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RŪJIENAS UN NAUKŠĒNU NOVADOS
26. augustā
Velobrauciens “Rūjas pedālis” (50km). Rūjas palienes dabas vērtības, 
zivsaimniecības vēsture Rūjas zivju dīķos, saimniecību “Lejasvagaļi” un 
“Klimpas” apmeklējums, Endzeles, Oleru un Paipusu muižas. Sākums 10:00 
pie Endzeles muižas (Jeru skola). Dalība bezmaksas. Pieteikšanās līdz 25. 
augustam: laura.taube@daba.gov.lv vai +37128322436. 
Oleru muižas kompleksa apskate. No 10:00-16:00, apmeklējums
bezmaksas. Informācija: +371 29224494. “Oleru muiža”, Jeru pag. 
Pārgājiens “Iepazīsim Rūjas senleju” (7km, 3h) gar Rūjas upi no Rūjienas 
estrādes uz Naukšēniem ģeologa Daiņa Ozola pavadībā.  Dalība bezmak-
sas. Pieteikšanās līdz 25. augustam: laura.taube@daba.gov.lv vai 
+37128322436. 
Rūjienas novada Tautskola un amatniecības centrs “Rūzele” radošā 
darbnīca no 11:00-16:00 – atslēgu piekariņu un auskaru izgatavošana 
no dabīgās ādas. Pieteikšanās: +371 26397236. Maksa par materiāliem – 
3,50 EUR. Skolas iela 8a, Rūjiena. 

Naukšēnu vīnu darītava - vīna ražotnes apskate un vīna degustācija. 
Apmeklējums no 10:00-22:00. Dalība bezmaksas. Iepriekš piesakoties: 
+371 26641461. “Saulesvārti”, Naukšēnu pagasts. Lat: 57.8849023, Lon: 25.4477478

Stallis “Zirgu vārdotāja”. Izjādes zirga mugurā par īpašo Ceļotāju dienu 
cenu – 7EUR/h/pers. Iepriekš piesakoties pa telefonu +371 26286144. 
Stallis ''Zirgu vārdotāja'', Eriņi, Ķoņu pag. Lat: 57.9031711, Lon: 25.3624487
Kūrmājas “Nāras” - naktsmājas, pirtis, ēdināšana un plosta braucieni ar 
15% atlaidi. Sīkāka informācija un pieteikšanās pa telefonu +371 
29431081. “Nāras”, Naukšēni. 
Rūjienas saldējums. Ekskursija pa ražotni, iespēja nobaudīt dažādus 
saldējuma veidus. No 9:00 – 17:00, iepriekš piesakoties: +371 29403494. 
Dalība – 3EUR/pers. Upes iela 5, Rūjiena. 

26.-27. augustā

STRENČU UN VALKAS  NOVADOS
26. augustā
Pārgājiens “Bezdibeņa ezera meklējumos” (2h) cauri Kārķu purvam uz 
Bezdibeņa ezeru, rīta kafija un zaptsmaize Veckārķu muižas ledus 
pagrabā. Pēc pārgājiena tēja un ieskats mūsdienu dzīvē purva malā 
bez elektrības. Pieteikšanās līdz 25. augustam: +371 26391447. Dalība 
2,50 EUR/pers. Sākums – plkst. 10.00 Veckārķu ledus pagrabā, 
“Kraujas”, Kārķu pag. 
Pārgājiens “Sedas purvs – zināmais un nezināmais” (15km, 6h). Dažādu 
vecumu kūdras izstrādes lauki, purva sala, iekšzemes kāpas. Pulcēšanās 
plkst. 9.45 Sedas pilsētas Skolas laukumā. Noslēgumā Sedas padomju 
laika muzejs. Dalība bezmaksas. Pieteikšanās līdz 25.08. plkst.10.00:   
+371 26361362 (Rūta), ruta.zepa@daba.gov.lv vai +371 26222682 
(Jānis), janis.perle@daba.gov.lv. 
Nakts orientēšanās “Augusta Jāņtārpiņš”. Trases garums ~5,5 km. 
Pulcēšanās 21.30 pie Gaujas plostnieka skulptūras, Ozolu iela, Strenči. 
Starts plkst. 22.00. Nolikums un informācija atrodama Strenču 
novada mājaslapā www.strencunovads.lv un Klientu apkalpošanas 
centrā, Rīgas ielā 7, Strenčos.

ALOJAS NOVADĀ

Ekskursija pa Staiceles pilsētas vēsturisko 
koka apbūvi. Ekskursijas laiki: 11:00 un 
14:00 no Staiceles TIC (Lielā iela 13, Staicele) 
ilgums ~2h, dalība bezmaksas. Sīkāka 
informācija: +371 27806452 (Inese). 
Uzņēmējdarbības atbalsta centrs - bibliotēka 
“Sala” – ekskursija pa zema enerģijas 
patēriņa ēku ar “zaļo” jumtu un par Ungurpili 
uzņemtā īsfilma “Klaidoņstāsti”. No 11:00 līdz 
15:00, dalība bezmaksas. Informācija: +371 
29488449. Liepu iela 3, Ungurpils, Alojas pag.
Ekskursija pa Alojas pilsētas vēsturisko 
apbūvi. Ekskursijas laiki: 11:00 un 14:00 no 
Alojas muzeja (Ausekļa iela 1, Aloja) ilgums 
~1,5h, dalība bezmaksas. Sīkāka informācija: 
+371 29355172.

26. augustā

Šitake sēņu audzētava un mācību saimniecība 
“Ošlejas” – viss par šitake un citu sēņu audzēša-
nu. Dalība bezmaksas. Par apmeklējuma laiku 
vienoties zvanot uz +371 29447591 (Imants). 
Līvānu iela 10, Aloja.

Pārgājiens uz Karogu silu un brauciens ar 
plostu – pārgājiens (3h, 5km) uz Karogu silu, alu, 
avotiņu un Dzelzāmura dižakmeni, atpakaļ 
brauciens ar plostu. Sākums 12:00 no Staiceles 
TIC (Lielā iela 13, Staicele), dalība – 3 EUR/pers. 
Pieteikšanās līdz 25. augustam: +371 27806452 
(Inese).

27. augustā

26.-27. augustā
Puikules muižas un parka apskate.
No 10:00 – 17:00, informācija: +371 25627896. 
Dalība bezmaksas. Puikule, Brīvzemnieku pag.
Lībiešu muzejs “Pivalind”. 
Abas dienas no 11:00 – 16:00, informācija: +371 
28673984. Dalība bezmaksas. Lielā iela 14, Staicele 
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KOCĒNU NOVADĀ
26. augustā
Velobrauciens (26km) Kocēni - Zilaiskalns – 
Kocēni, pa mazbānīša sliedēm, Zilākalna strād-
nieku ciemata apskate un Zilākalna soļanka.  
Sākums 10:00, pie Kokmuižas pils, Kocēnos, 
Alejas ielā 2. Dalība bezmaksas, pieteikšanās 
līdzi 25. augustam: +371 28644530 (Toms) 

MAZSALACAS NOVADĀ
26. augustā
Pārgājiens “Vilki lācim pēdas dzina” (10km, 4h) 
apkārt Ramatas Lielezeram. Tikšanās plkst. 
10.00, pie “Lejasdīriķu” mājām, Ramatas pag. 
(Lat: 57.9789125, Lon: 24.9685145). Dalība bezmaksas. 
Pieteikšanās līdz 25. augustam: i-da@i-da.lv vai 
+37126415686 (Rolands).
SIA Spelta kaņepes - viss ražošanas process no 
kaņepes sēklas līdz pārtikas produktam. Dalība 
bezmaksas. Iepriekš pieteikties. Informācija: +371 
29182030. “Tīrumnieki”, Mazsalacas pagasts. 
Lat: 57.8774860, Lon: 25.1039030

Mazsalacas amatu māja. Iepazīšanās ar dažādām 
rokdarbu tehnikām. Abas dienas no 10:00-16:00, 
dalība – bezmaksas. Sīkāka informācija: +371 
29375352. Rīgas iela 10, Mazsalaca.
Saimniecība “Dzintari”. Retro auto kolekcijas un 
Āfrikas strausu apskate. Dalība bezmaksas. 
Iepriekš pieteikties. Sīkāka informācija: +371 
29459618. “Dzintari”, Skaņkalnes pag. 
Lat: 57.8411024, Lon: 25.0439303
Saimniecība “Jaunbomji”. Dzimtas senlietu 
muzeja un mazo mājdzīvnieku apskate. Dalība par 
ziedojumiem, iepriekš piesakoties: +371 26464138. 
Skaņkalnes pag. Lat: 57.8408051, Lon: 25.0597525

26.-27. augustā
Individuālie apmeklējumi:

Imanta Kalniņa un Imanta Ziedoņa kora mūzikas 
koncerts “JA TU TAGAD NĀKTU…” 
Sākums plkst. 19.00 Sēļu muižas estrādē

Saimniecība “Ķeiķi”. Ekskursija aitu saimniecībā.  
Dalība par ziedojumiem – drīkst atnest arī kaut ko 
garšīgu. Iepriekš pieteikties:  +371 22144936. “Ķeiķi”, 
Skaņkalnes pag. Lat: 57.8283118, Lon: 25.0649912

BURTNIEKU NOVADĀ
26.-27. augustā
Nogrimušās Burtnieku pils torņa meklējumos – 
laivu noma izbraucienam uz Kūkurīša salu. 
No plkst 10:00-18:00, maksa: 2 EUR/laiva un 
vestes. Sīkāka informācija: +371 29456900. 
“Asari”, Matīšu pagasts 
No rīta līdz vakaram uz ezera!  Laivu noma par 
īpaši draudzīgām cenām visas dienas garumā. 
Iespēja pasūtīt siltas pusdienas ar piegādi laivu 
bāzē. No 8.00-22.00, sīkāka informācija: +371 
29230000. Vecates laivu bāze "Ezerupe", Vecates pag.
Zemnieku saimniecība “Dulbeņi” – šitake sēņu 
audzēšana, bišu drava. No 10:00-17:00, dalība – 
2EUR/pers. Sīkāka informācija: +371 26464138. 
“Dulbeņi”, Rencēnu pag. 

Ģeologa Daiņa Ozola lekcija/stāstījums par to, ko 
par Burtnieku vēl nezinām. Sākums 13.00, dalība 
bezmaksas. Vecates laivu bāze "Ezerupe", Vecates pag.

27. augustā


