmpulka ap- 
skate, aitkopības produkcijas – ceļojuma spilve- 
nu, vilnas iegāde,  daiļdārza apskate.  Tālr. 
29107389, e-pasts: sarmitebraslava@inbox.lv 

17.    Braslavas parks. Valsts nozīmes vēstures un 
arhitektūras piemineklis. Teritorija (12,8 ha) ir 
vērtīga gan ar izveides un kopšanas ilgo periodu, 
gan ar parkā sastopamajām eksotisko koku sugām.

18.    Vilzēnu muiža, stārķu kolonija – netālu no 
muižas vienkopus vairāk kā pie 50 pagasta 
teritorijā esošajām mājām atrodas stārķu ligzdas. 
Braslavas pagasta teritorijā ir otra lielākā stārķu 
kolonija Latvijā. 

19.    Ungurpils dzirnavezers. Mākslīgi izveidots 
dzirnavezers ar peldošajām salām. Blakus parkā 
saglabājušās Ungurpils viduslaiku pils mūru drupas. 

20.    Krikša taka.  Vilzēnos pie bibliotēkas izveidota 
rakstnieka Jāņa Širmaņa pasaku tēlu taka.        
Tālr. 64031017, 26427669 

21.  Vēžu audzētava - piedāvā iepazīt netradi- 
cionālu saimniekošanas veidu – vēžu audzē- 
šanu. Z/s „Mīlēni”, tālr. 27571307

7.   Ainažu ugunsdzēsības muzejs.  Ierīkots 
bijušajā ugunsdzēsēju biedrības ēkā, eksponēta 
Ainažu ugunsdzēsēju biedrības vēsture.  Ainaži, 
Valdemāra 69, tālr. 640 43280, 26120683

8.   Latvijas–Igaunijas robeža. Ja Tev, ceļotāj,  
līdzi ir pase, vari iepirkties Iklas mazajā 
veikaliņā un pa veco Tallinas šoseju doties 
meklēt piedzīvojumus Igaunijā.

9.   Randu pļavas un putnu novērošanas 
tornis. Vidzemes jūrmalas posms no 
Ainažiem līdz Kuivižiem. Vienīgās piejūras 
pļavas Latvijā, sastopamas retas augu sugas. 
Starptautiski atzīta putnu migrācijas un 
ligzdošanas vieta. Novērošanas tornī 2006. g. 
sasniegts 24 stundās novēroto putnu sugu 
absolūtais Latvijas rekords – 114. Dabas takas 
garums Randu pļavās – 1.5 km.

10.  Pietraga (Sarkanās) klintis. Ap 10 m 
augsta smilšakmens krauja vairāk nekā 400 m 
garumā, viens no skaistākajiem smilšakmens 
atsegumiem Salacas krastos.

22.  Ozolmuižas apbūves komplekss.  Celts 
          18. gs. beigās, piebūve – 1889. gadā, kuru 

aptver 19. gs. veidots parks un daļēji saglabā- 
jusies muižas apbūve. Pils ir viena no 
pirmajām Latvijas muižu pilīm, kuras 
arhitektūrā izpaudies agrīnā klasicisma stils. 

          Ozolmuiža, tālr. 29174588
23.    Purezera dabas taka.  Apmēram 3 km 

gara taka ved uz ezeru purva vidū, iespējams 
atpūsties, ir piknika vietas. Tālr. 26489363

24.    Dabas taka apkārt mazajam Ozolu 
ezeram. Ozolmuiža, tālr. 26173584

25.  Bioloģiski serti�cēta piemājas 
saimniecība piedāvā  apskatīt un iepazīt 
netradicionālu ogu dārzu. Tīrā lauku vidē 
nobaudīt tējas un ogu pārstrādes produktus.  
„Lielkalni”. Rūpnīcas iela 7, Ungurpils, 
tālr. 64030314, 26362975, 29450614, 
e-pasts: aija@tig-aloja.lv. 

26.  Melnais Jānis – „Templis Jānim un izcirstiem 
mežiem” . Braslavas pagasta „Ceļmalnieki”, 
tālr. 29475141

35.  Planču purva dabas taka. Ekotūrisma dabas 
taka purvā, kurā var redzēt un izbaudīt veselu 
krāsu un skaņu simfoniju. Informācija par dabā 
redzamo ir arī Braila rakstā.

42.  Zvejnieku parks.  Sporta un atpūtas 
komplekss. Sporta laukumi, telšu vietas, 
sauna, brīvdabas estrāde. Salacgrīva, tālr. 
64041553, 26407133

43.  Nēģu tači Salacā.  Tači, nēģu zveja un 
degustācija (jūlijs–novembris). 
Salacgrīva, tālr. 29268299

44.  Salacgrīvas muzejs.  Ekspozīcija “Zvejas rīki 
un veidi”; maināmās izstādes par Salacgrīvas 
novada vēsturi, mākslu un dzīvi pie jūras. 
Salacgrīva, Sila 2, tālr. 64071981

45.  Strausi. 
          Grīvas, Krūmiņu iela 13, tālr. 29466429
46.  Lībiešu upuralas pie Svētupes. Bijušā 

Metsepoles novada lībiešu nozīmīgākā kulta 
vieta. Arheoloģiskajos izrakumos atrastas 628 
monētas un senlietas. Alas ir vienas no 
garākajām Latvijā.

47.  Veczemju sarkanās klintis. 200 m garš un     
4 m augsts smilšakmens atsegums ar grotām 
un alām, krāšņākais sarkanā smilšakmens 
atsegums jūras piekrastē Latvijā. 

          Tālr. 29464686 

51.  Liepupes luterāņu baznīca. Celta 1783.g., 
nodedzināta 1971.g. Atjaunotās baznīcas koka 
interjeru veidojuši Rīgas Amatniecības vidus- 
skolas audzēkņi. Blakus atrodas vecās baznīcas 
drupas un mācītājmuiža. Vecajā baznīcā 1744.g. 
brīvkungs Minhauzens salaulājās ar Jakobīni fon 
Duntenu. Mācītājmuižā 18.gs. nogalē par 
mājskolotāju strādāja G.Merķelis, kas Liepupē 
gūtos iespaidus izmantojis darbā “Latvieši”. 

         Tālr. 28671264. 
52.  Minhauzena muzejs un Meža taka. 

Ekspozīcijā aplūkojami materiāli par 
Minhauzena gaitām Duntē, 18.gs. sadzīves 
priekšmeti, kā arī vaska �gūru izstāde  “Izcilas 
personības Latvijas vēsturē”. No pils līdz jūrai ved 
romantiska “Minhauzena meža taka” (5,3 km) – 
Eiropā garākā apses koka laipu taka. Gar takas 
malām izveidotas meistaru darinātas �gūras, 
kas sasaucas ar Minhauzena stāstiem, kā arī 
šūpoles un soliņi.  Muzeja teritorijā atrodas 
lielākais koka atrakciju kuģis Baltijā, kas ir 30 
metrus garš un 4,5 metrus plats. 

         Dunte, tālr. 64065633, www.minhauzens.lv

53.  Pernigeles muzejs.  Ekspozīcija "Liepupes 
burinieki pasaules jūrās" (maijs–oktobris). 
Jelgavkrasti, tālr. 29471933, www.traktieris.lv

29.  Lībiešu muzejs “Pivalind”.  Iepazīstina ar 
lībiešu kultūras mantojumu Salacas novadā un 
Staiceles vēsturi. Staicele, Lielā 14, 

          tālr. 64035155,27881859
  

http://tourism.salacgriva.lv
Ainaži un apkārtne

www.aloja.lv
Aloja un apkārtne

Staicele un apkārtne  
www.staicele.lv

http://tourism.salacgriva.lv
Salacgrīva un apkārtne

Limbaži un apkārtne

68.    Ingrīdas Žagatas keramikas darbnīca 
«Cepļi». Tradicionālās melnās podniecības 
darbnīca. Atvērta visiem, kam interesē 
keramikas radīšanas process, vēsture. Ir iespēja 
piedalīties izglītojošā paraugdemonstrējumā. 
Podniece piedāvā  pašiem izgatavot piemiņas 
lietas svarīgos dzīves notikumos (kāzas, 
kristības, jubilejās u.c.), tālr. 29234867, 
www.cepli.lv

72.  Vidzemē plašākā ārstniecības augu 
brīvdabas ekspozīcija, augu pielietošana, 
�toterapija.Interesenti aicināti iepazīties ar 
dabas „zaļo aptieku”- vairāk nekā 300 augu 
dažādību. Apmeklējot plašo ekspozīciju, jeb- 
kurš veselīga dzīvesveida piekritējs var piekļūt 
tuvāk �toterapijas noslēpumiem – iemācīties 
izgatavot aromātiskos miega spilventiņus, 
pirts gariņus, drogu vannas, dziednieciskas 
tējas vai pulverizētu augu daudzkomponentu 
programmas. Z/s „Sautlāči”. Tālr. 29479172        

         Šinšillu apskate. Var uzzināt visu par šinšil- 
lām, aplūkot un samīļot zvēriņus, iespējams 
apskatīt arī paipalas, tālr. 26792029

77.    Viesu māja „Jokas”.  Vīna prezentācijas. 
Mājas vīns no saimnieku pašu audzētām 
jāņogām, upenēm, ķiršiem, bērzu sules, 
ozollapām, rabarberiem, ērkšķogām, āboliem, 
dzērvenēm, liepziediem, gurķiem, u.c. 
Saimnieks rāda un stāsta par vīna raudzēšanu. 
Tālr. 64070801, 29132456 , www.jokas.com

Saulkrasti
55.  Saulkrastu pludmale. Saulkrastu pludmale 

ir 17 km gara un interesanta savā daudzvei- 
dībā – sākot ar dziedošajām smiltīm Lilastē un 
beidzot ar akmeņaino piekrastes daļu 
Zvejniekciemā. Saulkrastu centrā izveidota 
labiekārtota peldvieta, kas 2009.gada vasarā 
ieguva Nacionālās peldvietas kvalitātes 
serti�kātu, kas ir kā solis ceļā uz Zilo karogu. 
Ģimeņu drošai atpūtai darbojas Saulkrastu 
pludmales glābšanas dienests.

www.saulkrasti.lv

56.  Baltā kāpa atrodas Inčupes labajā krastā pie 
upes ietekas jūrā, no tās paveras izcili skaists 
skats uz Rīgas jūras līci. 

57.  Saulrieta taka. 3,6 km gara meža taka, kas 
stiepjas gar jūras piekrasti no Baltas kāpas līdz 
Saules tiltam. No takas paveras skaists skats uz 
Pēterupes ieleju un jūru. Aplūkojamas 20 
dižpriedes un īpatnējas formas koki.

54.  Saulkrastu velosipēdu muzejs.       
Kolekcija ataino Latvijas velosipēdu 
rūpniecības vēsturi pirmskara laikā, kurā līdzās 
unikāliem eksponātiem, aplūkojama arī seno 
laiku darbnīca un veikals. Vienīgais velosipēdu 
muzejs Latvijā. Rīgas iela 44, Saulkrasti,        
tālr. 28883160, www.velomuseum.tk, 
latvello@inbox.lv. Darba laiks 10.00 – 18.00.

78.    Ķirbižu meža izziņas taka. Iepazīstina ar 
Latvijas mežiem raksturīgo augu valsti un ļauj 
novērtēt cilvēka darbību mežā. Taka sākas pie 
Ķirbižu meža muzeja un lokveidā stiepjas gar 
abiem Vitrupes krastiem. Taka ir 2,1 km gara, 
tās ievērojamākais objekts ir Vālodzes dižozols 
6,52 m apkārtmērā. 

79.  Ķirbižu vides izglītības centrs. 
Ziemeļlatvijā vienīgais Meža muzejs. Vietējā 
�ora, fauna un meža apsaimniekošanas 
darbarīki.  Ķirbiži, tālr. 29288916

50.  O. Kiršteina daiļdārzs. Dārzā apskatāmas 
27 skujeņu, 10 kadiķu, 7 tūju šķirnes, 
dekoratīvie krūmi, ziemcietes. Akmeņu 
kolekcija, to enerģētiskā lauka noteikšana. 
Dārzs intere- sants visos gadalaikos. 
Ekskursija pa Vidzemes akmeņaino jūrmalu. 
Ziemeļu sektors 31, Tūja, tālr.  26417757 
(Iepriekšēja pieteikšanās)

49.  Ķurmraga vecā bāka. Tā vēl pirms aptu- 
veni desmit gadiem atradās stāvkrasta 
augšdaļā, bet mūsdienās noslīdējusi līdz pat 
jūras līmenim. Ķurmrags ir izteiktākais 
zemesrags Rīgas jūras līča Vidzemes pie- 
krastē. Gan jūras viļņu darbības, gan ledus 
torosēšanas rezultātā te izveidojušies plaši 
laukakmeņu krāvumi.

48.  Vidzemes akmeņainā jūrmala. Dabas 
liegums 14 km garumā no Tūjas līdz Dzeņiem, 
kur un jūrā iestiepjas vairāki zemesragi.

30.  Mākslinieku šķūnis. Brīvdabas komplekss – 
1891. gadā celta guļbaļķu klētiņa un dīķis. 
Staicele

31.  Staiceles koka apbūve. Staicele sāka 
veidoties 1893. gadā kā "Baltijas papīra un 
papes fabrikas" strādnieku ciemats. Senās koka 
apbūves (19.gs.beigas – 20. gs.sāk.) labākie 
piemēri – Lielā iela 8., 9., 31., 33.

32.  Piemineklis Vidzemes lībiešiem – akmens 
laiva ar putniņu. Atklāts 2004. gada jūlijā 
pilsētas centrā (Z. un J. Rapas). Skulptūra, 
robežakmens latviešiem, lībiešiem un 
igauņiem.

33.  Rozēnu – Staiceles evaņģēliski luteriskā 
baznīca. Baznīca celta 1930. gadā. 

           Staicele, Kalēju iela.
34.  Vīksnu alas. Atrodas Salacas labā krasta 

kraujā, 3.5 km lejpus Staiceles tilta, Vīksnu 
klintīs. Sauktas arī par Zvejnieku vai Vīkšņu 
alām. 36 m (kopgarums 24 + 8 + 4) un 20 m 
(kopgarums) garas alas.

36.  Z/s „Jaunminkiņi”. Saimniecībā ir 40 bišu 
saimes, aicina iepazīties ar saimniecību un visu 
ko tā piedāvā, tai skaitā ar apiterapiju – bišu 
ražoto produktu pielietošanu cilvēka veselības 
saglabāšanai un dažādu slimību ārstēšanai. 
Staicele, Liepu iela 6, tālr.29170349,  
www.medusbite.lv
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