SUSURIŅA
PIEDZĪVOJUMI
GAUJAS
NACIONĀLAJĀ
PARKĀ
TŪRISMA CEĻVEDIS
ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
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Aktīvās atpūtas parks
“Rāmkalni”

Atpūsties kopā ar ģimeni –
nobraukt ar rodeli, iznomāt
velosipēdu vai laivu, ļauties
priekiem atrakcijās. Gardi paēst
un veikaliņā iegādāties uz vietas
ražotus gardumus.
“Vītiņkalni”, t. 29100280,
www.ramkalni.lv
GPS 57.1248, 24.6585

Krimuldas peldbaseins

Apgūt peldētprasmi, trenēties 25
metru baseinā, kopā ar bērniem ķert
ūdens burbuļus mazajā baseinā un
izbaudīt kaskādes ūdens kritumu.
Relaksēties saunā vai aromātiskajā
pirtī. Sportot trenažieru zālē.
Skolas iela 11, Ragana,
t. + 371 26161322, www.krimuldas
skola.lv/peldbaseins/
GPS: 57.1828,24.6968

Golfa Klubs Reinis

Spert pirmos soļus golfa spēlē vai
doties izaicinošā Gaujas Nacionālā
parka mežu pastaigā ar kājām vai
velo! Atjaunot spēkus Reiņa Café!
Nakšņot omulīgajos brīvdienu
namiņos! Baudīt vasaru kopā ar
ģimeni!
“Kalnzaķi”, t. 29272255,
www.reinatrase.lv
GPS 57.1802, 24.8179

Lēdurgas Dendroparks

Doties izzinošā pastaigā pa
Lēdurgas Dendroparku, kur var
baudīt pasaku meža burvību.
Apskatīt Kukaiņu viesnīcu,
teiksmām apvīto Mudurgas
dižakmeni, meža vigvamus, koka
skulptūras un horoskopa apli.
Veidot savas rotas, rūnas, lokus un
iejusties dabas pasaulē!
“Dendroparks”, Lēdurga,
t. 25549747
www.ledurgasdendroparks.lv
GPS 57.3142,24.7596

Kubeseles dabas un
vēstures taka

Izbaudīt Latvijas neskartās dabas
varenību – Runtiņupītes straujo
tecējumu, Saulstaru iezi, Lielo
akmeni, noslēpumainās alas,
kalnus un lejas. Gaujas ielokā
baudīt tās līkumoto tecējumu kopā
ar ģimeni piknikojot. Izstaigāt
Lilijas labirintu pie Krimuldas
baznīcas un izzināt leģendu par
Kaupo – par teiksmaino bruņinieku
laiku Ceļinieku namiņā.
GPS 57.1636, 24.7684

Inčukalna Velnala

Apskatīt vēsturiski senču kulta
vietu, kas veidojusies pēcledus
laikmetā. Saklausīt pazemes ūdens
balsis, kas skan no alas dziļumiem.
GPS 57.1266, 24.6438
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Piedzīvojumu parks
“Tarzāns”

IZKRĀSO
UN
PAPILDINI
TILTA
ZĪMĒJUMU!

Izklaidēties šķēršļu parkā, nobraukt
ar rodeli pa vienu no stāvākajām
nogāzēm Latvijā, izlēkāties batutu
parkā, saņemt drosmi džungļu
lēcienam, izbaudīt Gaujas senlejas
ainavu krēslu pacēlājā.
Peldu iela 1, Sigulda, t. 27001187,
www.tarzans.lv
GPS 57.159627, 24.838678

Siguldas pils kvartāls

Iemācīties jaunas prasmes
amatnieku meistardarbnīcās –
papīra liešanu, aušanu, keramiku,
spieķu darināšanu, ādas apstrādi,
rotu izgatavošanu un citas, kā arī
panašķoties kafejnīcā “Siguldas
saldējums”.
Pils iela 16, Sigulda, t. 67971335,
www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1656, 24.8506

Mazā Brīnumzeme

Paveikt lielas lietas pasaulē, kur
viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē.
Pašiem izveidot savu mazās pasaules
maketu, izpētīt jaunākās tehnoloģijas,
pārbaudīt vai automašīnas un cilvēki
ievēro satiksmes noteikumus, darbināt
fabrikas un pat vadīt vilcienus!
Tikai iepriekš pieteiktiem grupu
apmeklējumiem.

Puķu iela 2, Sigulda, t. 28308377,
www.mazabrinumzeme.lv
GPS 57.140536 24.818317

Fischer Slēpošanas centrs

Vasarā izmēģināt skrituļslidošanu
un rollerslēpošanu, ziemā vieniem
no pirmajiem Latvijā baudīt
iespēju slēpot ar distanču slēpēm
vienīgajā mākslīgi saldētajā trasē
Austrumeiropā.
Puķu iela 4, Sigulda,
t. 67970262, www.siguldassports.lv
GPS 57.140182, 24.816723

Ūdens atrakciju parks

Paviesoties Siguldas Sporta
centrā un apgūt peldētprasmes,
izklaidēties ūdens atrakcijās,
baudīt trīs dažādas pirtis, SPA
vannu un ūdens pretstraumju
baseinu, trenēties 25 metru
peldbaseinā un rotaļāties bērnu
ūdens atrakciju stūrītī.
Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda,
t. 25448860, www.siguldassports.lv
GPS 57.159336, 24.859516

Elektromobiļi
“Siguldas tūre”

Apskatīt Siguldu ar dabai draudzīgu
transportlīdzekli, uzdot savus
jautājumus elektromobiļa gidam.
t. 26022919, www.impresso.lv

Makara tūrisma birojs

Doties izbraucienā ar laivu pa Gauju.
Atklāt smilšakmens iežu atsegumus
Gaujas Nacionālajā parkā.
Peldu iela 2, Sigulda, t. 29244948,
www.makars.lv, GPS 57.1577, 24.8371

Siguldas Futbolgolfa parks

Pavadīt dienu svaigā gaisā un
pārvērst pastaigu brīvā dabā par
aizraujošu piedzīvojumu! Pārvarēt
dažādus šķēršļus, lai iespertu
bumbu bedrītē.
t. 26022919,
www.siguldasfutbolgolfaparks.lv
GPS 57.1927, 24.8720

Mežakaķis

Izmēģināt šķēršļu pastaigas
kokos ar trosēm, tīkliem, tiltiņiem,
šūpolēm, kāpnēm un noķert vēju
garajā nobraucienā. Nosvinēt
dzimšanas dienas ballīti. Ziemā
apgūt slēpošanas iemaņas.
Senču iela 1, Sigulda,
t. 67976886, www.kakiskalns.lv
GPS 57.1431, 24.8291
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PALĪDZI
SUSURIM
NOKĻŪT
LĪDZ
IEVĀRĪJUMAM !
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Līgatnes alas

Izložņāt pagrabu alas, kurās
vietējie iedzīvotāji ierīkojuši
pagrabus gardumu uzglabāšanai.
Iztēloties papīrfabrikas strādnieku
dzīvi pirms 200 gadiem.
Spriņģu iela 2, Līgatne,
t. 64153169, 29189707,
www.visitligatne.lv
GPS 57.2334, 25.0397

Līgatnes dabas takas

Klusiņām un ļoti piesardzīgi vērot
lāču pekaiņu darbošanos, lūšu un
aļņu uzvedību, viltīgo lapsu rotaļas,
ieskatīties acīs gudrajām pūcēm,
sirsnīgi sveicināt vāveres. Uzkāpt
skatu tornī.
Līgatnes dabas takas, Līgatnes pag.,
t. 64153313, 28328800,
www.ligatnesdabastakas.lv
GPS 57.2486, 25.0150

Vienkoču parks

Uzzināt, kas ir vienkocis, rotaļāties
Vienkoču parka spēļu laukumā,
satikt Vienkoču rūķi, ūpja bērnus,
Vienkoču zaķi garausi un citus
parka iemītniekus, aplūkot smilšu
māju, uzzināt, kas ir dabas rotas.
“Vienkoči”, Līgatnes pag.,
t. 29329065, www.vienkoci.lv
GPS 57.1915, 25.0547

Līgatnes Amatu māja

Tīklu parks

Šūpoties starp koku galotnēm un
izbaudīt dažādas aktivitātes lieliem
un maziem – unikāls tīklu labirints
ir veidots tā, lai tev būtu gan droši,
gan aizraujoši.
Gaujas iela 4, Līgatne,
t. 25779944,
www.tikluparks.lv
info@zeit.lv
facebook.com/tikluparksLigatne/
GPS 57.2359, 25.0380

Iespēja izgatavot papīra lapu,
atslēgu piekariņu, izmēgināt roku
filcēšanā, dzijas vērpšanā un
aušanā. Pieteikties iepriekš!
Pilsoņu iela 4, Līgatne,
t. 26140994,
www.visitligatne.lv/amatu-maja
GPS 57.2344, 25.0453
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Susuriņa sapnis ziemas naktī
Dod ķepu

Izbraukt elpu aizraujošā izbraucienā
ar haskiju vilktām kamanām pa
Gaujas Nacionālā parka pakalniem
un mežiem.
Papardes 2, Drabeši, Amatas nov.,
t. 25951531,
www.dodkepu.lv
GPS 57.2419, 25.2833

Vienkoču parks

Uzvilkt sniega kurpes un doties
pastaigā pa parka sniegotajām
takām. Parka skulptūras, ar sniegu
segtas, izskatās kā no ziemas
pasakas nākušas.
“Vienkoči”, Līgatnes pag.,
t. 29329065,
www.vienkoci.lv
GPS 57.1915, 25.0547

Cecīļu dabas takas

Izvēlēties piemērotu apģērbu un
apavus un doties dabas takas arī
ziemā, jo īpaši sestdienās, kad
rudens un ziemas vakara stundās
tās tiek izgaismotas.
Kumadas iela 2, Ieriķi,
Drabešu pag., Amatas nov.,
t. 29477700, 26457649,
www.cecilutaka.lv
GPS 57.2091, 25.1705
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“Ak, visu mazo dzīvnieciņu miega
dievs, ļauj man, Susurim, pasapņot vēl,”
Susuriņš miegā paknosījās, turpinot
brīnumaino ziemas prieku
redzējumus. “

Viss Gaujas Nacionālais parks klāts ar
pūkainu sniegu kā Bebru krustmātes adīto
silto šalli. Paskat tik,
šo ezeru jau esmu redzējis!”
Slēpjoties draudzīgo haskiju pajūga
kamanās, kas žigli slīdēja pa aizsalušo
Āraišu ezeru, Susuris atcerējās vasaras
piedzīvojumus senajā koka pilī. Tiešām,
būs jāiedod ķepa spriganajiem suņiem, kas
piesolīja aizvizināt zvēriņu līdz Cecīļu dabas
takai, kuru tieši sestdienās apspīd mazas
gaismiņas, lai divkājaiņi, kuriem nakts redze
vāja, arī ko samanītu no Dzilnas ieža un
Ainavu kraujas.

Valmieras peldbaseins

Mācīties peldēt dažādajos
baseinos, šļūkt no slidkalniņa
ūdenī. Baudīt citus ūdens priekus
un no omulīgajām baseina telpām
noraudzīties uz baltās sniega segas
pārklāto Valmieru.
Rīgas iela 91, Valmiera
t. 27040012
www.valmieraspeldbaseins.lv
GPS 57.5282, 25.3880

Izbrauciens ar kamanām
Bīriņu pilī

Priecāties par birstošo sniedziņu
no piesnigušajiem zariem,
vizinoties zirgu kamanās Bīriņu pils
parkā. Un, ja sals ir kārtīgs, var
izvizināties ar lēzi uz ezera.
Bīriņi, Limbažu nov.,
t. 29244927, www.birinupils.lv
GPS 57.2438, 24.6595

Izbrauciens ar kamanām
Valmiermuižā

Doties kamanu izbraucienā
Valmiermuižas apkārtnē, un noteikti
nogaršot Valmiermuižas darinātos
dzērienus.
Valmiermuižas stallis,
Dzirnavu iela 15, Valmiermuiža
t. 26562703, www.valmiermuiza.lv
GPS 57.5586, 25.4160

Tīklu parks

Izšūpoties tīklu labirintos arī ziemā,
nopurināt sniegu no kokiem.
Gaujas iela 4, Līgatne,
t. 25779944, www.tikluparks.lv
57.2359, 25.0380

Siguldas pilsētas slidotava

Kopā ar citiem maziem
slidotgribētājiem, doties uz
apgaismoto un mūzikas skaņām
pildīto pilsētas slidotavu.
Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda
t. 25448860,
www.siguldassports.lv
GPS 57.1594, 24.8595
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Bet, ja pati ziema vēlētos pasnaust, tai būtu jāizvēlas
Vienkoču parka apsnigušai meduskārei līdzīgais namiņš, ap kuru
skaidri varēja redzēt savādu zvēru pēdas - ļoooti lielu un tādu, kas
ziemā neguļ. Susuris pa miegam noskurinājās. Lūk, kas tās par
pēdām – Sniega kurpes! Tādas noderētu arī maziem zvēriņiem,
ja nu gadās pamosties dziļā sniegā.
Bet slēpes, protams, ir žiglāks braucamais. Un kur
tad vēl ragavas, slidas, un zirgu vilktās kamanas!
Īsta ziemas prieku paradīze! Vajag tikai spēku
un izturību, un mazais zvēriņš zina, ka
Rāmkalnos arī ziemā var īstus spēka našķus
nograuzties. Un Susuriņš miegā priecīgi
aši aplaizījās.
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Atpūtas komplekss
“Reiņa trase”

Aktīvās atpūtas centrs
“Žagarkalns”

Spert pirmos soļus slēpošanā
“Herkuless” bērnu parkā. Trasē var
sastapt mīkstas figūras, kuras padara
trasi interesantu, bet nav bīstamas
brīžos, kad saduries ar tām.
“Kalnzaķi”, Krimuldas nov.,
t. 29272255, www.reinatrase.lv
GPS 57.1797, 24.8147

Izbaudīt ziemas priekus šļūcot ar
kameru pa sniega reni, mācīties
slēpot kopā ar visu ģimeni.
“Žagarkalns”,
Drabešu pag. un Cēsis,
t. 26266266,
www.zagarkalns.lv
GPS 57.2981, 25.2092

Atpūtas parks “Rāmkalni”

Siguldas Pilsētas trase.
Fischer Slēpošanas centrs

Izvēlēties lēzenāko trasi, piemērotu
bērniem un tiem, kuri vēl tikai
mācās. Iegādāties gardos Rāmkalnu
našķus.
“Vītiņkalni”, Inčukalna nov.,
t. 29100280,
www.ramkalni.lv
GPS 57.1248, 24.6585

Slēpošanas parks
“Ozokalns”

Spert pirmos slēpošanas soļus
kopā ar bērnu slēpošanas skolas
draudzīgajiem instruktoriem.
Pazīmēt vai uzspēlēt kādu spēli
kafejnīcas rotaļu istabā.
“Saulkrasti”, Drabešu pag.,
t. 26400200,
www.ozolkalns.lv
GPS 57.2943, 25.2220

Izbaudīt ziemas priekus ziemas
sporta galvaspilsētā Siguldā mācīties slēpot Siguldas Pilsētas
trases skoliņā vai doties distanču
slēpošanas trasē Fischer
Slēpošanas centrā.
Puķu iela 4, Sigulda
t. 29118847, 25733008
www.siguldassports.lv
GPS 57.1396, 24.8156

Atpūtas komplekss
“Kaķītis”

Laisties pa kalnu lejā ar ragavām,
mācīties slēpot bērnu slēpošanas
skolā.
Senču iela 1, Sigulda,
t. 67976886,
www.kakiskalns.lv
GPS 57.1431, 24.8291

Slēpošanas un biatlona
centrs “Cēsis”

Izjust ziemu visā tās burvībā uz
distanču slēpēm, mundri slīdot pa
ainaviskajām dažāda garuma un
grūtības pakāpju meža trasēm.
Pieejama inventāra noma gan
lieliem, gan pašiem mazākajiem
ziemas prieku cienītājiem.
“Lejas luksti”, Vaives pag.,
Cēsu nov., t. 26433500,
www.occesis.lv
GPS 57.3039, 25.3782
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Atpūtas komplekss “Rakši”

Pabarot un izjāt ar kamieļiem,
izvest pastaigā lamu. Palēkāt pa
spilvenbatutu.
Drabešu pag., t. 20009097,
www.kamieli.lv
GPS 57.2756, 25.1979

Zvārtes iezis

Uzkāpt klintī pa trepēm un
palūkoties uz apkārtni no augšas.
Drabešu pag., t. 25669935,
www.amata.lv
GPS 57.2459, 25.1447

Slēpošanas un atpūtas
parks “Ozolkalns”

Laisties ar virvēm no koka uz koku.
Izīrēt laivu un doties lejup pa upi, bet
vakarā nakšņot kempinga namiņā.
Ziemā slēpot, lai vējš gar ausīm plīvo.
“Saulkrasti”, Drabešu pag.,
t. 26400200, www.ozolkalns.lv
GPS 57.2943, 25.2220

Aktīvās atpūtas centrs
“Žagarkalns”

Vasarā laivot pa Gauju un atklāt
pārsteigumus, kas paveras aiz
katra upes līkuma. Ziemā braukt ar
snovborda dēli.
“Žagarkalns”, Drabešu pag. un
Cēsis, t. 26266266,
www.zagarkalns.lv
GPS 57.2981, 25.2268

Ieriķu dzirnavu taka

Melderupītē zem tiltiem meklēt
ūdensgarus. Redzēt seno
dzirnavu vietu ar dzirnavu ratu,
ūdenskritumus un ziedu veidojumus.
Tumsā priecāties par gaismas staru
rotaļām.
Ieriķi, Vidzemes šosejas 72. km,
t. 28396804,
www.ierikudzirnavas.lv
GPS 57.2082, 25.1678

Dodkepu.lv haskiji

Doties pārgājienā ar haskiju
suņiem, kas gatavi samīļot katru
ciemiņu.
Papardes 2, Drabeši, Amatas nov.,
t. +371 25951531
www.dodkepu.lv
GPS 57.2419, 25.2833
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Cecīļu dabas takas

Iepazīt dabas daudzveidību, aplūkot
Cecīļu iezi, Kumadas upi. Uzzināt,
kur atrodas Dančupītes kanjons.
Kumadas iela 2, Ieriķi,
Drabešu pag., Amatas nov.,
t. 29477700, 26457649,
www.cecilutaka.lv
GPS 57.2091, 25.1705

Āraišu vējdzirnavas

Iepazīt, kā dzirnavu četros stāvos
darbojas senie mehānismi. Ar rokas
dzirnavām samalt graudus un
uzzināt par grauda ceļu līdz maizītei.
Āraiši, Drabešu pag.,
t. 29238208, www.amata.lv
GPS 57.2481, 25.2685

Āraišu arheoloģiskais
parks

Ielūkoties seno latgaļu ikdienā,
uzzinot, kāda tā bija 9.-10. gadsimtā.
Iedomāties, kā tas būtu – dzīvot uz
salas?
Āraiši, Drabešu pag.,
t. 25669935,
www.araisi.com, www.amata.lv
GPS 57.2498, 25.2786

Lauku saimniecība
“Lejas Suces”

Aprunāties ar visa veida mājlopiem
un putniem. Lai saruna izdotos,
apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
“Lejas Suces”, Nītaures pag.,
t. 29174211, www.zalaisgrozs.lv
GPS 57.0552, 25.1799

SAVELC
CIPARIŅUS
UN IZKRĀSO!
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Līgatnes TIC

Inčukalna TIC

Atmodas iela 4, Inčukalns,
t. 67977310,
www.incukalns.lv
GPS 57.0979, 24.6871

Rīgas iela 10, Valmiera,
t. 26332213 ,
www.visit.valmiera.lv
GPS 57.5385, 25.4210

Amatas TIP

Valmiermuižas TIP

Āraiši, Drabešu pag., Amatas nov.,
t. 25669935; www.amata.lv
GPS 57.2498,25.2786

Siguldas TIC

Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža,
Burtnieku nov., t. 20264269,
www.valmiermuiza.lv
GPS 57.5558, 25.4314

Pārgaujas TIP

Ausekļa iela 6, Sigulda,
t. 67971335,
www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1531, 24.8537

GNP informācijas centrs
“Zvārtes iezis”

Piķiera namiņš, Braslas iela 2,
Straupe, Straupes pagasts
t. 26620422
www.pargaujasnovads.lv
GPS 57.3554, 24.9517

Siguldas TIC
“Gūtmaņala”

53

Valmieras TIC

Spriņģu iela 2, Līgatne,
t. 64153169, 29189707,
www.visitligatne.lv
GPS 57.2334, 25.0397

t. 29252126
zvartesiezis@gmail.com
GPS 57.2459,25.1447

Cēsu TIC

Turaidas iela 2a, Sigulda,
t. 61303030,
www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1762, 24.8468

Baznīcas laukums 1, Cēsis,
t. 28318318,
www.visit.cesis.lv
GPS 57.3127, 25.2717

GNP informācijas centrs
“Līgatnes dabas takas”

Priekuļu VPVKAC

Cēsu prospekts 5, Priekuļi,
Priekuļu nov., t. 29362837,
visit.priekuli.lv
GPS 57.311, 25.353

Līgatnes dabas takas, Līgatnes pag.,
Līgatnes nov., t. 64153313,
www.daba.gov.lv
GPS 57.2484, 25.0154
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Cēsu pilsmuižas
komplekss

Doties īpašu lukturīšu izgaismotā
pastaigā pa viduslaiku pili un pildīt
sikspārnēna Valtera sagatavotos
uzdevumus. Jaunajā pilī izpētīt
Latvijas vēsturi un no torņa vērot
pilsētu.
Pils laukums 9, Cēsis,
t. 26576111,
www.cesupils.lv
GPS 57.3132, 25.2714

Cīrulīšu dabas takas

Izstaigāt 2,5 km garu labiekārtotu
pastaigas maršrutu un uzzināt,
kā Gaujas senieleja attīstījusies
no ledus laikmeta līdz
mūsdienām. Ieraudzīt
brīnumus, ko radījusi daba –
Spoguļu klintis, Dzidravotu,
Līgavas un Cīrulīšu alas, iežus
un bebru mājas.
Mūrlejas ielas galā, Cēsis
GPS 57.3072, 25.2212

ZINOO

Kļūt par īstu zinātnieku –
izpētīt tehnoloģijas un pārbaudīt
dabas likumus. Mācīties
matemātiku lēkājot, pierādīt
gravitāciju šūpojoties, izprast berzi,
braucot ar speciāli aprīkotiem
kartingiem, redzēt skaņu, veidot
zobratu pārnesumus, saprast
katapultas darbības principus, būvēt
un vadīt robotus, redzēt zibeni un
pētīt daudzas citas parādības un
dabas likumus.
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis,
t. 25400228, www.zinoo.lv
GPS 57.3150, 25.2884

Svētavots

Pastaigāties pa gleznaino dabas
parku, noklausīties noslēpumiem
apvīto Svētavota leģendu un izpildīt
senu rituālu, lai uzņemtu spēkus no
avota ūdens, kam piemīt neticama
spēja padarīt gaišāku acu gaismu un
dziedināt ķermeni.
Atpūtas iela 12, Cēsis,
t. 29460660, www.svetavots.lv
GPS 57.3035, 25.2358

Maija parks ar
bērnu laukumu

Palēkāt pa batutu, nošļūkt
pa slidkalniņu, pašūpoties un
paspēlēties rotaļu laukumiņā.
Iepazīt seno parku un priecāties par
izgaismotajām strūklakām. Pacienāt
ar maizīti pīles un melnos gulbjus.
Maija parks, Cēsis,
GPS 57.314501, 25.273912

Laureta Sveču darbnīca

Gan uzzināt un redzēt, kā top
dažādās rapšu vaska sveces, gan
pašiem pamēģināt tās izgatavot.
Pļavas iela 7, Cēsis, t. 29277504,
www.lauretacandles.com
GPS 57.3120, 25.2781
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SASKAITI,
CIK
PULKSTEŅA
CIPARNĪCAS
IEDAĻU
REDZI
ZĪMĒJUMĀ!
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E. Veidenbauma
memoriālais muzejs “Kalāči”

Iepazīties ar dzejnieka dzīvi un darbu
un 19. gadsimta Vidzemes lauku
sētas darbarīkiem. Pēc kārtīgas
pēršanās īstā melnajā pirtī atpūsties
pie ugunskura dīķmalā.
“Kalāči”, Liepas pag.
t. 25601677
GPS 57.3955, 25.4780

Brīvnieku takas

Veldzēties dabā, iepazīt putnus,
sameklēt veselas 26 kokā grebtas
pūces un 18 latvju zīmes un priecēt
acis par ainavu ar 10 dīķiem,
pakalniem un lejām, mežu un
pļavām. Taku apmeklējums bez
maksas.
Pie z/s “Brīvnieki”, Veselavas pag.
GPS 57.2908, 25.4950

Priekuļu Saules parks

Noteikt laiku lielajā Saules
pulkstenī, lai zinātu, vai paspēs atgūt
spēkus veselības takā un apskatīt,
kā izskatās kartupeļi, zirņi un rapsis
dobē.
Cēsu prospekts 7, Priekuļi
GPS 57.3121, 25.3547

Maizes māja z/s “Krūmiņi”

Pašiem gatavot un mīcīt pīrāgu
mīklu, kopā ar draugiem cept un
nogaršot svētku raušus, iekurt
ugunskuru un uzvārīt tēju, baudīt
maizes krāsnī ceptu rupjmaizi
ar medu. Doties dabas takas
piedzīvojumā, pamanīt gadalaiku
pārmaiņas un svinēt svētkus īstā
lauku sētā!
“Krūmiņi” Liepas pag.
t. 26887921
GPS 57.3139, 25.3623

Lielā Ellīte

Meklēt velniņu, kurš šad tad
apmetas Lielajā Ellītes alā. Izpētīt
visas ieža gleznainās formas, ko
veido izciļņi, nišas, dobumi, kā arī
Latvijai unikāla arkāde.
Rūpnīcas iela, Liepa
GPS 57.3839, 25.4273

Baseins “Rifs”

Mācīties peldēt baseinā, baudīt
ūdens strūklas un pirti pēc garās
ceļojuma dienas.
Cēsu prospekts 46a, Priekuļi
t. 29227544, www.rifs.lv
GPS 57.3139, 25.3623
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Valmieras muzejs

Apmeklēt Bruņinieku skolu un
uzzināt, ko darīja bērni senos
laikos, un saprast, kā kļūt par īstu
bruņinieku!
Izgatavot lelles, spēlēt spēles un
ēnu teātri, apgleznot līdzi paņemto
kreklu vai lakatu, iemēģināt senus
mūzikas instrumentus un atpazīt
to skaņas, doties īpašās Piena
un Maizes ceļa programmās, lai
izmēģinātu roku sviesta kulšanā,
un noslēgumā baudītu īstu Latvijas
rupjmaizi. Muzeja speciālās
programmas jāpiesaka iepriekš!
Bruņinieku iela 3, Valmiera,
t. 64223620,
www.valmierasmuzejs.lv
GPS 57.5393, 25.4288

Gaujas tramvajs

Kuģot pa Gauju, iejusties kapteiņa
lomā un dzirdēt teju vai Minhauzena
cienīgus stāstus un ticamas un
neticamas leģendas par Valmieru.
Redzēt “Kazu krāces” un drosmīgus
laivotājus, izbaudīt karuseli pašā
Gaujas viducī un pārbaudīt, kur ir
visskaļākā atbalss – vai zem Gaujas
tilta? Vai zini, kas ir Dzelzītis un
Valis?
Laivu piestātne, Pilskalna iela 2,
Valmiera,
t. 27828221,
www.gaujastramvajs.lv
GPS 57.5381, 25.4284

Gaujas Stāvo krastu
Sajūtu parks un taka kokos

Izstaigāt 2,7 km garo baskāju taku,
kas veidota no čiekuriem, oļiem,
Valmieras stikla šķiedras lodītēm,
mizu mulčas un citiem dabas
elementiem. Izmēģināt atrakciju
elementus, vērot rotātus kokus
un galvenais – staigāt augstāk
par zemi un slīdēt pāri Gaujai
187 metru garā nobraucienā.
Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera,
t. 27879242,
www.sajutuparks.lv
GPS 57.5401, 25.4388

Atpūtas parks “Avoti” un
BMX muzejs-slavas zāle

Kļūt par īstu sportistu - uzspēlēt
minigolfu, lēkt ar katapultu, uz
gumijlēkšanas batuta sajusties kā
sienāzim, pārbaudīt prasmes klinšu
kāpšanas sienā, apmeklēt dabas
taku – labirintu “Koku skola” un
atklāt sešus noslēpumus. “BMX
muzejā - slavas zālē” izbraukt ar
divkārtējā olimpiskā čempiona
Māra Štromberga riteni.
“Avoti”, Valmiermuiža,
Valmieras pag., Burtnieku nov.,
t. 29499342, www.avoti.com
GPS 57.5551, 25.4424

Valmiermuižas alus
darītava un stallis

Izzināt staļļa seno vēsturi un
iepazīt zirgu saimi dzīvespriecīgā
ponijpuikas Niko pavadībā. Alus
virtuvē īpaši padomāts par gardu
maltīti arī mazajiem gardēžiem.
Pēc maltītes iespējams kārtīgi
izšūpoties un izspēlēties muižas
stila bērnu rotaļu laukumā.
Valmiermuižas stallis,
Dzirnavu iela 15, Valmiermuiža,
Valmieras pag., Burtnieku nov.,
t. 26562703, www.valmiermuiza.lv
GPS 57.5594, 25.4251

Valmieras Svētā Sīmaņa
baznīca un skatu tornis

Saskaitīt pakāpienus baznīcas tornī
un uzklausīt baznīcas gaiļa sakāmo.
Pavērot, kā no augšas spoguļojas
Gauja, Valmieras Drāmas teātris,
greznais tilts, Dzirnavu ezeriņš,
bet tālumā – zilā migliņā ieskauta
svētvieta Zilaiskalns.
Bruņinieku iela 2, Valmiera,
t. 64200333,
www.simanadraudze.lv
GPS 57.5384, 25.4261
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VAI VISĀM
VĀVERĒM
IR PĀRIS?
ATRODI
VĀVERI
BEZ PĀRA!

Vika pasaku parks

Ienirt pasaku pasaulē kopā ar
rakstnieku Viku. Satikt Čenguru,
Nesu un Nesiju, Rūņu Dūķīti un citus
iemīļotus tēlus.
Dikļi, Dikļu pag.
t. 26201765, 26649685
GPS 57.5971, 25.0991

Veikparks “Rančo”

Ļauties aizraujošiem ūdens priekiem
tā, ka šļakatas šķīst uz visām
pusēm.
Rubene, Kocēnu pag.
t. 26666046,
www.ranchoparks.lv
GPS 57.4650, 25.25363

Mucu muzejs

Skatīties, kā top mucas, un arī
pašam izmēģināt senos mucinieka
instrumentus. Medus, skābēti
kāposti – bet ko vēl varētu glabāt
mucā?
“Madaras”, Vaidavas pag.,
t. 29268692, www.muca.lv
GPS 57.4309, 25.2020

Vaidavas ezers

Mieloties ar saldējumu un doties
izbraucienā ar laivu Vaidavas
ezerā, pēc tam celt smilšu pilis un
plunčāties ezera ūdenī. Ezera krastā
atrodas kafejnīca “Valmiermuižas
vasarnīca”, kas darbojas vasaras
sezonā
Vaidava, Vaidavas pag.,
GPS 57.4462, 25.2707

Šķirnes trušu saimniecība
“Mežiņi”

Apciemot pūkainos draugus
trusīšus.
“Mežiņi”, Dikļu pag., t. 29198221,
trusitsmans.wordpress.com
GPS 57.5475, 25.11733

Sietiņiezis

Pastaigāties, kāpelēt pa kāpnēm, ēst
mellenes, izpētīt baltā smilšakmens
klintis, meklējot alas un sajūsminoties par skaisto skatu uz Gauju.
Vaidavas pag.
GPS 57.4285, 25.3866

Neikenkalna skaņu birzs

Muzicēt Neikenkalna skaņu
birzī pie dabas koncertzāles un
uzzināt, ka tieši Dikļos aizsākusies
varenā Dziesmu svētku tradīcija.
Dikļi, Dikļu pag.
GPS 57.5986, 25.0907

Dabas izglītības centrs
“Vecupītes”

Apskatīt izstādi, iepazīt dabas
daudzveidību, darboties dabas
pētniecības nodarbībās, spēlēt vides
spēles, doties izglītojošā pārgājienā
pa dabas taku.
“Vecupītes”, Kocēnu pag.
t. 29433353,
www.daba.gov.lv
GPS 57.4859, 25.3639
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IZKRĀSO
ZĪMĒJUMU!
Kempings “Apaļkalns”

Apmesties savā nakšņošanas
namiņā, izlēkāties pa batutu kaskādi
un rullēties ar katamarāniem pa
Raiskuma ezeru.
“Apaļkalns”, Raiskuma pag.,
t. 29448188, www.apalkalns.lv
GPS 57.3174, 25.1479

Ungurmuiža

Apjaust, ka senā muiža ir vismaz
20 reižu vecāka par tās mazo
apmeklētāju. Spēlēties muižas
parka rotaļu dārzā un rotaļu namiņā.
Iepazīt apkārtni ekskursijās un
uzdevumos. Ziemā slidot pa muižas
dīķa ledu.
Ungurmuiža, Raiskuma pag.,
t. 22007332, www.ungurmuiza.lv
GPS 57.3627, 25.0784

Vējiņu pazemes ezeri

Brīnīties par ezeriem, kas ziemā
neaizsalst, jo atrodas zem zemes.
Cept pankūkas uz ugunskura, ziemā
satikt Ziemassvētku vecīti zirga
vilktās kamanās un nodoties dāvanu
gatavošanas priekiem. Nodarbībai
iepriekš jāpiesakās!
“Vējiņi”, Straupes pag.,
t. 29354189,
www.pazemesezeri.lv
GPS 57.3398, 24.9071

Medību sporta un atpūtas
laukums “Mārkulīči”

Izmēģināt šaušanu ar dažādiem
ieročiem, sākot ar loku un beidzot
ar šauteni, vadoties pēc gudriem
padomiem, ko sniegs pieredzējuši
instruktori. Ieroči un mērķi pielāgoti
katrai vecuma grupai, sākot no
5 gadu vecuma. Lūgums pieteikties
iepriekš!
“Mārkulīči”, Straupes pag.,
t. 29464946,
www.markulici.lv
GPS 57.3005, 24.9087

Straupes lauku labumu
tirdziņš Zirgu pastā

Iegādāties veselīgu un gardu pārtiku
ģimenes galdam, ieturēt kopīgas
pusdienas, apēst gardas piparkūkas,
un izšūpoties šūpolēs. Katra mēneša
1. un 3. svētdienā no 11:00 – 15:00
“Vecpasts”, Straupes pagasts
t. 29464946,
www.straupestirdzins.lv
GPS 57.3251, 24.9164
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