
• Alojas muzejs piedāvā Iespēju iepazīties ar Alojas un tās apkārtnes vēsturi, 
aplūkot ekspozīciju, kas veltīta dzejniekam Auseklim (1850–1879), diriģentam 
Indriķim Zīlem (1841–1919) un skolotājam un novadpētniekam Arvīdam 
Galeviusam (1893–1972), 19. un 20.  gs. mājsaimniecības priekšmetu ekspozīciju, 
kā arī gleznotāja un grafiķa Arvīda Galeviusa (1920–1982) gleznu ekspozīciju. 
Ekskursija pa pilsētu un uz Ausekļa atdusas vietu Alojas kapos. 
Ekskursiju iepriekš pieteikt pa tālruni +371 29355172; GPS 57°45’55.2”, 24°52’27.9”

• Staiceles Lībiešu muzejs „Pivālind” piedāvā iespēju iepazīties ar lībiešu kultūras 
mantojumu Salacas novadā un Staiceles vēsturi. Iespējams nobaudīt siltas 
pusdienas seno lībiešu stilā muzejā – krogā (iepriekš pieteikt). 
Tālrunis +37160435155, +37127806452; GPS 57°50’5.3” 24°44’50.6”

• Staiceles TLM studijas audēju darbnīcā iespējams iemēģināt roku vairāk kā 
100  gadu vecās stellēs un „Mākslinieku šķūnī” varam iepazīt Staiceles amatnieku 
darbus (audumi, adījumi, pinumi, tamborējumi ...). 
Tālrunis +371 27806452, GPS 57°50’6.9”, 24°45’13” 

• Dabas takas Karogu silā – kādreiz tik ļoti staiceliešu iecienīts Pastaigu parks. 
Tiek atjaunota taka uz Karogu alām, ierīkota atpūtas vieta pie dīķa, sporta 
laukumi, dabas taka uz Dzelzāmura dižakmeni. Karogu kalniņš ar upurakmeni – 
sena kulta vieta, kas bijusi apdzīvota jau 13. gs. Slāpes var veldzēt ar avotiņa ūdeni.
Informācija (TIC) +37164035371, +37127806452, GPS 57°49’34.4”, 24°47’11.4”

• Puikules muiža pašreizējā pils ir celta ķieģeļu Tjūdoru neogotikas stilā, 
vecās kungu mājas vietā fon Klotam  19.gs 70. gados. Muižā atrodas Puikules 
pamatskola.
Tālrunis  +371 64034125; GPS 57°41’18.9”, 24°52’55.6” 

• Puikules Purezera dabas taka atrodas Brīvzemnieku pagastā apmēram 3 km 
gara taka, kas ved uz ezeru purva vidū un apkārt tam. Iekārtotas piknika vietas, 
ieeja bez maksas. GPS 57°40’52.1”, 24°54’30”

• Planču purva dabas taka Ekotūrisma dabas taka purvā, pieejama arī cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām – neredzīgajiem – info Braila rakstā. Staiceles pagasts, 
57º52’45.9”, 24º45’1.7”                                                                               

• Ozolmuižas muižas komplekss atrodas Ozolu ezera malā. Pils celta 18.gs beigās 
agrīnā klasicisma stilā. Tajā atrodas Ozolmuižas pamatskola Apkārt ezeram 
izveidota pastaigu taka. Tālrunis +371 64037619; GPS 57º38’13.9’’, 25º2’50.4’’

• Braslavas muižas parks muižas kompleksa apbūve veidojusies 19. gs.,14.2 ha 
lielajā parkā aug 11 eksotisko sugu koki un krūmi. Tajā atrodas deju paviljons un 
kapela. GPS 57º45’15.4’’, 25º2’34’’

• Ungurpils. Ungurpils dzirnavu ezers atrodas 4 km no Alojas, autoceļa Valmiera– 
Ainaži kreisajā malā. Ezers ir mākslīgi izveidots 18.gs otrajā pusē, kurā vērojamas 
vairākas peldošas salas. Blakus ezeram atrodas muižas laikos stādīts parks, turpat  
skatu uz ezeru var vērot no vairākus metrus augsta skatu  torņa, makšķerēšanas 
vietās izbūvētas laipas. Ezers un parks apvīts ar leģendām, teikām un nostāstiem. 
GPS 57°46’22.5”, 24°49’0.8” 

• SIA “Aloja-Starkelsen”. Latvijas–Zviedrijas kopuzņēmums ir bioloģiskās 
kartupeļu cietes ražošanas uzņēmums, kas gatavo arī sausos ķīseļus un dažādas 
garšvielas. 
Ungurpils, Alojas pag.,  GPS 64031730, 57°46’18.7”, 24°48’32.8”

• Bioloģiskā saimniecība „Lielkalni” piedāvā iepazīt netradicionālu augļu un ogu 
dārzu, ogu un gatavās produkcijas (želejas, sīrupi, ievārījumi, marmelādes, tējas) 
degustāciju. Interesentiem iepriekš pieteikties pa tālruni +371 26362975 (Aija); 
GPS 57°46’0.2”, 24°48’35.6”

• Bioloģiskā saimniecība “Vīksnas” piedāvā aitkopības produkciju, filcētus 
suvenīrus, daiļdārza apskati, pastaigu pa meža taku. Vīksnas, Brīvzemnieku pag., 
tālrunis +371 29107389;  57°41’38.2”, 24°52’19”

• Piedāvā izjādes ar zirgiem 
 • Alojas novada Braslavas pagastā,  informācija 26385935 (Zane)
 • Alojas novada Ungurpilī, informācija 26184931 (Ļena); 57º45’54.9”, 24º49’0.9” 

• Izbraucieni ar plostu pa Salacu Staicelē, tālrunis +371 29190741 (Vairis)

IEPAZĪSTI ALOJAS NOVADU NO JAUNA! 
Alojas novads atrodas pašos Latvijas ziemeļos 120 130 km no Rīgas, tās lauku teritorijas robežojas ar Igauniju. 
Iegriežoties mazpilsētās Alojā un Staicelē ir iespēja iepazīt 19.gs. beigu un 20.gs. sākuma vēsturisko apbūvi, muzeji 
iepazīstina ar lībiešu kultūras mantojumu Salacas novadā, Staicelē var nobaudīt siltas pusdienas seno lībiešu stilā 
muzejā – krogā. lieliska iespēja baudīt dabu apkārtnes mežos, purvos, gleznainajos Salacas krastos, laivot Salacas upē, 
atpūsties, makšķerēt Ozolmuižas vai Ķiruma ezeros un no skatu torņa vērot Ungurpils ezeru ar peldošām salām...

Alojas novada TIC, 
Staicele, Lielā iela 13,

+37164035371, 
+37127806452
www.aloja.lv
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  3.05. „Ar dziesmu par Latviju” 
 Alojas novada pašdarbības kolektīvu viesošanās  visās
 Alojas novada pārvaldās ar koncertprogrammu 
 „Ar dziesmu par Latviju”, lai atzīmētu Latvijas 
 Republikas neatkarības atjaunošanas dienu.
  4.05. Auto foto rallijs – orientēšanās sacensības Alojas novadā 
17.05. Makšķerēšanas sacensības “Staiceles Vimba”, 
             Pasākums „Izglītībai Staicelē – 110” – salidojums
             “Muzeju nakts 2014” pasākums Staicelē 
 Muzeju nakts pasākums Puikules muižā - Iepazīšanās ar   
 muižu, nakts pastaigas, .koncerts, tērpu demonstrējumi
24.05. “Mežkunga kauss 2014” mednieku sacensības Staicelē

   5. 07. Alojai – 565. Alojas pilsētas svētki tiks svinēti, atceroties  
 565 gadu vēsturi, kopš apdzīvotās vietas vārds minēts  
 vēstures dokumentos. Svētku nedēļas vakari būs veltīti  
 sporta, jauniešu, NVO un tautas mākslas aktivitātēm, bet 
 sestdien goda vietā būs pirms 245 gadiem celtā luterāņu
 baznīca, kas uzņems Latvijas draudžu dienu dalībniekus.
 Vakarā izskanēs garīgās mūzikas koncerts. Nakts  zaļumballē 
 pilsētas centrā kopā ar leģendāro grupu „Credo”.
19.07 Svētā putna „Pivālind” svētki Staicelē 
 Pasākuma ietvaros trīsgadīgo staiceliešu uzņemšana   
 pilsētnieku kārtā
19. 07.  Puikules Tautas namā “Dziesma Tev un Man”,

tradicionāli jau 20 gadus pēc kārtas pulcina dažādu paaudžu 
dziedātājus ne tikai no pagasta, bet arī no Matīšiem, 
Limbažiem un Rīgas.

jūlijā  Alojas novada „Veterānu sporta svētki” 

PASĀKUMI 
ALOJAS NOVADĀ

2014. GADĀ

JANVĀRIS
31. 01. Staiceles pilsētas 22 gadu jubilejas sarīkojums

FEBRUĀRIS
   1. 02. Alojas pilsētas 22.gadu jubilejas sarīkojums 
   8. 02. Puikules tautas nama sieviešu vokālā ansambļa   
 „Kolorīts” koncerts Puikulē
14. 02. Valentīndienas diskoballīte Staicelē                                                       

MARTS
29.03. Alojas novada Goda balva   
 Pirmo reizi Alojas novadā sabiedriski aktīviem cilvēkiem
 ar kuru devumu novada attīstībai lepojamies tiks
 pasniegtas Goda balvas.                                                                                            
25.03. Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas   
 pasākumi

APRĪLIS
   1.04. Stārķu sagaidīšanas svētki Staicelē
   5.04. Alojas mednieku kluba pavasara kauss šaušanā
 „Oranžā šnepīte” 2014
12.04. Alojas novada mazo vokālistu konkurss
 „Alojas novada Cālis 2014”
20.04. Lieldienu lustes Alojā un Staicelē
27.04. Teātra dienai veltīts pasākums Staicelē

MAIJS

  1.06. Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts
 pasākums Staicelē
13.06. Pasaules klaidoņu saiets un Ungurpils ezera svētki 

Tradicionāli jūnija otrajā piektdienā pie Ungurpils ezera 
Alojas pagastā salidojumā pulcējas latviešu pasaules 
klaidoņi – ceļotāji, lai dalītos ar iepriekšējā gada ceļojumu 
piedzīvojumiem, satiktu domubiedrus un atpūstos. Vakaram 
ezera krastā piedien arī zivju zupas baudīšana, mūzika un 
ceļojumu trofeju izsole.

JŪNIJS

JŪLIJS

16.08. “Osvalda kauss 2014” – mednieku šaušanas
 sacensības Staicelē
30.08. Stārķa pavadīšanas svētki Staicelē

AUGUSTS

   1.09. Zinību diena Staiceles vidusskolā
SEPTEMBRIS

  4.10. Starptautiskā veco ļaužu diena
 11.10.   Jaunrades dziesmu konkurss „Kas mēs bijām, 
 būsim, esam” Alojā

Jau desmito gadu Alojā viesojas Vidzemes un Rīgas mūzikas 
skolu kori, lai jaunrades dziesmu konkursā izpildītu savu 
vienaudžu sarakstītās dziesmas.

OKTOBRIS

10. 11. Mārtiņdienas Bazārs Staicelē 
11. 11. Lāčplēša dienas pasākumi novadā
18. 11. LR proklamēšanas dienas sarīkojumi novadā 
30. 11. Eglītes iedegšana, 1. Adventes koncerti Staicelē 
 un Alojā

NOVEMBRIS

Decembrī  Adventes koncerti
DECEMBRIS

21.06. Alojas novada pļaušanas svētki un Jāņu ielīgošana Alojā
Pirms Vasaras saulgriežu nakts burvības čaklākie visu 
vecumu  izkapts pļāvēji sacenšas pļaušanas ātrumā un
 rūpīgumā. Pēc sacensībām siera un alus baudīšana, 
uguns mucas iedegšana, dziesmas un dejas ap ugunskuru.

22.06. Jāņu ielīgošana Braslavas parkā 
23.06. Līgo svētki novadā
28.06. Alojas mednieku kluba šaušanas sacensības „Vasaras  
 kauss” 2014 un Latvijas čempionāts šaušanā (SK 100)


