
Novada kopējā platība – 62659 ha, tas atrodas Vidzemes 
reģiona ziemeļaustrumu daļā, robežojas ar Igaunijas Republiku, 
Mazsalacas, Salacgrīvas un Limbažu novadiem. 
Novada teritorijā atrodas divas mazpilsētas – Staicele un 
Aloja – un 12 apdzīvotas vietas.
Attālums līdz Rīgai vidēji 130 km.
Novada teritorija atrodas Salacas upes baseinā, kuru veido daļa 
Salacas upes ar tās pieteku Īģi, kura sākas Brīvzemnieku pagasta 
teritorijā, šķērso Braslavas un Alojas teritorijas, un Staiceles lauku 
teritorijā ietek Salacas upē. 
Novada teritorija atrodas Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervāta 
teritorijā.

• PALĪDZĪBA
UGUNSDZĒSĒJI UN POLICIJA
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 
Alojas postenis
Jūras iela 34, Aloja, tālr. 112, 4031101, 4031141

• MEDICĪNA, APTIEKAS
Neatliekamā medicīniskā palīdzība 
Tālr. 113, 64233116 vai 112, Alojā, Rīgas ielā 10
Mēness aptieka 
Alojā Jūras iela 16, Aloja, tālr. 64031181, P-P 9-16
SIA Staiceles aptieka
Lielā ielā 26, tālr. 64035473, P-P 9-16
SIA „Aptieka Dikļi” filiāle
Puikule „Ābeles”-13, P-C 8-12, Piektdienās 11-15

• DEGVIELAS UZPILDES STACIJAS
Alojā – DUS Gotika auto SIA
tālr. 64031110, atvērts 06.00–24.00
Staicelē – DUS Gotika auto SIA
tālr. 64035190, atvērts 07.00–23.00
Vilzēnos – DUS DK Apsītes
tālr. 64031737, atvērts P. – P. 8.00–18.00, S. 8.00–15.00

Velomaršruts Alojas novadā (iebraucot no Ainažiem)
Vīksnas – Mikas – Planču purva taka – Staicele – Karogi 
– Ungurpils – Aloja – Vilzēni – prom uz Valmieru (~ 45 km)

1. Apmēram 2 km pirms Staiceles ciemošanās pie audējas, 
TDA meistares Ausmas Vilciņas „Vīksnās”, Vīksnu alu un 
Ozoliņu dižakmens, kas atrodas Salacas krastā, apskate.
2. Nogriežoties no galvenā ceļa pa kreisi uz Munām 
(pirms autobusu pieturas Mieriņi), doties uz Planču purva 
dabas taku (apmēram 6.3 km) – ekotūrisma dabas taku 
purvā, kurā var redzēt un izbaudīt veselu krāsu un skaņu 
simfoniju. Tā pieejama arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 
– neredzīgajiem, jo informācija ir Braila rakstā.
3. Ieskats Stārķu galvaspilsētā. Staiceles pilsētas centrs, 
tirgus laukums, domes ēka, akmens skulptūras. Lībiešu 
muzejs (Lībiešu kultūras mantojums Salacas novadā, 
Staiceles vēsture). Staiceles simbola – stārķa – vēsturiskā 
“Profesora ligzda”. Mākslas austuve, kur darbojas Tautas 
lietišķās mākslas studija “Staicele” vecmeistari.  „Mākslinieku 
šķūnis” – Staiceles audēju un citu rokdarbnieku izstāde 
– pārdošana. Lielā iela un tās vēsturiskie objekti – pilsētas 
senā koka apbūve, Staiceles papīrfabrika, – 19. gs. beigas 
20. gs. sākums. “Stazeles” piemineklis, kājnieku trošu tilts 
pār Salacu, 1887. gada celtā pirmā tilta vietā. Rozēnu – 
Staiceles ev. lut. baznīca, kur apskatāmas ievērojamā, vietējā 
mākslinieka Kārļa Keres dievnamam veltītās gleznas.
4. Došanās pāri kājnieku trošu tiltam pār Salacu, kurš 
uzcelts 1887.gadā celtā pirmā tilta vietā, pa ceļam apskatot 
1949. gadā izsūtītajiem staiceliešiem veltīto piemiņas 
akmeni, garām Staiceles kapsētai, cauri mežam, putnu 
dziesmu pavadībā līdz „Karogu” karjeriem.
5. Dabas takas Karogu silā – kādreiz tik ļoti staiceliešu 
iecienīts Pastaigu parks. Tiek atjaunota taka uz Karogu 

„Daudzveidīgais Alojas novadā” 
Staicele – Vīķi – Aloja – Ungurpils – Staicele (32 km)

1. Līkās (Lāču) priedes apskate, sena nostāstu vieta, 
Ķeņča pilskalns.
2. Ķirķu ozols, sena nostāstu vieta.
3. Vīķu muižas un parka apskate.

„Diena Alojas novadā” (iebraucot no Ainažiem)
Mieriņi – Planču purva taka - Staicele – Karogi – Ungurpils – 
Aloja – Puikule - prom uz Limbažiem (~ 38 km)

1. Nogriežoties no galvenā ceļa pa kreisi uz Munām (pirms 
autobusu pieturas Mieriņi), doties uz Planču purva dabas 
taku (apmēram 6.3 km no galvenā ceļa) – ekotūrisma 
dabas taku purvā, kurā var redzēt un izbaudīt veselu krāsu 
un skaņu simfoniju. Tā pieejama arī cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām – neredzīgajiem, jo informācija par dabā 
redzamo ir Braila rakstā.
2. Došanās līdz Staicelei, cauri centram pa Lielo ielu līdz 
papīrfabrikai un pāri kājnieku trošu tiltam pār Salacu, kurš 
uzcelts 1887.gadā celtā pirmā tilta vietā, pa ceļam apskatot 
1949.gadā izsūtītajiem staiceliešiem veltīto piemiņas 
akmeni, garām Staiceles kapsētai, cauri mežam, putnu 
dziesmu pavadībā līdz „Karogu” karjeriem.
3. Dabas takas Karogu silā – kādreiz tik ļoti staiceliešu 
iecienīts Pastaigu parks. Tiek atjaunota taka uz Karogu 
alām, ir ierīkota atpūtas vieta pie dīķa, sporta laukumi, 

NODERĪGA INFORMĀCIJA

• AUTOSERVISI
Staicelē  – T.B. Robs auto
Staiceles pag., Rēciemi, t. 29441117
Alojā – SIA „ALS - 3”,
Aloja, Jūras iela 1a, tālr.28368936

• VIEGLĀ TAKSOMETRA PAKALPOJUMI
Taksometra stāvvieta – Alojā, Baznīcas ielā 2, tel. 22019129

• BANKAS, BANKOMĀTI
AS Swedbank  Alojas klientu informācijas centrs 
(ierobežots serviss) / Bankomāts
Jūras iela 12, Aloja, darba laiks: Katru ceturtdienu 14:30–16:30 
AS Swedbank klientu informācijas centrs 
katru ceturtdienu 11–13 Staiceles pilsētas bibliotēkā, 
Parka ielā 2, tālr. 26483884 vai 64281120 (Valmiera)
Internetbankas pakalpojumi pieejami bibliotēkas darba laikā.

• PAŠVALDĪBA
Alojas novada dome
Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV - 4064
Tālr./fax 64023925
E-pasts: alojasdome@inbox.lv, dome@aloja.lv 
 www.aloja.lv

MARŠRUTI ALOJAS NOVADĀ

dabas taka uz Dzelzāmura dižakmeni. Slāpes var veldzēt ar 
avotiņa ūdeni.
4. Ungurpils – saimniecība „Lielkalni” kā bioloģiskā 
saimniecība sākusi darboties 2006. gadā ar nelielu zemes 
platību – 2.6 ha. Saimnieki ir Dainis un Aija Paukšēni. 
Saimniecība ir netradicionāla, jo nelielajā platībā izveidots 
jauns ārstniecības augu un krūmu dārzs, kas savu ražu vēl 
tikai nesīs nākotnē. Dārzā ir iestādīti vairāk kā 2000 dažādu 
stādu – smiltsērkšķi, korintes, irbenes, plūškoki u.c. augu 
tējām un drogām. Tālr. 26362975 (Aija).
5. Atpūta parkā pie Ungurpils dzirnavu ezera.Mākslīgi 
izveidots dzirnavezers ar peldošām salām. Blakus Ungurpils 
parkā saglabājušās senas pils mūra drupas
6. Bioloģiskā saimniecība „Vīksnas” – Puikulē, Brīvzem
nieku pagastā. Zemnieku saimniecība nodarbojas ar aitu 
audzēšanu un strādā ar videi draudzīgām metodēm. 
Daiļdārzs guvis atzinību gan vietējā, gan plašākā mērogā. 
Piedāvā ekskursiju pa saimniecību, aitkopības produkciju, 
daiļdārza apskati un pastaigu pa meža taku. Kontakti: 
29107389 (Sarmīte).

alām, ir ierīkota atpūtas vieta pie dīķa, sporta laukumi, 
dabas taka uz Dzelzāmura dižakmeni. Slāpes var veldzēt ar 
avotiņa ūdeni.
6. Ungurpils saimniecība „Lielkalni” kā bioloģiskā 
saimniecība sākusi darboties 2006. gadā ar nelielu zemes 
platību – 2.6 ha. Saimnieki ir Dainis un Aija Paukšēni. 
Saimniecība ir netradicionāla, jo nelielajā platībā izveidots 
jauns ārstniecības augu un krūmu dārzs, kas savu ražu vēl 
tikai nesīs nākotnē. Dārzā ir iestādīti vairāk kā 2000 dažādu 
stādu  smiltsērkšķi, korintes, irbenes, plūškoki u.c. augu 
tējām un drogām. Tālr. 26362975 (Aija).
7. Aloja. Iepazīšanās ar Alojas novada centru. Strūklaka 
– piemiņas akmens dzejniekam Auseklim un 1. Vispārējo 
latviešu dziesmu svētku virsdiriģentam Indriķim Zīlem. 
Atklāts 2000. gadā. Evanģēliski luteriskā baznīca (Baznīcas 
ielā 2), baznīcā 1. dievkalpojums noticis 1776.gadā. 
Dzejnieka Ausekļa (1850–1879) kapavieta ar melna granīta 
kapa pieminekli (uzstādīts 1898.g.) Alojas pilsētas kapos un 
Dzejnieka Ausekļa krūšutēls pie Alojas Ausekļa vidusskolas 
– granīta piemineklis (tēlniece Marta Lange), uzstādīts 
1973. gadā.
8. Urga. Atpūta, Urgas dzirnavu krodziņa un parka apskate
9. Braslava. Braslavas parka apskate un ciemošanās 
Braslavas “Ceļmalniekos”. „Melnays Jānis” – atpūtas 
komplekss. Apciemojiet Latvijā vienīgo templi, veltītu 
Jānim, mežu ieskautā dabas parkā Ziemeļvidzemes 
biosfēras rezervātā no 1. jūnija līdz 1. oktobrim sestdienās un 
svētdienās (darbosies kafejnīca, ieejas maksa 2 Ls, bērniem 
ieeja brīva). Pieteikšanās pa tālruni + 371 25979406.
10. Vilzēnu muižas parka Stārķu kolonija. Apskatāma 
Stārķu ligzdu kolonija Braslavas pagastā, kas ir otrā lielākā 
Latvijā. Tālrunis informācijai – 64030401 Kreišmane).

4. Vīķu saliņas un smilšakmens klinšu apskate.
5. Vīķu Dzirnavu ezera un tā apkārtnes apskate.
6. Alojas apskate. 
7. Ungurpils dzirnavu ezers un parks. Mākslīgi izveidots 
dzirnavezers ar peldošām salām. Blakus Ungurpils parkā 
saglabājušās viduslaiku pils mūra drupas.
8. Atgriešanās Staiceles TIC.

Lielā iela 13, Staicele, LV–4043

Tālrunis: +371 64035371,
Mob.tālr.: +371 27806452

Fakss: +371 64023036
e-pasts: turisti@staicele.lv

www.aloja.lv
www.staicele.lv

Twitter -  AlojasNovadaTIC

ALOJAS NOVADA
TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

Alojas novads
Alojas novadu veido četras bijušā Limbažu rajona pašvaldības – Alojas pilsēta un pagasts, Staiceles pilsēta un pagasts, 
Braslavas pagasts un Brīvzemnieku pagasts. 


