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Ceļvedis
Ekskursiju maršruti 
Valmieras novadā



Atklāj!
Maršruta veids: auto maršruts. Norādītais laiks, kas pavadāms ceļā un tūrisma objektos, ir orientējošs. 
Ieteicamais laiks: maijs - oktobris
Maršruta kopējais garums: ~ 66 km
Ilgums: 2 dienas

1. diena

Saimniecība ”Jēru klubs” 

Saimniecība ”Jēru klubs”  ~ 9:00 – 9:40

Saimniecībā iespējams netraucēti vērot aitas to ikdienas gaitās no “Jēru kluba apmeklētāju balkona”, samīļot 
jaundzimušos jēriņus, nofotografēties ar tiem un pabarot ar piena pudelīti. Saimnieki Ilze un Valters labprāt da-
līsies pieredzē par aitu audzēšanu un kopšanu. Ekskursija “Jēru klubā” tiek papildināta ar dažādām aktivitātēm 
- spēlēm, viktorīnu un radošām darbnīcām, izmantojot aitas vilnu.
Apmeklējumu nepieciešams pieteikt pa tālruni 22144936. 

Iesakām apmeklēt!
Saimniecībā ”Dzintari” varēsi aplūkot vecās un nu jau retās 
mašīnas, kā arī uzzināt saimnieka stāstus par to, kā šie auto 
nonākuši viņa saimniecībā. Apmeklējumu nepieciešams  
pieteikt pa tālruni 29459618.
       ”Dzintari”, Skaņkalnes pagasts
       57.841600, 25.043013

Skaņākalna dabas parks 

Sēļu muiža 

Pusdienu pauze

Saimniecība ”Jēru klubs” – Skaņaiskalns
~ 7.5 km (15 min)

Mazsalaca – Sēļu muiža
~ 13 km (15 min)

Mazsalaca

~ 10:10 – 12:00

~ 13:50 – 14:50

~ 12:20 – 13:20

Pastaigā pa nepilnus 3 km garo dabas taku, kas ved gar Salacas senlejas krāšņāko posmu, skatam pavērsies 
ainaviski sarkanā vidus devona smilšakmens atsegumi, alas, avoti, varena priežu mežaudze un teikām apvīti 
dabas veidojumi. Lai pastaiga būtu priekpilnām emocijām bagātāka, visā takas garumā izvietotas īpaši veido-
tas koka skulptūras un tādi koka objekti kā šūpoles, pasaku tēlu mājiņas, sapņu kāpnes un citi. 
 

Pastaiga pa Sēļu muižu un parku rosina iztēloties muižas 
dzīvi, kas senos laikos saistījās ne tikai ar saimniecisko 
darbību, bet arī ar laikmetam atbilstošu kultūras dzīvi. Eks-
kursijas laikā pa skaisti veidoto muižas kompleksu varēsi 
izjust ne tikai senatnes pieskārienu, bet arī aplūkot unikā-
las mākslas darbu kolekcijas. Apmeklējumu nepieciešams 
iepriekš pieteikt pa tālruni 26321159. 

Iesakām apmeklēt!
Pirms Skaņākalna dabas takas skatam 
pavērsies vēlīnā klasicisma stilā celts  
ievērojams nams - Valtenberģu muiža. Ēkas 
pirmajā stāvā vari aplūkot Mazsalacas muze-
ja  ekspozīcijas  -  unikālu Valtera Hirtes kok-
griezumu kolekciju, iespaidīgu suvenīrpelīšu 
kolekciju, kā arī citas ekspozīcijas.
       Parka iela 31, Mazsalaca
       57.862438, 25.036565

Iesakām apmeklēt!
Netālu atrodas Pantenes muižas pils-
drupas un to tuvumā esošais Pantenes 
svētavots. Avota virszemes tecējums 
ir garākais Baltijā, senāk to ieskāvusi  
svētozolu birzs. Šobrīd šeit atrodas  
labiekārtota atpūtas vieta.
       Pantene, Sēļu pagasts
       57.864639, 25.208559

1. Kafejnīca ”Miks” (Pērnavas iela 3/5, Mazsalaca). Tālr. 64251959
2. Kafejnīca “Būda” (Rīgas 16, Mazsalaca). Tālr. 27746538
3. Pikniks Skaņākalna dabas parkā 

Par citām ēdināšanas vietām Valmieras novadā uzzini: 
visit.valmiera.lv

jeruklubs.lv
”Ķeiķi”, Skaņkalnes pagasts
57.828404, 25.064586

skanaiskalns.eu
Parka iela 36, Mazsalaca
57.863222, 25.026038

”Sēļu muiža”, Sēļi 
57.851242, 25.212246
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Ķoņu dzirnavas 
Sēļu muiža – Ķoņu dzirnavas
~ 25 km (25 min) ~ 15:15 –  17:00

Vienīgā vieta Latvijā, kur vienkopus dzirnavās tiek malti graudi un vērpta vilna. Saimnieces vadībā varēsi ne 
tikai izzināt dzirnavu darbības procesus, bet arī pats iemēģināt roku maizes kukulīšu cepšanā, aitu vilnas spil-
venu vai segu veidošanas procesā. Pēc pieprasījuma durvis tiks vērtas arī rokdarbu veikaliņam. Izbaudīt lauku 
mieru un klusumu varēsi arī makšķerējot, izbraucot ar plostu pa dzirnavu dīķi vai dodoties senā lauku pirtiņā. 
Apmeklējumu nepieciešams pieteikt iepriekš pa tālruni 26424567.

Iesakām apmeklēt!
Ķoņu kalns ir lielākais drumlins 
Latvijā. No kalna virsotnes 
paveras ainaviski dabas skati. 
Te izveidota  Akmens izziņas 
taka (1.4 km), kur var aplūkot 
interesantus akmeņus, kas le-
dājam atkāpjoties, nokļuvuši 
Ķoņu kalnā. 
       ”Ķoņi”, Ķoņu pagasts
       57.938620, 25.339277

Iesakām apmeklēt!
Iepretim mototrasei atrodas stallis “Zirgu vārdotā-
ja”, kur iespējams izbaudīt mierīgas un nesteidzīgas 
izjādes zirga mugurā. Apmeklējumu nepieciešams 
pieteikt pa tālruni 26286144.
       ”Zirgu ferma”, Eriņi
       57.903159, 25.362314

Iesakām apmeklēt!
Rūjienas Izstāžu zālē sastapsi īstenu 
Rūjienas patrioti, pilsētas gidi, kura pa-
stāstīs par Rūjienu, parunās rūveniešu 
valodā, izrādīs mākslinieku darbus un 
īpašo Japānas istabu.    
Apmeklējums jāpiesaka pa tālruni 
26381413.
       Upes iela 7, Rūjiena
       57.895860, 25.325632

Vakariņas 

Nakšņošana

~ 17:10 Ķoņu dzirnavas

1. ”Ķoņu dzirnavas” (Ķoņu pagasts). Tālr. 26424567
2. Kūrmāja “Rūjas Nāras” (Naukšēnu pagasts). Tālr. 29431081

Par citām ēdināšanas vietām Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv

1. ”Ķoņu dzirnavas” (Ķoņu pagasts). Tālr. 26424567
2. Viesu nams “Lauvas līcis” (Rīgas iela 60, Rūjiena). Tālr. 26778322
3. Kūrmāja “Rūjas Nāras” (Naukšēnu pagasts). Tālr. 29431081

Par citām nakšņošanas vietām Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv

Mototrase “Eriņi” 

Rūjienas saldējuma ražotne  

Mototrase “Eriņi”

Mototrase “Eriņi” – Rūjienas saldējuma ražotne
~ 7 km (10 min)

~ 09:00 – 10:10

~ 10:20  – 11:20

Eriņu mototrasē varēsi izjust adrenalīna pilnu piedzī-
vojumu, izbraucot pa trasi motociklā ar blakusvāģi. 
Saimnieku vadītās ekskursijas laikā varēsi uzzināt inte-
resantus stāstus, noskatīties videofilmiņu, kā arī aplūkot 
ekspozīciju par motokrosa tematiku. 
Apmeklējumu nepieciešams pieteikt pa tālruni 
26514524. 

       “Lejeriņi”, Ķoņu pagasts 
       57.903630, 25.361319

Senajā Rūjienas pienotavas ēkā ražo gardo Rūjienas saldējumu. Apmeklējums būs īstens baudījums kārumnie-
kiem, jo tā laikā varēsi izgaršot līdz pat 20 dažādiem saldējuma veidiem, savukārt videofilmiņa atklās Rūjienas 
saldējuma ražošanas procesus. Programmas ilgums 60 min. Ekskursiju nepieciešams pieteikt vismaz 2 dienas 
iepriekš pa tālruni 29403494.  

Der zināt!
Pavasarī Ternejas parkā un citviet 
Rūjienā var baudīt sakuru jeb 
Japānas ķiršu ziedēšanas burvību.

2.diena

konudzinavas.lv
”Ķoņu dzirnavas”, Ķoņu pagasts 
57.943725, 25.372408

rujienassaldejums.lv
Upes iela 5, Rūjiena
57.895971, 25.327364
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Kalēja darbnīca “Kalnmesteri”

Naukšēnu Cilvēkmuzejs 

Vakariņas

Rūjiena – kalēja darbnīca “Kalnmesteri”
~ 2 km (~ 10 min)

Kalēja darbnīca “Kalnmesteri” - Naukšēnu Cilvēkmuzejs
~ 6 km (10 min)

Naukšēnu Cilvēkmuzejs – Valmiera 
~ 49.5 km (45 min)

~ 13:10 – 14:10

~14:20  - 15:30

~ 16:15

Šeit savām acīm varēsi lūkot plašo metālkalumu ekspozīciju, ko pavadīs aizrautīgā “Kalnmesteru” saimnieka 
Edvīna atraktīvie stāsti. Apmeklējumu neaizmirstamāku padarīs līdzdarbošanās kalēja smēdē. Apmeklējumu 
nepieciešams pieteikt iepriekš pa tālruni 29481759. 

       Rīgas iela 65D, Rūjiena
       57.887553, 25.365782

Šeit atrodami un izdzīvojami stāsti par naukšēniešiem un ne tikai. Te varēsi ”pacīkstēties” ar stellēm un ieaust lu-
patu deķī arī savu krāsu, pielaikot igauņu vai latviešu tautas tērpu un nofotografēties tajā. Projām netiksi, kamēr 
nebūsi noķellējis rokas, rakstot ar tintes spalvu. Un kur nu bez Naukšēnu disko, kas izdejojams tepat muzejā! 
Apmeklējumu nepieciešams pieteikt pa tālruni 26452037. 

       ”Doktorāts”, Naukšēnu pagasts
       57.884657, 25.457948

1. Valmiermuižas alus virtuve V-X (Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža). Tālr. 28664424
2. Viesnīcas ”Wolmar” restorāns (Tērbatas iela 16A, Valmiera). Tālr. 64207304
3. Kafejnīca “Tērbata” (Tērbatas iela 2, Valmiera). Tālr. 20020576

Par citām ēdināšanas vietām Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv

Pusdienu pauze

Rūjiena ~ 11:30  – 13:00

1. Kafejnīca ”Trīs draugi” (Valdemāra ielā 6, Rūjiena). Tālr. 64263694
2. Kafejnīca ”e. d. a.” (Valdemāra ielā 5, Rūjiena). Tālr. 25660012

Par citām ēdināšanas vietām uzzini: visit.valmiera.lv

Iesakām apmeklēt!
Netālu atrodas Naukšēnu vīna darītava, kurā var apskatīt 
vīna ražotni, tajā notiekošos procesus, nodegustēt piedāvā-
tos dzērienus, kā arī tos iegādāties. Ekskursiju nepieciešams 
pieteikt pa tālruni 26641461.

Iesakām apmeklēt!
Naukšēnu muiža ir ciema lepnums un nozīmīga kultūrvēstures 
liecība. Ja vēlies vairāk izzināt muižas vēsturi, apskatīt muižas zāli, 
kā arī ieskatīties siernīcā un klētī, iepriekš nepieciešams pieteikt 
gida pakalpojumus pa tālruni 26332213. 
       Naukšēnu muiža, Naukšēni
       57.884819, 25.450302

nauksenuvini.lv 
”Saulesvārti”, Naukšēnu pagasts
57.884778, 25.44788

6 7



Piedzīvo!
Maršruta veids: auto maršruts. Norādītais laiks, kas pavadāms ceļā un tūrisma objektos, ir orientējošs. 
Maršruta kopējais garums: ~ 118 km
Ilgums: 2 dienas

1.diena
Ģīmes dabas taka

Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks (V-X) 

Pusdienu pauze

Valmiera

Ģīmes dabas taka – Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks
~ 3.5 km (7 min)

Valmiera

~ 9:30 – 10:00

~ 10:10 – 12:10

~ 13:10 – 14:40

440 metrus garā Ģīmes dabas taka ir vides izglītības un infrastruktūras objekts. Taka sākas pie Leona Paegles 
ielā esošajām Ģīmes upītes slūžām, virs kurām izbūvēta skatu platforma. Ejot pa taku, atklāsi, cik daudz dažādi 
iemītnieki šeit dzīvo. Uzzināsi interesantus faktus par šeit sastopamo augu un ūdensputnu dzīvi, kā arī varēsi 
pavērot skudru dzīvi un pūžņa uzbūvi, iepazīt dumbrāju un Valmieras zemes dzīles.

       Leona Paegles iela 45, Valmiera
       57.530699, 25.407744

2 km gara, basām kājām baudāma taka, kas veidota no 15 dažādiem takas segumu veidiem un papildināta ar 
veiklības elementiem. 5 – 11 m augstumā iekārtota Taka kokos, kas veidota no krēsliem, pirts ķipīšiem, stilizē-
tām latviešu spēka zīmju detaļām un citiem elementiem. Elpu aizraujošus mirkļus sagādās 4 trošu nobraucieni 
pār Gauju. Paši mazākie Sajūta parka apmeklētāji aicināti doties piedzīvojumā pa taku kokos, kas īpaši pielā-
gota bērniem, sākot no viena gada vecuma. Tīklu kubs būs atpūtas vieta bez vecuma ierobežojuma, kur var 
izklaidēties trīs stāvos, ko savieno labirinti ar dažādiem kāpšanas elementiem.  

Fantāziju zeme ”Neonija”
Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks – fantāziju zeme ”Neonija”
~ 3.2 km (6 min) ~ 12:20 – 13:00

Fantāziju zemē “Neonija” varēsi iepazīt neparastu  
mākslas pasauli, izbaudīt krāsu maģijas burvību neona 
gaismās. Izsapņot savu fantāziju sapni palīdzēs gan  
putnu dziesmas, gan unikāli, čalojoši ūdenskritumi un 
pilošas gleznas. 

Iesakām apmeklēt!
Iegriezies Virtuālās realitātes spēļu 
istabā, kur, uzvelkot brilles, nokļūsi 
citā pasaulē. Varēsi lidot kā ērglis 
pār Parīzes senatnīgajām ēkām, cīnī-
ties ar pretiniekiem, slēpot augstos 
kalnos un piedzīvot  vēl daudz citas 
sajūtas. Spēles ieteicams spēlēt ap-
meklētājiem no 10 gadu vecuma!
Apmeklējumu nepieciešams pieteikt 
pa tālruni 24205244.
       Garā iela 7, Valmiera
       57.536897, 25.414483

Der zināt!
Gaujas Stāvie krasti ir viena no 
gleznainākajām un skaistākajām  
vietām Gaujas krastos, ko iemīļo-
juši gan pilsētas iedzīvotāji, gan 
viesi. Tie ir 10 – 15 m augsti un 
80 m plati atsegumi. No krasta 
paveras krāšņs skats uz upes 
pretējo krastu.
       57.540170, 25.443730

1. Restorāns “Akustika” (Diakonāta iela 6, Valmiera). Tālr. 26660202
2. Restorāns ”Rātes vārti” ( Lāčplēša iela 1, Valmiera). Tālr. 64281942
3. Kafejnīca ”Jauna saule” (Rīgas iela 10, Valmiera). Tālr. 26107189

Par citām ēdināšanas vietām Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv 

sajutuparks.lv
Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera
57.540209, 25.438903

neonija.lv
Stacijas iela 49, Valmiera
57.523590, 25.438899
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Burtnieku muižas parks un Vīsraga dabas taka Vakariņas 

Nakšņošana

Burtnieku baznīca un mācītājmuiža 

Valmiera – Burtnieku muižas parks 
~ 25 km (25 min)

Burtnieku muižas parks – Burtnieku baznīca
~ 7 km (10 min)

~ 15:05 – 16:10 ~ 17:30 

~ 16:20 – 17:00

Dodies aplūkot Burtnieku muižas parku un blakus esošās 14. gs. bruņinieku ordeņa pilsdrupas. Senais muižas 
parks ir sākums labiekārtotai dabas takai, kas ~2 km garumā stiepjas līdz teiksmainajam Burtnieku ezeram. 
Visas takas garumā kā lieliem, tā maziem būs iespēja interesantā veidā izzināt Burtnieku ezera apkārtnes bio-
loģisko daudzveidību, trenēt savu veiklību un atjautību, iemēģinot roku dažādās interaktīvās koka spēlēs. Būs 
iespēja pavērot ezera plašumus un gleznainās ainavas, uzkāpjot Vīsraga skatu tornī. 
 
       Jāņa Vintēna iela 1, Burtnieku pagasts
       57.698015, 25.276866

1. Kafejnīca ”Burtniekkrasts” (Burtnieki). 
Tālr. 26300430
2. Valmiermuižas alus virtuve V-X (Dzirnavu iela 2,  
Valmiermuiža). Tālr. 28664424
3. Pikniks Burtnieku ezera krastā

Par citām ēdināšanas vietām Valmieras novadā uzzini: 
visit.valmiera.lv

1. Viesu nams ”Burtniekkrasts” (Jāņa Vintēna iela 10, 
Burtnieki). Tālr. 26300430
2. Kempings ”Ezerpriedes” V-X (Burtnieku pagasts). 
Tālr. 29461455
3. Brīvdienu māja ”Enksāre” V-IX (Jaunatnes iela 25, 
Burtnieki). Tālr. 26528281
 
Par citām nakšņošanas vietām Valmieras novadā uzzini: 
visit.valmiera.lv

Svētajai Marijai veltītā baznīca ir viens no spilgtākajiem Vidzemes vēlīnās gotikas un baroka paraugiem (celta 
sākot no 1283. gada). Netālu no baznīcas atrodas smilšakmens stāvkrasts, kas atsedzas 4 m augstumā. Pēc ie-
priekšēja pieteikuma pa tālruni 26479451 iespējams baznīcu aplūkot no iekšpuses un uzkāpt tās tornī, no kura 
paveras ainaviski skati uz Burtnieku ezeru un tā palieņu pļavām.

       Burtnieku pagasts
       57.530876, 25.697078

Iesakām apmeklēt!
Gada siltākajos mēnešos dodies ne-
aizmirstamā izbraucienā pa Burtnie-
ku ezeru ar kuģīti “Made Marija”. Tas 
būs brīnišķīgs piedzīvojums ikvie-
nam braukt gribētājam. Apmeklēju-
mu nepieciešams pieteikt pa tālruni 
29456900.
       Burtnieku centra laivu kanāls,        
       Burtnieki
       57.698294, 25.269663

Iesakām apmeklēt!
Dambju dižozols atrodas ainaviski 
skaistā vietā, netālu no Burtnieku 
baznīcas. Tas ir apmēram 400 gadus 
vecs, resnākais (8,75 m) dižozols Lat-
vijā ar augstumu 21 m. Ozols ir inte-
resants gan ar lielo stumbra apkārt-
mēru, gan arī ar neparasti milzīgo 
virszemes sakņu sistēmu.
       “Dambji”, Burtnieku pagasts
       57.708907, 25.307268

Iesakām apmeklēt!
Netālu no kempinga “Ezerpriedes” atrodas 
Silzemneku putnu vērošanas tornis, no 
kura varēsi vērot Burtnieku ezera apkārtnes 
daudzveidīgo putnu paradīzi. Pavasarī šeit 
caurceļojošo putnu skaits sasniedz vairākus 
tūkstošus. Binoklis šeit noteikti noderēs!
       Silzemnieki, Burtnieku pagasts           
       57.748803, 25.291422

Kaņepju saimniecība ”Adzelvieši”  

Z/S ”Adzelvieši” ~ 9:00 – 10:40

Saimniecība lielā platībā audzē kaņepes, no kuru sēklām ražo kaņepju sviestu, klētī izvietoti senie kaņepju 
apstrādes instrumenti. Dodoties ekskursijā pa lauku sētu un klausoties vēstures faktus, ”Adzelviešu” saimnieks 
pastāstīs arī to, kā gatavo kaņepju tīrsviestu ar senajiem darba rīkiem. Būs iespēja nogaršot un iegādāties saim-
niecībā ražotos labumus. Varēsi izmēģināt roku kaņepju sviesta un saldējuma gatavošanā. 

Iesakām apmeklēt!
Z/S ”Dulbeņi” (V-X) uzzināsi, kā tiek 
audzētas Šitake sēnes skujkoku 
mežā, iepazīsies ar sēņu labajām īpa-
šībām un audzēšanas noslēpumiem, 
kā arī uz vietas saimniecībā varēsi  
iegādāties Šitake sēņu un biškopības 
produktus. Ekskursija ilgst ~ 1 stun-
du. Apmeklējumu nepieciešams pie-
teikt pa tālruni 29165986.
       “Dulbeņi”, Rencēnu pagasts
       57.668237, 25.400346

2.diena

adzelviesi.lv 
”Adzelvieši”, Burtnieku pagasts
57.732352, 25.329311
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Oleru muiža un parks 

Rūjienas saldējuma ražotne 

Pusdienu pauze 

Z/S ”Adzelvieši” – Oleru muiža
~ 19 km (~ 20 min)

Rūjiena

Oleru muiža – Rūjiena
~ 12 km (~ 15 min)

~ 11:00 – 12:30

~ 14:00 – 15:00

~ 12:45 – 13:45

Oleru muižā ir iespējams sajust vēstures elpu un ieraudzīt īpašo lauku muižas dzīvesveidu. Šobrīd muižā dzīvo 
radoša mākslinieku ģimene, kura ver sava nama durvis, rīkojot kamermūzikas koncertus un dārza stāstu pasā-
kumus. 18. gs. beigās agrā klasicisma stilā būvēto muižas kompleksu ieskauj ainavu dārzs. Dodoties ekskursijā, 
varēsi ielūkoties Oleru muižas kungu mājā, kā arī dzirdēt muižas dārza stāstus no pašas muižas saimnieces. 
Savu apmeklējumu nepieciešams pieteikt pa tālruni 29251565.

       olerumuiza.lv 
       Oleru muiža, Jeru pagasts
       57.809718, 25.361417

Senajā Rūjienas pienotavas ēkā ražo gardo Rūjie-
nas saldējumu. Apmeklējums būs īstens baudījums 
kārumniekiem, jo tā laikā varēsi izgaršot līdz pat 20 
dažādiem saldējuma veidiem, savukārt videofilmiņa 
atklās Rūjienas saldējuma ražošanas procesus, kas ir 
ļoti interesanti, īpaši mazajiem apmeklētājiem. Prog-
rammas ilgums 1 h. Ekskursiju nepieciešams pieteikt 
vismaz 2 dienas iepriekš, zvanot  pa tālruni 29403494.
 
       rujienassaldejums.lv
       Upes iela 5, Rūjiena
       57.895971, 25.327364

1. Kafejnīca ”Trīs draugi” (Valdemāra iela 6, Rūjiena). Tālr. 64263694
2. Kafejnīca ”e. d. a.” (Valdemāra iela 5, Rūjiena). Tālr. 25660012
3. Pikniks Oleru purva takā

Par citām ēdināšanas vietām Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv

Iesakām apmeklēt!
1 km garā Oleru purva taka ved 
uz vietu, kur agrāk bijis ezers un tā  
līmeni Oleru muižas īpašnieks ba-
rons Krīdeners ap 1860. g. pazemi-
nājis. Šobrīd visa ezera agrākā atra-
šanās vieta ir pārvērtusies par purvu. 
       57.809307, 25.362648

Iesakām apmeklēt!
Vasaras laikā, dodoties no Rūjienas uz Valmieru, pa ceļam iegriezies ziedu dārzā “Cīruļi”. 
Krāšņais dārzs priecēs ar bagātīgām peoniju, dienziežu, flokšu, astilbju un liliju kolekcijām.
Ziedu plaukumā noteikti varēsi iemūžināt brīnišķīgus foto mirkļus. 
       ”Cīruļi”, Jeru pagasts
       57.866757, 25.366466 

Valmiermuižas stallis   

Vakariņas

Rūjienas saldējuma ražotne – Valmiermuižas stallis
~ 42 km (~ 35 min) ~ 15:35 – 17:00

~ 17:15 

Valmiermuižas staļļa saime labprāt uzņems viesos, lai izrādītu stalli un iepazīstinātu, kur dzīvo zirgi, ko tie ēd, 
kā tos kopj un trenē. Saimnieku pavadībā varēsi zirgus pacienāt ar kārumiem. Piedāvājumā arī izjādes zirga vai 
ponija mugurā pa  Valmiermuižas parku un tuvējo apkārtni, kā arī iespējams izbraukt ar pajūgu vai kamanām 
ziemas laikā. Apmeklējumu nepieciešams pieteikt pa tālruni 26562703.

       valmiermuiza.lv
       Dzirnavu iela 15, Valmiermuiža
       57.558997, 25.425845

1. Valmiermuižas alus virtuve V-X (Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža). Tālr. 28664424
2. Kafejnīca ”Tērbata” (Tērbatas iela 2, Valmiera). Tālr. 26451719
3. Picu fabrika OZO (Nameja aleja 1, Valmiermuiža). Tālr. 20036876

Par citām ēdināšanas vietām Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv 
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Priecājies!
Maršruta veids: auto maršruts. Norādītais laiks, kas pavadāms ceļā un tūrisma objektos, ir orientējošs. 
Ieteicamais laiks: maijs - septembris
Maršruta kopējais garums  ~ 40 km
Ilgums: 1 diena

Bērnu izklaides centrs “Brīnumu mežs”

Izbrauciens ar Gaujas tramvaju 

Dzirnavu ezeriņa promenāde

Valmiera

Bērnu izklaides centrs “Brīnumu mezš” – Gaujas tramvajs
~ 2.8 km (6 min)

Valmiera

~ 9:00 – 10:10

~ 10:25 – 11:10

~ 11:25 – 12:00

Piedāvājumā tādas atrakcijas iekštelpās kā 
slīdkalniņi, trīsstāvīga šķēršļu atrakcija, bumbu 
baseins, šūpoles, batutu parks, spēļu namiņi 
un citas atrakcijas. Vari šīs atrakcijas apmeklēt 
visos gadalaikos. Apmeklējums iepriekš nav 
jāpiesaka, izņemot rezervācijas pasākumiem.

       brinumumezs.com
       Ainažu iela 6, Valmiera
       57.543469, 25.391898

Gaujas tramvajs savus viesus vizina skaistā lokā gar ainaviskākajām Valmieras vietām. Nodrošina ievērojamu 
objektu apskati Gaujas posmā starp Kazu krācēm un Dzelzs tiltu. 45 minūšu laikā varēsi dzirdēt kapteiņa – 
gida stāstus un teikas par Valmieru.

       gaujastramvajs.lv 
       Laivu piestātne, Pilskalna iela 1, Valmiera
       57.538093, 25.428043

Dzirnavu ezeriņa promenāde ir valmieriešu un pilsētas viesu iecienīta pastaigu un atpūtas vieta. Nesteidzī-
gā pastaigā gar ezeriņu iespējams vērot strūklaku, saulainās dienas savās foto kamerās iemūžināt košos vara-
vīksnes starus vai vērot dienas ritējumu mākslinieka Matiasa Jansona veidotajā skulptūrā “Saules pulkstenis”. 
Te iespējams iziet bruģakmenī izveidotu labirintu, vērot kuplās pīļu saimes rosību un vienkārši izbaudīt skaisto 
pilsētas ainavu, uz brīdi piesēžot. Promenādē, iepretim Valmieras drāmas teātrim, mājvieta rasta arī zīmīgam 
vides mākslas objektam – Krodera ābelei, kas uzstādīta, godinot ilggadēju Valmieras drāmas teātra režisoru 
Oļģertu Kroderu. Ezeriņa krastā atrodas arī bērnu rotaļu laukums. 

       Ziloņu iela, Valmiera
       57.540024, 25.421270

Der zināt!
Dzirnavu ezeriņš sākotnēji bijusi daļa 
no viduslaiku Valmieras aizsardzības 
sistēmas. Rātsupīte kopā ar ezeriņu 
19. gs. iezīmēja pilsētas robežu, kur 
beidzās Valmiera un sākās Valmier-
muižas zemes.

Der zināt!
Gaujas upi valmierieši dēvē par  
pilsētas galveno “ielu”,  jo 14.,15.  gs.  
upe bija galvenais tirdzniecības 
ceļš.
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Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs ”ZTornis” 

Lāzerparks “Shooter” – Zilākalna kultūrvēstures un 
apmeklētāju centrs ”ZTornis”
~ 25.3 km (20 min)

~ 15:20 – 16:20

Zilākalna pakājē, sena ūdenstorņa telpās un mūsdienīgā piebūvē atrodas Zilākalna kultūrvēstures un apmeklē-
tāju centrs. Te iespējams apskatīt vēsturisko ekspozīciju par dabas objektu un svētvietu ”Zilaiskalns”, Zilākalna 
ciematu un industriālā mantojuma objektu - ūdenstorni. Varēsi pacelties virs Zilākalna un ielūkoties vēsturiska-
jā šaursliežu dzelzceļa lokomotīvē ar virtuālās realitātes palīdzību.

       www.ztornis.lv
       Parka iela 2, Zilākalna pagasts
       57.557252, 25.215495

Iesakām apmeklēt!
Pēc iepriekšēja pieteikuma iespējams  
izbraukt ar sliežu velosipēdiem  
“ZRailbikes”, kas nepilnu 4 km garumā 
ved pa šaursliežu dzelzceļa atzaru no  
Zilākalna ciema līdz kūdras purvam.
Apmeklējumu nepieciešams pieteikt 
pa tālruni 26122943.

Vakariņas

~ 17:00 

1. Restorāns ”Delizia” (K. Baumaņa iela 9, Valmiera). Tālr. 20249023
2. Jāņa Daliņa stadiona kafejnīca ”1:1” (J. Daliņa iela 2, Valmiera). Tālr. 26448055
3. Restorāns “Akustika” (Diakonāta iela 6, Valmiera). Tālr. 26660202

Par citām ēdināšanas vietām Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv 

Pusdienu pauze

Lāzerparks “Shooter”

Valmiera

Valmiera -  “Miķeļi”, Brenguļu pagasts 
~ 12.9 km (15 min) 

~ 12:15 – 13:15

~ 13:30 – 15:00

1. Restorāns ”Rātes vārti” (Lāčplēša iela 1, Valmiera). Tālr. 64281942
2. “Vīnkalnu Picērija”(Bruņinieku iela 4, Valmiera). Tālr. 25543123
3. Kafejnīca ”Bastions” (Bastiona iela 24, Valmiera). Tālr. 64225502

Par citām ēdināšanas vietām Valmierā uzzini: visit.valmiera.lv

Šeit iespējams izspēlēt aktīvu, saliedējošu un modernu jauno tehnoloģiju komandu spēli svaigā gaisā. Spēli 
var spēlēt no 4 gadu vecuma. Tās laikā virmos jautrība un pozitīvas emocijas, izspēlējot dažādas misijas un 
scenārijus šim nolūkam aprīkotā šķēršļu arēnā, lietojot speciālu spēles inventāru. Savu apmeklējumu piesaki 
iepriekš pa tālruni 29927299. 

       lazerparks.lv
       “Miķeļi”, Brenguļu pagasts
       57.498434, 25.558887
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Pusdienu pauze

~ 13:30 – 14:30 Saimniecība ”Medus kāre” – ”Mazais Ansis”
~ 1,5 km (3 min)

Kafejnīca ”Mazais Ansis” (”Ansīši”, Rubene). Tālr. 64230352

Par citām ēdināšanas vietām Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv

Saimniecība ”Medus kāre” 
Vaidavas ezers – saimniecība ”Medus kāre”
~ 6 km (7 min) ~ 12:10 – 13:30

Ekskursijas laikā varēsi iegrimt bišu un medus valstībā. Dzirdēsi stāstus par bitēm, varēsi vērot tās darbībā,  
ieskatīties biškopības produktu pirmapstrādes ražotnē, nodegustēt dažādu veidu medu un izliet pats savu  
vaska svecīti. Apmeklējumu nepieciešams pieteikt pa tālruni 28341533. 

       ”Zvirgzdi”, Vaidavas pagasts
       57.462765, 25.245114

Iesakām apmeklēt!
Esot Rubenē, vērts apmeklēt arī Rubenes baznī-
cu, kas atvērta visu diennakti. Par ziedojumiem 
iespējams uzkāpt baznīcas tornī. Baznīcā ir 
izveidota multimediāla ekspozīcija, kas stāsta 
par apkārtnes vēsturi no 13. gs. līdz mūsdienām. 
To iespējams baudīt, piesakot gidu pa tālruni 
29723322.

Ieraugi!
Maršruta veids: auto maršruts. Norādītais laiks, kas pavadāms ceļā un tūrisma objektos, ir orientējošs. 
Ieteicamais laiks: maijs - oktobris
Maršruta kopējais garums: ~ 80 km 
Ilgums: 1 diena

Sietiņiezis 

Valmiera

Valmiera – Sietiņiezis
~ 16.5 km (20 min)

~ 9:00 – 9:40

~ 10:10 – 11:10

Pastaigājoties pa 2 km garumā labiekārtoto dabas taku, skatam pavērsies Baltijā lielākās baltā smilšakmens 
klints krāšņums un gleznainie skati uz Gaujas upi. Iezis ir kā dabas dizainēta smilšakmens pils. Tā radusies mil-
joniem gadu ilgā dabas pārmaiņu procesā un turpina radīt Sietiņiezim aizvien jaunu veidolu. Sietiņiezis, saulē 
sasilstot, uzglabā siltumu, tāpēc to savām kūniņām par mājvietu izvēlējusies savvaļas zemes bišu suga. Iespē-
jams, ieža nosaukums radies tieši no bišu aliņām, kas atgādina sietiņa formu. Pieejama piknika vieta. 

       Vaidavas pagasts
       57.428529, 25.386489

Vaidavas ezers 
Sietiņiezis – Vaidavas ezers
~ 9.2 km (15 min) ~ 11:25 – 12:00

Vaidavas ezers ir viena no Gaujas Nacionālā parka 
pērlēm. Te iespējams vērot gleznainus dabas ska-
tus, uzspēlēt disku golfu vai izbaudīt aktīvo atpūtu 
uz ūdens. Vasaras sezonā Vaidavas ezera pludmalē 
darbojas SUP dēļu un laivu noma ”VaidavEži”, kā 
arī Valmiermuižas alus vasarnīca, kur nesteidzī-
gi nobaudīt atspirdzinošus dzērienus un gardas  
uzkodas.  

       Vaidavas pagasts
       57.433372, 25.284334

Iesakām apmeklēt!
Esot Vaidavā, apmeklē arī Vaidavas keramikas ražotni, kur iespējams iegādāties skais-
tus un funkcionālus dizaina traukus no tīra Latvijas māla. Savukārt ekskursijas laikā ir 
iespējams iepazīties ar pilnu keramikas ražošanas procesu un iemēģināt roku dažā-
du suvenīru izgatavošanā. Apmeklējumu nepieciešams pieteikt pa tālruni 22334806.  
Uzzini vairāk: vaidava.lv

Virtuālās realitātes spēļu istaba

Šeit, uzvelkot virtuālās realitātes brilles, nokļū-
si citā pasaulē un katru spēles piedzīvoto siže-
tu izdzīvosi reāli. Vari lidot kā ērglis pār Parīzes  
senatnīgajām ēkām, cīnīties ar mošķiem, slēpot  
augstos kalnos un piedalīties braukšanas sacensībās, 
censties izlauzties no slēgtām telpām, atrodot visus no-
slēptos pavedienus un piedzīvot vēl un vēl daudz citas 
sajūtas. Apmeklējumu nepieciešams pieteikt pa tālruni 
24205244. 

       Garā iela 7 (3. stāvs, 306. telpa), Valmiera
       57.536897, 25.414483
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Vakariņas

~ 17:50 Zilaiskalns – Valmiera
~ 14.5 km (15 min)

1. Kafejnīca “Jauna saule” (Rīgas iela 10, Valmiera). Tālr. 26107189
2. Kafejnīca “Ahh-meat” (Rīgas iela 37, Valmiera). Tālr. 22816282
3. Viesnīcas ”Wolmar” restorāns (Tērbatas iela 16A, Valmiera). Tālr. 64207304

Par citām ēdināšanas vietām Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv

Vika pasaku parks 

Zilaiskalns

Mini Zoo ”Mežiņi” – Vika pasaku parks 
~ 6.6 km (10 min)

Vika pasaku parks – Zilaiskalns
~ 9 km (10 min)

~ 15:55 – 16:30

~ 16:40 – 17:40

Pašā Dikļu centrā, iepretim Dikļu pilij, atrodas Vika pasaku parks, kurā sastapsi divdesmit astoņus rakstnieka
Vika (Viktors Kalniņš) pasaku varoņus. Šeit savu mājvietu raduši gan Ness un Nessija, Rūņu Dūķītis un citi tēli. 
Pēc pastaigas pa parka takām iespējams sarīkot pikniku īpaši ierīkotā piknika vietā, bet bērni varēs nodoties 
izklaidēm bērnu rotaļu laukumā. 

127 m augstais kalns ir sena senču svētvieta. Kalna virsotnē krustojas 4 ugunsāderes un iezīmēts spēka vietas 
centrs, kur ir vislielākā enerģijas plūsma. 3 km garumā pa Zilākalna līkločiem vijās marķēta dabas taka ”Pa lūša 
pēdām”, savukārt kalna pakājē atrodas Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centrs ”ZTornis”, kur apskatāma 
pastāvīgā un virtuālā ekspozīcija. Savukārt ar virtuālās realitātes brillēm iespējams saredzēt kūdras purvus, 
šaursliežu dzelzceļu un Zilokalnu no putna lidojuma.

       Zilaiskalns, Kocēnu pagasts
       57.553457, 25.216256

Iesakām apmeklēt!
Esot Dikļos, vērts apmeklēt arī 
Neikenkalna dabas koncertzāli, 
kas atrodas vietā, kur aizsāku-
sies viena no apbrīnotākajām 
latviešu tautas tradīcijām - 
Dziesmu svētki. 
       Neikenkalns, Dikļi
       57.594418, 25.083044

Iesakām apmeklēt!
Pēc iepriekšēja pieteikuma iespējams izbraukt ar 
sliežu velosipēdiem ”ZRailbikes”, kas nepilnu 4 km  
garumā ved pa šaursliežu dzelzceļa atzaru no  
Zilākalna ciema līdz kūdras purvam. Apmeklēju-
mu nepieciešams pieteikt pa tālruni 26122943.

Mini Zoo ”Mežiņi” 
”Mazais Ansis” – Mini Zoo ”Mežiņi”
~ 17 km (15 min) ~ 14:45 – 15:45

Mini Zoo ”Mežiņi” ir Latvijas lauku amatniecības un dzīvnieku sēta, kurā varēsi apskatīt, samīļot un ar saimnieku 
sagādātu pārtiku pabarot Angoras šķirnes trušus, dažādus mājputnus, alpakas, kazas, ponijus, nūtrijas un aitas. 
Šeit saimnieki pastāstīs par Angoras trušu dzijas ieguves procesu, kā arī citas interesantas lietas par visiem šīs 
sētas iemītniekiem. Ekskursiju nepieciešams pieteikt iepriekš pa tālruni 29198221. 

       mezini.lv
       ”Mežiņi”, Dikļu pagasts
       57.547415, 25.118941 Iesakām apmeklēt!

Pa ceļam no ”Mežiņiem” uz 
Dikļiem atrodas augļkopī-
bas saimniecība ”Rīvēni”, 
kur varēsi apskatīt moder-
nāko augļkopības tehniku 
un uzzināt vairāk par ābo-
lu audzēšanu. Ekskursiju 
nepieciešams pieteikt pa 
tālruni 29284237. 
Iegādājies gardos ābolus  
autoceļa malā novietotajā  
pašapkalpošanās kioskā.
       57.581279, 25.108801  
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Pusdienu pauze

Vakariņas

~ 12:00 – 13:20

~ 17:45 

1. Valmiermuižas alus virtuve V-X (Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža). Tālr. 28664424
2. Viesnīcas ”Wolmar” restorāns (Tērbatas iela 16A, Valmiera). Tālr. 64207304
3. Bistro ”Valdeko” (Valmiermuiža, Valmieras pagasts). Tālr. 64233721

Par citām ēdināšanas vietām Valmierā un Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv

1. Kafejnīca ”Ahh – meat” (Rīgas iela 37, Valmiera). Tālr. 22816282
2. Restorāns ”Delizia” (K.Baumaņa iela 9, Valmiera). Tālr. 202490233
3. Kafejnīca “Alus bārs” (Strauta iela 1, Valmiera). Tālr. 29941064

Par citām ēdināšanas vietām Valmierā un Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv

Atpūtas parks ”Avoti” 

Valmieras peldbaseins 

Valmiera

Valmiera

Atpūtas parks “Avoti” – Valmieras peldbaseins
~ 7.5 km (11 min)

~ 13:30 – 14:30

~ 14:45 – 17:30

Aktīvās atpūtas parks ”Avoti” ir piemērota vieta lieliskai 
atpūtai ģimenes lokā. Mazākie apmeklētāji varēs iemē-
ģināt savas auto vadīšanas prasmes bērnu elektroauto 
pilsētiņā, savukārt jautru aktīvo atpūtu visai ģimenei 
iespējams izbaudīt mini golfa spēlē. 
Apmeklējumu nepieciešams pieteikt pa tālruni 
25104600. 
 
       avoti.com
       “Jaunavoti”, Valmiermuiža, Valmieras pagasts
       57.556233, 25.444090

Valmieras peldbaseina Atpūtas zonas apmeklējums būs 
veldzējums miesai un garam. Karsēšanās pirtīs un uzmun-
drinoša atveldzēšanās aukstajā baseinā, ūdens atpūtas 
zona mazajiem apmeklētajiem un aktīvas peldes straumju 
baseinā sniegs patīkamu atpūtu. Aktīvākie peldētāji var at-
pūsties arī dažādu izmēru baseinos. Blakus peldbaseinam 
atrodas Valmieras Olimpiskais centrs ar Ledus halli, kur zie-
mas periodā var doties slidot. 

       valmieraspeldbaseins.lv
       Čempionu iela 2, Valmiera
       57.528069, 25.388043

Atklāj un atpūties Valmierā!
Maršruta veids: auto maršruts. Norādītais laiks, kas pavadāms ceļā un tūrisma objektos, ir orientējošs. 
Ieteicamais laiks: visa gada garumā 
Ilgums: 1 diena

Interaktīvā spēle ”CILPO Valmierā” 

Ekskursija Valmiermuižas alus darītavā

Valmiera

Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža

~ 9:00 – 10:10

~ 10:20 – 11:50

Spēle, kurā jautājumu cilpas no punkta uz punktu vedīs pa Valmieras skaistākajām vietām, atklās paslēptus 
dārgumus, iekvēlinās azartu un ļaus uzzināt interesantus faktus un notikumus. Maršruts ir ~ 3 km. Spēles sā-
kumpunkts pie Valmieras Kultūras centra (Rīgas iela 10, Valmiera).

       cilpo.lv

Valmiermuiža laiku laikos bijusi izsmalcināta pieturvieta! Te viesmīlīgi un smalki tiek uzņemts ikviens ciemiņš. 
Būsi laipni gaidīts ekskursijā alus darītavā, lai nesteidzīgo alus brūvēšanu varētu skatīt paša acīm. Valmiermui-
žas stāstnieki izrādīs, kā no Valmiermuižas dzīļu ūdens, pilnmutīga iesala, dižciltīgiem apiņiem un rauga top 
gards un dabīgs alus svētku galdam. Ekskursijas laikā iespējams nodegustēt arī dažādas bezalkoholiskā alus 
garšas un “Gardu Muti” zelterus. 
Ekskursiju nepieciešams pieteikt pa tālruni 20264269.

       valmiermuiza.lv 
       57.555858, 25.431196

Iesakām apmeklēt!
Valmiermuižas staļļa saime labprāt 
uzņems viesos, lai izrādītu stalli un 
iepazīstinātu, kur dzīvo zirgi, ko tie 
ēd, kā tos kopj un trenē. Saimnie-
ku pavadībā varēsi zirgus pacienāt 
ar kārumiem. Piedāvājumā arī iz-
jādes zirga vai ponija mugurā pa 
Valmiermuižas parku un tuvējo 
apkārtni.
       Dzirnavu iela 15, Valmiermuiža

Der zināt!
Lai spēlētu spēli, nepieciešams 
iegādāties pieeju cilpo.lv, le-
jupielādēt bezmaksas lietotni  
LOQUIZ savā viedierīcē, turēt ie-
slēgtu GPS un internetu, sekot 
punktiem un piedzīvojumiem. 
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Piedzīvojumu spēle ”Dinozauru paslēpes”  

Pusdienu pauze

Vakariņas

Kokmuižas pils komplekss

Valmiera

Valmiera

Valmiera

Valmiera – Kokmuižas pils komplekss
~ 6.5 km (10 min)

~ 14:10 – 15:10

~ 12:50 – 14:00

~ 16:10 

~ 15:20 – 16:00

Šajā komandu spēlē, vadoties pēc stāsta, būs jāatrod  
24 dažādi dinozauri. Tie paslēpušies Valmierā, Krāču 
kaktā, salīdzinoši nelielā, bet skaistā pilsētas apvidū 
gar Gauju aiz autoostas. Spēle veidota tā, lai interesanti 
būtu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Piedzīvojums 
sākas atpūtas vietā ”Krāču kakta Šķūnis”. Varēsi intere-
santo spēli izspēlēt arī ziemā. Apmeklējumu nepiecie-
šams pieteikt iepriekš pa tālruni 27767876.

       timemachine.lv
       Krāču iela 2, Valmiera
       57.533749, 25.428876

1. “Vīnkalnu Picērija” (Bruņinieku iela 4, Valmiera). Tālr. 25543123
2. Kafejnīca “Bastions” (Bastiona iela 24, Valmiera). Tālr. 26399665
3. Kafejnīca ”Tērbata” (Tērbatas iela 2, Valmiera). Tālr. 26451719

Par citām ēdināšanas vietām Valmierā uzzini: visit.valmiera.lv

1. Valmiermuižas alus virtuve V-X (Dzirnavu iela 2, Valmiera). Tālr. 28664424
2. Viesnīcas ”Wolmar” restorāns (Tērbatas iela 16A, Valmiera). Tālr. 64207304
3. Kafejnīca “Mazais Ansis” (“Ansīši”, Kocēnu pagasts). Tālr. 29134890

Par citām ēdināšanas vietām Valmierā uzzini: visit.valmiera.lv

Iespējams aplūkot 19. gs. neobaroka stilā celto pili, kas 
mūsdienās kalpo kā skolas ēka, un angļu stila veidoto 
krāšņo pils parteru, kā arī vēsturisko ēku kompleksu. 
Kokmuižas pils partera centrā novietots saules pulkste-
nis, kas šobrīd ir vienīgais Latvijā publiski apskatāmais 
sfēriskais saules pulkstenis. Pastaigā pa pils promenādi 
skatam pavērsies elegantā stilā veidota lapene, kur at-
vilkt elpu vai uzņemt ainaviskus foto mirkļus. Pieteikša-
nās ekskursijai gida pavadībā pa tālruni 26332213.

       Alejas iela 2, Kocēni
       57.522826, 25.334523

Ceļojums starp gadsimtiem
Maršruta veids: auto maršruts. Norādītais laiks, kas pavadāms ceļā un tūrisma objektos, ir orientējošs. 
Ieteicamais laiks: visa gada garumā
Ilgums: 1 diena

Valmieras muzeja un senpilsētas apskate

Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca

Valmiera

Valmiera

Valmiera

~ 9:00 – 10:30

~ 10:35 – 11:20

~ 11:35 – 12:35

Valmieras senpilsētas teritorijā atrodas 8 ēkas, kas celtas no  
18. gs. vidus līdz 20. gs. sākumam. Senākā no koka ēkām 
ir vecā aptieka, kas uzcelta 1735. gadā. Muzejs glabā aiz-
raujošus stāstus un liecības par dažādiem laikmetiem Val-
mieras vēsturē, bet Izstāžu zāles ekspozīcijās ir apskatāmi 
dažādu mākslinieku darbi. Ekskursija senpilsētā gida pa-
vadībā jāpiesaka iepriekš pa tālruni 26332213.

       valmierasmuzejs.lv
       Bruņinieku 3, Valmiera
       57.539080, 25.427810

Baznīca celta 13. gs. beigās, līdz mūsdienām teju pil-
nībā saglabājot viduslaiku izskatu. Šeit atrodas vērtī-
gi mākslas priekšmeti – ievērojamu pilsētnieku kapu  
plāksnes (15.-16. gs.), Ladegasta ērģeles, kanceles un ērģeļu 
luktu gleznojumu. Vari uzkāpt baznīcas tornī, apskatīt baz-
nīcas zvanus un pulksteņa mehānismu, kā arī vērot Valmie-
ru no baznīcas torņa.

       simanadraudze.lv
       Bruņinieku iela 2, Valmiera
       57.538457, 25.426371

Fantāziju zeme ”Neonija” 

Fantāziju zemē ”Neonija” varēsi iepazīt neparastu 
mākslas pasauli, izbaudīt krāsu maģijas burvību 
neona gaismās. Izsapņot savu fantāziju sapni pa-
līdzēs gan putnu dziesmas, gan unikāli, čalojoši 
ūdenskritumi un pilošas gleznas. 

       neonija.lv
       Stacijas iela 49, Valmiera
       57.523590, 25.438899
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Koka skulptūru parks Strenču Gaujmalā 

Sedas purva taka  

Strenči
~ 8.5 km (10 min)

Strenči – Seda 
~ 7 km (10 min)

~ 11:40 – 12:10

~ 13:30 – 15:30

Pastaigājoties pa Strenču Gaujmalu, varēsi vērot skaistas ainavas un dažādas koka skulptūras, kas uzstādītas 
par godu plostniekiem, lai nezustu atmiņas par pagātnē šeit tik izplatīto, bet grūto plostnieku amatu.

       Strenči (Ozolu ielas galā)
       57.622345, 25.688058

Pastaigājoties pa Sedas purva taku (~4.1 km), varēsi vērot Dabas lieguma ”Sedas purvs” savdabīgo kultūrai-
navu, ko veido kūdras ieguves lauki, purva dīķi un šaursliežu dzelzceļš, kas tiek izmantots kūdras izstrādes 
vajadzībām. Dabas liegumā ligzdo ap 100 dažādu putnu sugu, kuras būs iespējams vērot arī no skatu torņa 
takas galapunktā. 

       Sedas pagasts
       57.7055987, 25.7001324

Der zināt!
Plūdu stabs Strenču Gaujmalā
ir liecinieks plūdiem upē pavasara palu 
laikā. Tas veidots no ozolkoka un tā 
stumbrā tiek veiktas precīzas atzīmes 
par ikgadējiem plūdu līmeņiem.

Pusdienu pauze

~ 12:10 – 13:20Strenči

1. Kafejnīca ”Sanvik” (Rīgas iela 6, Strenči). Tālr. 29178252
2. Kafejnīca ”Kauči” (”Kauči”, Plāņu pagasts). Tālr. 29413873 
3. Pikniks Strenču Gaujmalā vai Sedas purva takā.

Par citām ēdināšanas vietām Valmierā un Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv

Pa dabas un vēstures takām
Maršruta veids: auto maršruts. Norādītais laiks, kas pavadāms ceļā un tūrisma objektos, ir orientējošs. 
Maršruta kopējais garums: ~ 71 km
Ilgums: 1 diena

Valmieras pilsētas apskate audiogida pavadībā 

Strenču pilsētas apskate 

Valmiera

Valmiera – Strenči
~ 23 km (25 min)

~ 9:00 – 10:30

~ 11:00 – 11:30

Iecienītākie tūrisma objekti Valmieras centrā:
• Valmieras senpilsētas loks (Livonijas ordeņa  
pilsdrupas, Valmieras muzejs, Valterkalniņš,  
Valmieras Mūzikas skola, Garšaugu dārzs);
• Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas apskate un
kāpšana baznīcas tornī;
• Mākslas soliņi Gaujas krastā;
• Vecpuišu parks;
• Dzirnavu ezeriņa promenāde 
• Kazu krāces
• Gaujas Stāvie krasti

Starptautiskā plostnieku pilsēta Strenči 
var lepoties ar savdabīgu kultūras man-
tojumu un vairāk kā 100 gadus senām 
tradīcijām koku pludināšanā pa Gaujas 
upi. Pastaigā pa pilsētu uzzināsi, kā-
dus vēsturiskus notikumus fotogrāfijās 
iemūžinājuši Strenču pilsētas fotogrāfi, 
aplūkosi Strenču pilsētvidē tapušu brīv-
dabas foto ekspozīciju, kur informatī-
vie foto stendi izvietoti tā, lai šo pašu 
ainavu varētu apskatīt mūsdienās un 
salīdzināt, kā tā laika gaitā mainījusies.

Iesakām apmeklēt!
Ceļā uz Sedas purva taku vari iegriezties Jērcēnmuižā, kuru 
ieskauj Jaunjērcēnu parks. Ja būsi vērīgs, iespējams, pama-
nīsi kādu reti sastopamu augu vai putnu!
Spēku un enerģiju smelies pie Kaņepju ozola, kas ir otrs res-
nākais ozols Baltijā.
       ”Jērcēnmuiža”, Jērcēnu pagasts
       57.690994, 25.649724

Der zināt!
Piedāvājumā arī ekskursijas pa Valmieru 
vai novadu sertificēta gida pavadībā. Eks-
kursiju nepieciešams pieteikt pa tālruni 
26332213.
       visit.valmiera.lv
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Beverīnas koka skulptūru parks un labirinti (V-X)

Brenguļu alus sēta – Beverīnas koka skulptūru parks 
un labirinti
~ 6.3 km (10 min)

~ 17:35 – 19:00

Parks ir vieta, kur valda dzīvesprieks un bezrūpīgi smiekli. 2.5 ha lielajā atpūtas vietā apskatāmas apmēram 
370 no koka veidotas figūras. Te varēsi izložņāt un pamaldīties dažādos labirintos, pārbaudīt roku veiklību un 
prāta asumu, spēlējot kādu no 80 lielformāta spēlēm vai atrakcijām, kas piemērotas gan pieaugušajiem, gan 
bērniem. 

       beverinaslabirinti.lv
       ”Arāji”, Brenguļu pagasts
       57.497744, 25.550157

Vakariņas

~ 19:15 Beverīnas koka skulptūru parks un labirinti – Valmiera
~ 11.6 km (10 min)

1. Restorāns “Akustika” (Diakonāta iela 6, Valmiera). Tālr.26660202
2. Kafejnīca ”Jauna saule” (Rīgas iela 10, Valmiera). Tālr. 26107189
3. “Vīnkalnu Picērija” (Bruņinieku iela 4, Valmiera). Tālr. 25543123

Par citām ēdināšanas vietām Valmierā un Valmieras novadā uzzini: visit.valmiera.lv

Trikāta 

Brenguļu alus sēta (IV-IX) 

Seda – Trikāta
~ 15.3 km (20 min)

Trikāta – Brenguļu alus sēta
~ 10.4 km (10 min)

~ 16:00 – 16:20 

~ 16:40 – 17:20

Pašā Trikātas ciema centrā aplūko Tālivalža 
pieminekli - vienīgo pieminekli Latvijā,  kas 
veltīts senlatviešu valdniekam. Savukārt, lai 
pavērtos uz Trikātas ainavu no augšas, ie-
spējams uzkāpt Saieta nama ”Depo” skatu 
tornī. Uzkāpšana iespējama darba dienās, 
iepriekš piesakot pa tālruni 20364953. 

       “Depo”, Trikātas pagasts
       57.543244, 25.709652

Ainaviskā vietā Abula upes krastā atrodas 
Brenguļu alus darītavas sēta, kur var nes-
teidzīgi nogaršot ne tikai gardu alu, bet arī 
aukstās uzkodas, vai sarīkot pikniku ar līdzpa-
ņemto maltīti. Alus dārzā iekārtotas piknika 
vietas, šūpoles un koka skulptūras. 

       Brenguļi, Brenguļu pagasts
       57.548498, 25.547607

Iesakām apmeklēt!
Pašā Trikātas centrā atrodas šokolādes gardumu ražotne “R Chocolate”, kur var iegādāties 
šokolādes našķus un mājas saldējumu ikvienai gaumei, savukārt meistardarbnīcā izzināt 
šokolādes gatavošanas meistarstiķus un pagatavot pašam savu kārumu. Meistardarbnīcai 
nepieciešams iepriekšējs pieteikums, zvanot pa tālruni 29393881
Mājaslapa: rchocolate.lv
Adrese: ”Zelta Auns”, Trikātas pagasts
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Atklāj!
2. lpp.

Ieraugi!
18. lpp.

Piedzīvo!
8. lpp.

Priecājies!
14. lpp.

Pa dabas un vēstures 
takām
26. lpp.

*Kartei ir informatīvs saturs 
un tā atspoguļo maršrutus, 
kas ved pa Valmieras novada 
teritoriju



Valmieras novada Tūrisma pārvalde
       26332213
       tic@valmierasnovads.lv
       visit.valmiera.lv
            / visitvalmiera

Zilākalna kultūrvēstures un 
apmeklētāju centrs “ZTornis”
       Parka iela 2, Zilaiskalns
       28698121
            /ZTornis
       www.ztornis.lv
 

Skaņākalna dabas parks
       Parka iela 36, Mazsalaca
       26429500
            /skanaiskalns
       skanaiskalns.eu

Ekskursijas ar gidu Valmieras novadā
Ekskursiju pieteikšana pa tālruni 26332213 
vai pa e-pastu tic@valmierasnovads.lv
 

Izdevējs: Valmieras novada pašvaldība, 2022
Foto: Valmieras novada pašvaldības un tūrisma uzņēmēju foto arhīvs


