
Modernā kinozālē iespējams noskatīties
jaunākās kino filmas 2D un 3D formātā ar
augstu attēla un skaņas kvalitāti, ļaujot
izjust lielāku klātbūtnes efektu. 
      ~ 2 h
      64222461
      3dcinema.lv
      Rīgas iela 19, Valmiera

DIENA AR KLASI VALMIERAS NOVADĀ

GAUJAS TRAMVAJS (V-X)
Izbrauciens ar Gaujas tramvaju ļaus
iepazīt ievērojamākos Valmieras
apskates objektus no Valmieras galvenās
ielas – Gaujas.
     ~ 45 min
     27828221
     gaujastramvajs.lv
     Laivu piestātne, Pilskalna iela 1,
Valmiera 

GAUJAS STĀVO KRASTU
SAJŪTU PARKS (V-IX)
Pastaigu svaigā gaisā pa priežu ieskautu
Gaujas stāvkrastu šeit iespējams pārvērst
lieliskā piedzīvojumā, izbaudot parka
daudzpusīgo piedāvājumu, kurā ietilpst Taka
kokos lielākiem un mazākiem bērniem, Tīklu
kubs un Baskāju taka.
 

      ~ 2 h
      27879242
      sajutuparks.lv
      Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera

3D KINO GAISMA

Lai pieteiktu ekskursiju ar gidu pa Valmieras
novadu, aizpildi elektronisko pieteikuma formu
visit.valmiera.lv vai zvani pa tālruni 26332213.

Plašāka informācija par vietām, kur ieturēt
maltīti: visit.valmiera.lv 

http://visit.valmiera.lv/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/


Peldbaseina Atpūtas zonā var aktīvi
atpūsties aukstajā vai straumju baseinā,
relaksēties burbuļvannās un izkarsēties
dažādās pirtīs. Pašiem mazākajiem būs
piemērota  atpūtas zona ar slidkalniņiem,
ūdenskritumu un strūklakām. 
      ~ 2,5 h
      27040012
      valmieraspeldbaseins.lv
      Čempionu iela 4, Valmiera

DIENA AR KLASI VALMIERAS NOVADĀ

BRĪNUMU MEŽS
Bērnu izklaides centrā Brīnumu mežs  virmo
bērnu smiekli un fantāzijai nav robežu. Bērni
šeit aizraujoši pavadīs laiku, izklaidējoties
bumbu baseinā, batutu parkā, šļūcot pa
slidkalniņiem, spēlējot galda futbolu vai
izpriecājoties piepūšamajās atrakcijās. 
     ~ 1 h
     22352717
     brinumumezs.lv
     Ainažu iela 6, Valmiera 

VALMIERMUIŽAS STALLIS
Ekskursijas laikā var izzināt Valmiermuižas
staļļa iemītnieku ikdienu, dzirdēt stāstus par
zirgu kopšanu, samīļot un pabarot tos ar
veselīgiem zirgu kārumiem, kā arī doties
nelielās izjādēs zirga vai ponija mugurā. 
      pēc vienošanās
      26562703
      valmiermuiza.lv 
      Dzirnavu iela 15, Valmiermuiža

VALMIERAS 
PELDBASEINS

Lai pieteiktu ekskursiju ar gidu pa Valmieras
novadu, aizpildi elektronisko pieteikuma formu
visit.valmiera.lv vai zvani pa tālruni 26332213.

Plašāka informācija par vietām, kur ieturēt
maltīti: visit.valmiera.lv 

http://visit.valmiera.lv/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/


3 km garā dabas taka aptver Salacas
senlejas krāšņāko posmu ar smilšakmens
atsegumiem, alām, avotiem un priežu
mežaudzi. Takā izvietotas dažādas koka
skulptūras un šūpoles. Te iespējams
uzkāpt pa sapņu trepēm, kā arī sadzirdēt
spēcīgāko atbalsi Latvijā pie Skaņākalna
klints. 
      ~ 2 h
      26429500
      skanaiskalns.eu
      Parka iela 36, Mazsalaca

DIENA AR KLASI VALMIERAS NOVADĀ

MAZSALACAS MUZEJS
Senās Valtenberģu muižas namā atrodas
Mazsalacas muzejs, kur var  aplūkot unikālas
ekspozīcijas: Zvanu kolekciju, Valtera Hirtes
koka skulptūru kolekciju, Medību trofejas,
Seno dzimtkoku izstādi un 1300
suvenīrpelīšu kolekciju.
    ~ 1 h
    26519165
    Parka iela 31, Mazsalaca 

SĒNO SPĒKRATU
KOLEKCIJA DZINTARI 

SKAŅĀKALNA
DABAS PARKS

Lai pieteiktu ekskursiju ar gidu pa Valmieras
novadu, aizpildi elektronisko pieteikuma formu
visit.valmiera.lv vai zvani pa tālruni 26332213.

Plašāka informācija par vietām, kur
ieturēt maltīti: visit.valmiera.lv 

Te iespējams aplūkot senās un šajos laikos jau
reti sastopamās automašīnas un citus
spēkratus. Atraktīvais saimnieks atbildēs uz
visiem interesējošajiem jautājumiem un
pastāstīs stāstus par šeit esošajiem
spēkratiem.
 

      ~ 40 min
      29459618
      Dzintari, Skaņkalnes pagasts

http://visit.valmiera.lv/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/


Baznīcas darba laikā vari uzkāpt  tornī, kur pa
ceļam iespējams aplūkot gan baznīcas zvanu un
pulksteņa mehānismu, gan arī nelielo, tornī
iebūvēto izstāžu zāli, kur viena no gleznām
atdzīvojas, sastopot savus viesus. 
      ~ 40 min
     29413043
     simanadraudze.lv
     Bruņinieku iela 2, Valmiera 
     

DIENA AR KLASI VALMIERAS NOVADĀ

2,5 ha lielā platībā izveidotais brīvdabas atpūtas
parks ar vairāk kā 80 dažādām lielformāta āra
spēlēm, atrakcijām,  labirintiem  un vairāk kā 370
koka skulptūrām bērnu acīm liks iemirdzēties
priekā.  
      ~ līdz 2 h
      20383303
      beverinaslabirinti.lv
      Arāji, Brenguļu pagasts 

     
     

GAUJAS TRAMVAJS (V-X)
Izbrauciens ar Gaujas tramvaju ļaus iepazīt
ievērojamākos Valmieras apskates objektus no
Valmieras galvenās ielas – Gaujas.

     ~ 45 min
     27828221
     gaujastramvajs.lv
     Laivu piestātne, Pilskalna iela 1,
Valmiera 

FANTĀZIJU ZEME NEONIJA
Fantāziju zeme Neonija ir unikāla apskates
ekspozīcija, kas ieved fantāziju pasaulē. Tā
pārsteidz ar putnu dziesmām, ūdens čaloņu,
unikāliem ūdenskritumiem, sapņu kokiem un
pilošām gleznām. 

      ~ 1 h
      26343399
      neonija.lv
      Stacijas iela 49, Valmiera

SV. SĪMAŅA BAZNĪCAS 
TORŅA APMEKLĒJUMS

Lai pieteiktu ekskursiju ar gidu pa Valmieras novadu,
aizpildi elektronisko pieteikuma formu
visit.valmiera.lv vai zvani pa tālruni 26332213.

Plašāka informācija par vietām, kur ieturēt
maltīti: visit.valmiera.lv 

BEVERĪNAS LABIRINTI (V-X)

http://visit.valmiera.lv/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/


Šeit var lūkot plašo metālkalumu ekspozīciju, ko
pavadīs aizrautīgā Kalnmesteru saimnieka Edvīna
atraktīvie stāsti. Apmeklējumu neaizmirstamāku
padarīs līdzdarbošanās kalēja smēdē. 
     pēc vienošanās
     29481759
     Rīgas iela 65D, Rūjiena 
     

DIENA AR KLASI VALMIERAS NOVADĀ

Apļveida taka vijas gar Rūjas upes krastu
apmēram 2 km garumā. Pastaigas laikā var vērot
ar vecupēm bagātos krastus, kas ir nozīmīga
ķikuta un griezes ligzdošanas vieta 

      ~ 1 h
      Valdemāra iela 12, Rūjiena 

     
     

Viesojoties ražotnē, iespējams līdzdarboties
saldējuma pagatavošanā, nodegustēt izslavētā
Rūjienas saldējuma daudzveidīgās garšas, caur
videofilmiņu ielūkoties ražošanas procesos un
uzzināt interesantus stāstus, sākot no ražotnes
darbības pirmsākumiem līdz mūsdienām. 

     ~ 1h
     29403494
     rujienassaldejums.com
     Upes iela 5, Rūjiena

Izstāžu zālē var sastapt īstenu Rūjienas patrioti,
pilsētas gidi un zāles vadītāju, kura viesmīlīgi
sniegs atbildes uz visiem interesējošiem
jautājumiem par Rūjienu, parunās rūvēniešu
valodā, izrādīs  mākslinieku darbus, kā arī  īpašo
Japānas istabu.
      ~ 1 h
      26381413
      Upes iela 7, Rūjiena

RŪJIENAS SALDĒJUMS

RŪJIENAS IZSTĀŽU ZĀLE
UN JAPĀNAS ISTABA

KALĒJA DARBNĪCA
KALNMESTERI

Lai pieteiktu ekskursiju ar gidu pa Valmieras novadu,
aizpildi elektronisko pieteikuma formu
visit.valmiera.lv vai zvani pa tālruni 26332213.

Plašāka informācija par vietām, kur ieturēt
maltīti: visit.valmiera.lv 

RŪJAS UPES PALIENES TAKA 

http://visit.valmiera.lv/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/


2,5 ha lielā platībā izveidotais brīvdabas atpūtas
parks ar vairāk kā 80 dažādām lielformāta āra
spēlēm, atrakcijām, labirintiem un vairāk kā 370
koka skulptūrām bērnu acīm liks iemirdzēties
priekā. 
     ~ līdz 2 h
     20383303
     beverinaslabirinti.lv
     Arāji, Brenguļu pagasts 

     

DIENA AR KLASI VALMIERAS NOVADĀ

Meistardarbnīcas laikā var uzzināt, kā top filcētas
pirts cepures, čības, zābaki un daudzas citas
lietas, kā arī pats iemēģināt savu roku filcēšanā. 

*Iespējama izbraukuma nodarbība uz Beverīnas
labirintiem vai lāzerparku Shooter. 
      pēc vienošanās
      28446697
      loginwool.wordpress.com
      Brenguļu pagasts 

     
     

LĀZERPARKS SHOOTER
Lāzertags ir aktīva, saliedējoša un moderna
jauno tehnoloģiju komandu spēle svaigā gaisā,
kas piemērota visām vecuma  grupām. Spēle nav
traumatiska, tās laikā virmos jautrība un
pozitīvas emocijas, izspēlējot dažādas misijas un
scenārijus. 
     ~ 1 h
     29927299
     lazerparks.lv
     Miķeļi, Breguļu pagasts 

ŠOKOLĀDES RAŽOTNE 
R CHOCOLATE
R Chocolate meistardarbnīcā iespējams izzināt
šokolādes gatavošanas meistarstiķus un
pagatavot pašam savu kārumu, savukārt
degustācijas programmā varēs izgaršot
daudzpusīgās šokolādes garšas. 
      ~ 1 -1,5 h
      29393881
      rchocolate.lv
      Zelta Auns, Trikāta

BEVERĪNAS LABIRINTI (V-X) 

Lai pieteiktu ekskursiju ar gidu pa Valmieras novadu,
aizpildi elektronisko pieteikuma formu visit.valmiera.lv vai
zvani pa tālruni 26332213.

Plašāka informācija par vietām, kur ieturēt
maltīti: visit.valmiera.lv 

FILCĒŠANA AR INGU
LOGINU*

http://visit.valmiera.lv/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/


Šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur vienkopus maļ
graudus, vērpj vilnu, šuj segas un spilvenus.
Ekskursijas laikā iespējams izsekot līdzi graudu
ceļam, redzēt, kā tie pārtop par miltiem, aplūkot
retro stila mašīnas, kas joprojām plucina, kārš,
vērpj un satin vilnas dziju šķeterēs. Iespējams
pasūtīt maizes vai ūdensklinģeru cepšanas
meistarklasi un citas tematiskas programmas. 

      pēc vienošanās 
      26424567
      konudzirnavas.lv
      Ķoņu dzirnavas, Ķoņu pagasts 

     

DIENA AR KLASI VALMIERAS NOVADĀ

Viesojoties stallī,  var samīļot staļļa iemītniekus,
doties izjādēs vai izbraucienos zirga pajūgā, kā
arī izbaudīt mirkļa burvību un brīvības sajūtu
zirga mugurā. 

     pēc vienošanās
     26286144
     Eriņi, Ķoņu pagasts

     
     

ĶOŅU KALNS
Ķoņu kalns ir lielākais drumlins Latvijā un
Austrumeiropā. Te var vērot izteiksmīgas, šai
vietai raksturīgas  ainavas, izšūpoties lielajās
koka šūpolēs, pasēdēt Vēja karietē, Dieviņkrēslā
un pavērot plašo ainavu uz Burtnieku ieplaku.
Ķoņu kalnā izveidots neliels dīķis Baltijas jūras
formā, pie tā ierīkota akmens izziņas taka.

     ~ 1 h
     Ķoņu pagasts, GPS 57.9428, 25.3395

NAUKŠĒNU CILVĒKMUZEJS
Muzeja ekspozīcija ir unikāla ar to, ka tā nav
paslēpta vitrīnās aiz stikla. Te var iemēģināt
stelles, uzvilkt igauņu vai latviešu tautastērpu,
parakstīt ar tintes pildspalvu un izdejot slaveno
Naukšēnu disko. Skolēnu grupas var piedalīties
kādā no piedāvātajām izglītojošām programmām.

      pēc vienošanās 
      26452037
      cilvekmuzejs.naukseni.lv
      Doktorāts, Naukšēni

ĶOŅU DZIRNAVAS 

Lai pieteiktu ekskursiju ar gidu pa Valmieras novadu,
aizpildi elektronisko pieteikuma formu visit.valmiera.lv vai
zvani pa tālruni 26332213.

Plašāka informācija par vietām, kur ieturēt
maltīti: visit.valmiera.lv 

STALLIS ZIRGU VĀRDOTĀJA 

http://visit.valmiera.lv/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/


Baznīcas darba laikā vari uzkāpt baznīcas tornī,
kur pa ceļam iespējams aplūkot gan baznīcas
zvanu un pulksteņa mehānismu, gan arī nelielo,
tornī iebūvēto izstāžu zāli, kur viena no gleznām
“atdzīvojas”, sastopot savus viesus. 
      ~ 40 min
     29413043
     simanadraudze.lv
     Bruņinieku iela 2, Valmiera 
     

Šeit skolēnu grupas var piedalīties interesantās un
izglītojošās programmās, kas palīdz iepazīt
dažādus vēsturiskus laika periodus un tradīcijas
pašiem aktīvi iesaistoties un līdzdarbojoties. 

      atkarībā no izvēlētās programmas 
      64207637
      valmierasmuzejs.lv
      Bruņinieku iela 3, Valmiera

     

DIENA AR KLASI VALMIERAS NOVADĀ

Fantāziju zeme Neonija ir unikāla apskates
ekspozīcija, kas ieved fantāziju pasaulē. Tā
pārsteidz ar putnu dziesmām, ūdens čaloņu,
unikāliem ūdenskritumiem, sapņu kokiem un
pilošām gleznām. 

     ~ 1 h
     26343399
     neonija.lv
     Stacijas iela 49, Valmiera

     
     

PIEDZĪVOJUMU
KOMPĀNIJA TIMEMACHINE
Piedāvājumā dažādas izklaidējošas un
saliedējošas komandu spēles. Aizraujošs
piedzīvojums būs komandu spēle Dinozauru
paslēpes. Savukārt atpūtas vietā Krāču kakta Šķūnis
iespējams ieturēt maltīti, mest šautriņas pavadīt
laiku pēc spēles, kā arī organizēt citas aktivitātes. 
      ~ 1- 1,5 h
      27767876
      timemachine.lv
      Krāču iela 2, Valmiera

VALMIERAS MUZEJS 

Lai pieteiktu ekskursiju ar gidu pa Valmieras novadu, aizpildi elektronisko
pieteikuma formu visit.valmiera.lv vai zvani pa tālruni 26332213.

Plašāka informācija par vietām, kur ieturēt
maltīti: visit.valmiera.lv 

FANTĀZIJU ZEME NEONIJA 

SV. SĪMAŅA BAZNĪCAS 
TORŅA APMEKLĒJUMS

http://visit.valmiera.lv/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/


Mini Zoo Mežiņi ir Latvijas lauku amatniecības un
dzīvnieku sēta, kur var aplūkot, samīļot un pabarot
visdažādākos mājdzīvniekus un mājputnus.  Ar
saimniecībā iegādātiem dzīvnieku našķiem tos var
pabarot un samīļot.  Saimniece iepazīstinās arī ar
trušu vilnas pārstrādes procesu. Iespējams pasūtīt
arī izjādes ar poniju.   
      ~ 1-1,5 h
      29198221
      mezini.lv
      Mežiņi, Dikļu pagasts

     

DIENA AR KLASI VALMIERAS NOVADĀ

ZTornī var apskatīt vēsturisko ekspozīciju par dabas
objektu un svētvietu Zilaiskalns, Zilākalna ciematu, 
 industriālo objektu – seno ūdenstorni.  Pēc
ekskursijas iespējams iziet ~ 3 km garu, apļveida
dabas taku, kas ved pa Zilākalna nogāzēm, kā arī 
 izbraukt ar sliežu velosipēdiem pa šaursliežu
dzelzceļa sliedēm, kas kādreiz veda uz kūdras purvu.
     atkarībā no izvēlētā piedāvājuma
     26122943
     ztornis.lv
     Parka iela 2, Zilaiskalns

     
     

MEDUS KĀRE
Saimniecībā Medus kāre var izzināt bišu pasauli,
vērojot tās bišu dravā un stropos. Saimnieka Valda
stāsti un videofilmiņa par bišu dzīvi ļaus izprast
medus lielo nozīmi mūsu uzturā, veselībā un
ikdienā. Vērtīgi būs ieskatīties biškopības produktu
pirmapstrādes ražotnē un iepazīt vaska sveču
liešanas procesu. 
     ~ 1,5 h
     28341533
     Zvirgzdi, Vaidavas pagasts 

Dodoties pastaigā pa lokveida dabas taku, iespējams
aplūkot vienu no Latvijas skaistākajiem iežiem un
lielāko baltā smilšakmens atsegumu Baltijā. Te var
lūkot Gaujas senlejas ainavas, nelielas alas un nišas, 
 erozijas gravas un savdabīgus dabas veidojumus. 

      ~ 45 min
      Vaidavas pagasts, GPS 57.4300, 25.3852

ZILĀKALNA KULTŪRVĒSTURES
UN APMEKLĒTĀJU CENTRS ZTORNIS

SIETIŅIEZIS

MINI ZOO MEŽIŅI  

Lai pieteiktu ekskursiju ar gidu pa Valmieras novadu, aizpildi elektronisko
pieteikuma formu visit.valmiera.lv vai zvani pa tālruni 26332213.

Plašāka informācija par vietām, kur ieturēt
maltīti: visit.valmiera.lv 

https://visit.valmiera.lv/objekti/sliezu-velosipedi-zrailbikes/
http://visit.valmiera.lv/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/
https://visit.valmiera.lv/kur-paest/


Ekskursijas laikā var iepazīt Latvijā senākās un
Baltijā lielākās zirgaudzētavas ikdienu. Iespējamas
izjādes zirga mugurā.   

       ~ pēc vienošanās
        27840096
        Jāņa Vintēna iela 13, Burtnieki

     

DIENA AR KLASI VALMIERAS NOVADĀ

Peintbola spēles laukumā iespējams gūt
piedzīvojumiem bagātas emocijas,  izspēlējot
dažādus spēļu scenārijus profesionālu, militāru
pieredzi guvušu spēļu vadītāju pavadībā.

     ~2 h
     27700772
     facebook.com/peintbolsvalmiera
     Jaunozoli, Bērzaines pagasts

     
     

KUĢĪTIS MADE MARIJA (V-IX)
Izbrauciens ar kruīza kuģīti ļaus izbaudīt ceturtā
lielākā Latvijas ezera – Burtnieku ezera – skaistās
ainavas un atklāt dažādas teiksmas un leģendas
caur audiogida stāstiem. Pēc iepriekšēja
pieteikuma tiek nodrošināti ēdināšanas
pakalpojumi. 

     ~ 1 h
     29456900, 29214318
     Burtnieku centra laivu kanāls

Fotoorientēšanās spēle raisīs prieku, interesi,
izziņu un modinās jautrības garu. Tās laikā caur
aktīviem uzdevumiem var atklāt senā Burtnieku
parka stāstus, iepazīt Burtnieku parka vērtības,
sajust teiksmaino Burtnieku ezeru un no dabas
materiāliem izgatavot savu Burtnieku suvenīru.

      ~ 1,5 – 2h
      29214318
      Burtnieki, GPS 57.6979, 25.2768

FOTOORIENTĒŠANĀS
BURTNIEKU MUIŽAS PARKĀ

BURTNIEKU
ZIRGAUDZĒTAVA  

Lai pieteiktu ekskursiju ar gidu pa Valmieras novadu,
aizpildi elektronisko pieteikuma formu visit.valmiera.lv vai
zvani pa tālruni 26332213.

Plašāka informācija par vietām, kur ieturēt
maltīti: visit.valmiera.lv 

PEINTBOLS VALMIERA

https://visit.valmiera.lv/objekti/burtnieku-ezers/
https://visit.valmiera.lv/objekti/parki/
https://visit.valmiera.lv/objekti/burtnieku-ezers/
http://visit.valmiera.lv/
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https://visit.valmiera.lv/kur-paest/

