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KUR ZVANĪT STEIDZAMOS GADĪJUMOS?

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA  03, 112, 113

POLICIJA  02, 110, 112

UGUNSDZĒSĪBA UN GLĀBŠANA  01, 112

UGUNSDZĒSĪBA UN GLĀBŠANA 
No fiksētajiem un mobilajiem tālr.  ................................................................................112
No fiksētajiem tālr.  ..................................................................................................................................01

KĀRTĪBAS UZTURĒŠANA 
No fiksētajiem un mobilajiem tālr.  ............................................................... 110, 112
No fiksētajiem tālr.  ..................................................................................................................................02
Rīgas pašvaldības policija  ....................................................... (00-24) 67 037811

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA 
No fiksētajiem un mobilajiem tālr.  ............................................................... 113, 112
No fiksētajiem tālr.  ..................................................................................................................................03
ARS, neatliekamā medicīniskā

palīdzība  ..............................................................................(00-24; maksas) 67 201003
Ģimenes ārstu 
 konsultatīvais tālr.  ...................... (d.d. 17-8; S., Sv. 00-24) 66 016001
Rīgas “Dzemdību nama”

uzziņas  ........................................................ (d.d. 8-18, S., Sv. 10-18) 67 011225
diennakts uzņemšana  ..........................................................................................67 011300

Traumatoloģiskā palīdzība
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, 
 traumpunkts  ............................................................................................. (00-24) 67 399441
Rīgas 2. slimnīca, traumpunkts  ........................................ (00-24) 67 614033
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, 
 traumpunkts, Vienības gatvē 45  ................................. (00-24) 80 708866 
Stacionārs Biķernieki, acu traumpunkts 
 pieaugušajiem  ................................................ (00-24) 67 038233, 67 038290
ARS, 
 traumpunkts  ...........(d.d. 8-20; S., Sv. 10-20; maksas) 67 201019
Apdegumu centrs  ................................................................................. (00-24) 67 038323

INFORMATĪVIE PAKALPOJUMI 

Diennakts uzziņu dienests  .........................................................................................................1180

TRANSPORTS
Latvijas dzelzceļa uzziņas  ....................................................................................8000 1181
Rīgas starptautiskā autoosta  .................(maksas uzziņas) 9 0000009
   (biļešu pasūtīšana) 9 0001111
Starptautiskā lidosta Rīga  .....................................................................................................1187
Rīgas satiksme  ......................................................................................... (00-24) 8 0001919
Rīgas pasažieru termināls  ............................................... (d.d. 9-17) 67 326200

CEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS DIREKCIJA
Diennakts informācijas tālrunis ..................................................................67 025777 
Diennakts uzticības tālrunis .............................................................................67 025757 
Transportlīdzekļa un vadītāju datu 

maksas tālrunis ................................ (EUR 1,38 min. ar PVN) 9 0004099 
Transportlīdzekļa un vadītāju datu 
īsziņa  ................................................................................................. (EUR 0,85 ar PVN) 1800 

E-pasts ..................................................................................................................office@csdd.gov.lv
(Pieņem ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus)

PAKALPOJUMI 
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Saskaņotajā paziņojumā par ceļu satiksmes 
negadījumu tiek fiksēti negadījuma apstākļi – 
vieta, laiks, iesaistītie spēkrati, transportlīdzekļu 
vadītāji, kā arī aprakstīti notikušā apstākļi, kam 
piekrīt abi iesaistītie autovadītāji, to apliecinot ar 
saviem parakstiem. 

Kur derīgs saskaņotais paziņojums? 
Šis dokuments ir derīgs gan Latvijā, gan arī pārējās Eiropas 
Savienības valstīs, kur tas ir vienāds pēc teksta satura, lapas 
iekārtojuma un krāsām, sadaļu numerācijas un norādījumu 
izvietojuma. Atšķirīga ir tikai valoda. Tādējādi paziņojums ir ērti 
izmantojams arī tad, kad abi iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji 
nesaprot viens otra valodu. 

Kad jāpilda saskaņotais paziņojums? 
Saskaņotais paziņojums ir jāpilda, kad ceļu satiksmes negadīju-
mā nav cietušo, ir iesaistīti tikai 2 spēkrati, kas var turpināt ceļu, 
kā arī nav bojāta trešajām personām piederoša manta. 

Kādas priekšrocības sniedz 
saskaņotais paziņojums? 
• laika ekonomija – pie zināmiem nosacījumiem nav jāgaida 

ceļu satiksmes policija;
• mazāk tiek traucēta satiksme;
• nav jāmaksā sods par negadījuma izraisīšanu un netiek noteik-

ti soda punkti;
• autovadītājam ir viegli orientēties situācijā, ja negadījums 

noticis citās Eiropas Savienības valstīs.

Saskaņotā paziņojuma aizpildīšana
Katrs no ceļu satiksmes negadījumā iesaistītajiem vadītājiem 
aizpilda izvēlētās veidlapas savu pusi (A vai B), pievērošot uz-
manību veidlapas sadaļu nozīmei un paskaidrojumiem veidlapas 
otrā pusē. Tad katram trans portlīdzekļa vadītājam jāparakstās 
par viņa sniegto datu pareizību. 
Pēc saskaņotā paziņojuma aizpildīšanas un parakstīšanas katram 
transportlīdzekļa vadītājam obligāti jāpaņem viena aizpildītā 
paziņojuma eksemplārs. Cietušā spēkrata vadītājs savu saska-
ņotā paziņojuma kopiju iesniedz pretējās puses apdrošinātājam. 
Savukārt, vainīgais vadītājs to iesniedz savam apdrošinātājam.

Administratīvos sodus par pārkāpumiem ceļu 
satiksmē piemēro atbilstoši Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 10. “a” nodaļas 149.3–
149.40 pantiem.

Transportlīdzekļa vadītājiem piemērotos administratīvos naudas 
sodus, ko piemērojusi Valsts policijas vai Valsts robežsardzes 
amatpersonas par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kā arī naudas 
sodus par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpumiem, ko piemērojusi Valsts policijas vai Pašvaldības 
policijas amatpersonas, jānomaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā no 
soda uzlikšanas dienas.

Saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksa 299’. pantu, ja 
uzliktais naudas sods nav samaksāts noteiktajā termiņā, līdz 
naudas soda samaksai aizliegts:
• izsniegt pārkāpuma izdarītājam transportlīdzekļa vadītāja ap-

liecību;
• veikt pārkāpuma izdarītājam piederošo transportlīdzekļu valsts 

tehnisko apskati un reģistrēt tos transportlīdzekļu un trans-
portlīdzekļu vadītāju valsts reģistrā vai traktortehnikas un tās 
vadītāju informatīvajā sistēmā;

• ar transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums un kurš reģis-
trēts ārvalstīs, izbraukt no Latvijas.

Ja naudas sods nav samaksāts gada laikā no dienas, kad 
lēmums par naudas soda uzlikšanu stājies spēkā, stājas spēkā 
transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums un 
transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts vadīt transportlīdzekļus līdz 
naudas soda nomaksai. Šādā gadījumā lēmumu par administratī-
vā soda uzlikšanu nodod piespiedu izpildei tiesu izpildītājam, kas 
notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē ieskaita valsts 
pamatbudžeta ieņēmumos. Naudas sodus par transportlīdzekļa 
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem ieskaita 
attiecīgās pašvaldības budžeta ieņēmumos.

Informācija par naudas soda nomaksu CSDD datu bāzē redzama:
• uzreiz, ja naudas sods nomaksāts CSDD kasē;
• parasti pēc 3 dienām, ja naudas sods maksāts bankā (jo 

informācijai no bankas jānonāk Valsts kasē, no tās Iekšlietu 
ministrijas informācijas centrā).

Gadījumos, ja kādu iemeslu dēļ persona naudas sodu nomaksā-
jusi vairākas reizes, personai jāvēršas VID reģionālajā iestādē, 
līdzi ņemot naudas sodu nomaksu apliecinošos dokumentus. 
Ņemot vērā, ka naudas sodus par pārkāpumiem ceļu satiksmē 
ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos, CSDD nevar atmaksāt 
pārmaksāto naudas sodu.

Saskaņotais paziņojums

Administratīvie pārkāpumi
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JA VADĪTĀJA APLIECĪBAI BEIDZIES 
DERĪGUMA TERMIŅŠ, APLIECĪBA IR BOJĀTA 
VAI MAINĪJUŠIES PERSONAS DATI

Lai nomainītu Latvijā izdotu autovadītāja apliecību, jābūt derīgai 
medicīniskajai uzziņai. Par uzziņas esamību iespējams pārliecinā-
ties CSDD e-pakalpojumos www.e.csdd.lv vai zvanot uz maksas 
tālruni 90004099. Ja uzziņas nav, tādu iespējams saņemt pie 
ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādēs izveidotās ārstu komi-
sijās – šāda komisija atrodas arī CSDD ēkā. Maksa par vadītāja 
apliecības atjaunošanu ir EUR 22,05.

NOZAGTAS VAI NOZAUDĒTAS VADĪTĀJA 
APLIECĪBAS ATJAUNOŠANA

Vadītāja apliecību atjauno personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā 
vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendārajā gadā 
(t.sk. persona deklarējusi dzīvesvietu Latvijā).
Nozaudēto vai nozagto vadītāja apliecību atjauno bez eksāmenu 
kārtošanas.
Lai veiktu atjaunošanu, nepieciešami šādi dokumenti: 
• pase (var uzrādīt arī atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģošanas 

līdzekļu vadītāja apliecību); 
• derīga medicīniskā uzziņa, ja par to CSDD reģistrā nav infor-

mācijas;
• pakalpojuma apmaksas kvīts – EUR 22,05 (ja vadītāja apliecī-

bas zādzība ir pieteikta policijā) vai EUR 39,14 (nozaudēšanas 
gadījumā).

Vadītāja apliecību var atjaunot jebkurā CSDD nodaļā, kurā pieņem 
transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus un 
izsniedz vadītāja apliecības.

Par vadītāja apliecības nozaudēšanu, ja to kādu laiku neatjauno-
siet, iespējams paziņot, iesniedzot rakstisku iesniegumu jebkurā 
CSDD nodaļā, kurā pieņem transportlīdzekļa vadītāja kvalifikāci-
jas iegūšanas eksāmenus un izsniedz vadītāja apliecības (perso-
nīgi vai nosūtot pa pastu).

Vadītāja apliecība, kas ir pieteikta kā nozaudēta vai nozagta, nav 
derīga kā vadīšanas tiesības apliecinošs dokuments.

P.S. Atjaunojot atpūtas kuģu vadītāja apliecību, ja apliecības 
zādzība ir pieteikta policijā, nepieciešams CSDD iesniegt arī 
policijas izziņu par dokumentu zādzības faktu.

PAR PĀRKĀPUMIEM ATŅEMTU VADĪŠANAS 
TIESĪBU ATJAUNOŠANA

Ja vadīšanas tiesības atņemtas pārkāpumu uzskaites punktu 
ietvaros.

Lai atjaunotu vadīšanas tiesības, ja tās atņemtas pārkāpumu 
uzskaites punktu sistēmas ietvaros, ir jānokārto B kategorijas 

teorētiskais un vadīšanas eksāmens. Nokārtojot iepriekšminētos 
eksāmenus, personai tiek atjaunotas visas iepriekš iegūtās vadī-
šanas tiesību kategorijas.

Teorētiskajam eksāmenam drīkst pieteikties un to drīkst kārtot arī 
pirms piemērotā aizlieguma termiņa beigām. Saņemt braukšanas 
mācību atļauju, gatavoties un pieteikties vadīšanas eksāmenam 
drīkst tikai pēc aizlieguma termiņa beigām un teorētiskā eksāme-
na nokārtošanas.

Eksāmeniem var sagatavoties pašmācības ceļā, bet tos var 
kārtot jebkurā no 10 CSDD nodaļām, kur sniedz vadītāju kvalifi-
kācijas pakalpojumus.

Eksāmenam var pieteikties:
• personīgi, ierodoties CSDD nodaļā;  
• pa tālruni;
• CSDD e-pakalpojumos.

Pirmo reizi piesakoties eksāmena kārtošanai personīgi 
CSDD:
• jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (personas pasi, 

braukšanas mācību atļauju, atpūtas kuģu vai mazizmēra kuģo-
šanas līdzekļu vadītāja apliecību);

• jāuzrāda derīga medicīniskā uzziņa, ja par to CSDD reģistrā 
nav informācijas. Par to var pārliecināties CSDD e-pakal-
pojumos vai zvanot uz CSDD maksas informācijas tālruni 
90004099. Medicīnisko uzziņu var saņemt pie ģimenes ārsta 
vai ārstniecības iestādēs izveidotās ārstu komisijās;

• jāveic apmaksa par teorētisko eksāmenu – EUR 12,63 vai 
vadīšanas eksāmenu – EUR 38,52 (atkārtots vadīšanas eksā-
mens, ja nav jākārto eksāmena 1. un 2. etaps – EUR 33,63).

Ja nevarat ierasties uz eksāmenu, paziņojiet par to ne vēlāk kā 
iepriekšējā darba dienā. To iespējams izdarīt personīgi, ierodoties 
tajā CSDD nodaļā, kurā pieteikts eksāmens, vai piezvanot pa tālru-
ni, vai arī CSDD e-pakalpojumos. Par neierašanos uz pārbaudījumu 
bez iepriekšēja brīdinājuma neapmeklētais eksāmens jāapmaksā 
pilnā apmērā. Apmaksa jāveic pirms eksāmena kārtošanas.

JA VADĪŠANAS TIESĪBAS ATŅEMTAS 
PAR TRANSPORTLĪDZEKĻA VADĪŠANU VAI 
MĀCĪŠANU VADĪT TRANSPORTLĪDZEKLI 
ALKOHOLA REIBUMĀ VAI ATRODOTIES 
NARKOTISKO, PSIHOTROPO, TOKSISKO VAI 
CITU APREIBINOŠU VIELU IETEKMĒ.

Lai atjaunotu vadīšanas tiesības, pēc piemērotā transportlīdzekļu 
vadīšanas tiesību atņemšanas termiņa beigām jāveic veselības 
pirmstermiņa pārbaude ārstniecības iestādē izveidotajā specia-
lizētajā medicīniskajā komisijā, kā arī jānokārto B kategorijas 
teorētiskais un vadīšanas eksāmens. Nokārtojot iepriekšminētos 
eksāmenus, personai tiek atjaunotas visas iepriekš iegūtās vadī-
šanas tiesību kategorijas.

Autovadītāja apliecības maiņa
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Pēc pirmstermiņa veselības pārbaudes var pieteikties uz teorētis-
ko eksāmenu. Pēc teorētiskā eksāmena nokārtošanas ir jāsaņem 
braukšanas mācību atļauja un tad var pieteikties arī uz vadīšanas 
eksāmenu. 

Pašmācības ceļā jāsagatavojas B kategorijas teorētiskajam un 
vadīšanas eksāmeniem (nokārtojot iepriekšminētos eksāmenus, 
personai tiek atjaunotas visas iepriekš iegūtās kategorijas).

Eksāmeniem var sagatavoties pašmācības ceļā, bet tos var 
kārtot jebkurā no 10 CSDD nodaļām, kur tiek veikta vadītāja 
apliecību izsniegšana un maiņa.

Eksāmenam var pieteikties:
• personīgi, ierodoties tajā CSDD nodaļā, kurā kārtosiet eksāme-

nu;
• pa tālruni;
• CSDD e-pakalpojumos.

Pirmo reizi piesakoties teorētiskā eksāmena kārtošanai CSDD:
• jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (personas pasi, 

braukšanas mācību atļauju, atpūtas kuģa vai mazizmēra kuģo-
šanas līdzekļu vadītāja apliecību);

• jāuzrāda derīga medicīniskā uzziņa par veiktu pirmstermiņa 
veselības pārbaudi, ja par to CSDD reģistrā nav informācijas. 
Par to var pārliecināties CSDD e-pakalpojumos vai zvanot uz 
CSDD maksas informācijas tālruni 90004099. Šo medicīnisko 
uzziņu var saņemt ārstniecības iestādēs izveidotās specializē-
tās ārstu komisijās;

• jāveic apmaksa par teorētisko eksāmenu – EUR 12,63.

Piesakoties eksāmenam telefoniski vai CSDD e-pakalpojumos, 
iepriekš minētās darbības jāveic 30 minūtes pirms eksāmena.

Piesakoties uz atkārtotu teorētisko eksāmenu vai vadīšanas 
eksāmenu, papildus dokumenti nav jāiesniedz. Pirms eksāmena 

jāveic apmaksa attiecīgi par teorētisko eksāmenu – EUR 12,63 
vai vadīšanas eksāmenu un eksaminācijas transportlīdzekļa 
izmantošanu – EUR 38,52 (atkārtots vadīšanas eksāmens, ja nav 
jākārto eksāmena 1. un 2. etaps – EUR 33,63).

Ja nevarat ierasties uz eksāmenu, vēlams par to paziņot CSDD ne 
vēlāk kā iepriekšējā darba dienā. To iespējams izdarīt personīgi, 
ierodoties tajā CSDD nodaļā, kurā pieteikts eksāmens, vai piezva-
not pa tālruni, vai arī CSDD e-pakalpojumos. Par neierašanos uz 
pārbaudījumu bez iepriekšēja brīdinājuma neapmeklētais eksā-
mens jāapmaksā pilnā apmērā. Apmaksa jāveic pirms eksāmena 
kārtošanas.

PAR PUNKTIEM ATŅEMTAS APLIECĪBAS 
(TIESĪBU) ATJAUNOŠANA
Lai atjaunotu vadīšanas tiesības pēc pārkāpumu uzskaites 
punktu sistēmas ietvaros piemērotā transportlīdzekļu vadīšanas 
tiesību izmantošanas aizlieguma, jānokārto B kategorijas teorē-
tiskais un vadīšanas eksāmens. Savukārt, ja vadītāja apliecībā 
atzīmēta tikai AM, A1, A2, A vai B1 kategorija, personai jākārto 
attiecīgajai kategorijai atbilstošu teorētisko un vadīšanas eksā-
menu, bet, ja vadītāja apliecībā atzīmēta tikai TRAM vai TROL 
kategorija, personai jākārto attiecīgajai kategorijai atbilstošu 
teorētisko eksāmenu.

Ja pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros 10 gadu laikā 
tiesību izmantošanas aizliegums personai piemērots 2 reizes, tad 
persona zaudē transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Šādā gadīju-
mā atgūt vadīšanas tiesības drīkst ne ātrāk kā pēc 5 gadiem un, 
lai tās atgūtu, jāveic visas darbības, kas attiecas uz vadīšanas 
tiesību pirmreizējo iegūšanu (apmācība autoskolā, veselības 
pārbaude, eksāmens CSDD).

Eksāmenus var kārtot kādā no CSDD nodaļām, kurās sniedz 
autovadītāju kvalifikācijas pakalpojumus. 
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Vispārzināms fakts – braucot pie stūres labāk kļūdas nepieļaut. 
Taču ideāli vadīt automobili spēj tikai nedaudzi. Pēc statistikas 
datiem, vadītājs pilsētā 15 minūšu laikā pieļauj vidēji no 5 
līdz 10 kļūdām. Protams, to bīstamība ir dažāda, bet katra no 
tām zināmā mērā palielina iespējamību iekļūt ceļu satiksmes 
negadījumā.

Liela daļa no pieļautajām kļūdām vadītājam pašam paliek nepa-
manītas, to viņa vietā ar kompensējošām darbībām paveic citi 
vadītāji, vai arī laimīgas sagadīšanās pēc kļūd as uzreiz nepārvēr-
šas bīstamās situācijās un satiksmes negadījumos. Tomēr šādu 
kļūdu rezultātā vadītājam izstrādājas savs automobiļa vadīšanas 
stils, kas gala rezultātā ir par iemeslu ceļu satiksmes negadījumu 
izraisīšanā. Tāpēc ir svarīgi zināt sava auto vadīšanas stila kļūdai-
nību, saprast tā cēloņos un iemeslus.

Novērošanas kļūdas
Vadot automobili vadītājam jābūt īpaši uzmanīgam un visa uzma-
nība jāveltī brauktuvei. Vadītājam nav tikai jāseko savam automo-
bilim, bet arī citiem transportlīdzekļiem, to kustības trajektorijām. 
Jāpievērš uzmanība arī gājējiem, kuri vēlas šķērsot  brauktuvi, 
vai, kas stāv pieturās un gaida sabiedrisko transportu, kā arī 
tie, kuri izkāpuši no tā. Uzmanību no ceļa novērš runāšana pa 
telefonu, SMS sūtīšana, kā arī ēšana, lūpu krāsošana, runāšana 
ar pasažieriem utt. Daudziem liekas – sīkums, bet šis „sīkums” 
var būt par iemeslu satiksmes negadījumam.

Ātruma izvēle
Lielākā daļa satiksmes negadījumu pārsniedzot maksimāli atļau-
to kustības ātrumu vai nepareizās ātruma izvēles atbilstoši ceļa 
un meteoroloģiskajiem apstākļiem. Pārsniedzot atļauto brauk-
šanas ātrumu pat par 10 km/h palielinās risks nokļūt satiksmes 
negadījumā, jo kad radīsies kustības bīstamība un vajadzēs nore-
aģēt uz to, veicot bremzēšanu, tad apstāšanās ceļš palielināsies 
par vairākiem metriem. šie metri var būt izšķiroši ceļu satiksmes 
negadījumā. Nav jābrauc ar maksimāli atļauto ātrumu, ja ceļš ir 
nepārredzams, slidens, bedrains, ar dažādiem segumiem. Labāk 
ātrumu samazināt un braukt lēnāk, lai nepieciešamības gadījumā, 

laicīgi noreaģēt uz radušos bīstamo situāciju un novērst satik-
smes negadījuma rašanos. Nav māksla nospiest gāzes pedāli, 
māksla ir apturēt transportlīdzekli un novērst negadījumu.

Komunikācijas kļūdas
Te varētu runāt par savstarpējo cieņu un braukšanas kultūru. Ie-
slēdzot laicīgi virzienrādītāju, lai varētu nogriezties, vai pārkārto-
ties citā joslā, mēs izrādām cieņu citiem satiksmes dalībniekiem, 
kas brauc no aizmugures vai pa blakus joslu un, kuri var savlaicīgi 
paredzēt jūsu veikto manevru. Pat braukšana pēc „rāvējslēdzēja” 
principa, kad vienā joslā atrodas šķērslis un jāpārkārtojas blakus 
esošajā joslā, samazina risku nokļūt satiksmes negadījumos.

Bremzēšana
Nav jāveic bremzēšana bez nepieciešamības. Kļūdains uzskats 
ir tam, ka nospiežot bremžu pedāli automobilis apstāsies ātri 
un virzīsies mums nepieciešamajā virzienā, inerces rezultātā ar 
nobloķētiem riteņiem tas virzīsies taisni un nebūs vadāms. Tādas 
kļūdas parasti raksturīgas, braucot pa līkumainiem ceļiem, kā arī 
veicot novēlotos nogriešanās manevrus.

Distances ievērošana
Apdzīvotās vietās par satiksmes negadījumu rašanās iemeslu 
bieži vien ir distances neievērošana starp transportlīdzekļiem. 
Kad notiek tāds satiksmes negadījums, vadītāji nereti vaino 
priekšā braucošā automobiļa vadītāju (pārāk lēnu brauca, strauji 
bremzēja utt.). šis uzskats ir kļūdains, jo praktiski vienmēr 
satiksmes negadījuma rašanās iemesls ir aizmugurē braucošā 
automobiļa vadītāja nepareizā rīcība – nav izvēlēta atbilstoša 
braukšanas distance. Ceļu satiksmes noteikumi nosaka – trans-
portlīdzekļa vadītājam, atkarībā no braukšanas ātruma, jāizvēlas 
tāda distance, lai, priekšā braucošajam transportlīdzeklim brem-
zējot, būtu iespējams izvairīties no sadursmes.

IETEIKUMS! Ja vadām auto ar ātrumu 50 km/h,  distanci izvē-
lamies 50 m, ja vadām ar 90 km/h, distanci izvēlamies 90 m. Jo 
īpaši šis princips ir veiksmīgs uz slapjas vai slidenās brauktuves.

Drošības padomi  autovadītājiem ceļu satiksmē
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Arvien biežāk satiksmes plūsmas atvieglošanai bīstamos krus-
tojumos tiek veidoti rotācijas apļi. Rotācijas aplis daudzkārt sevi 
pierāda kā lēts un efektīvs satiksmes plūsmas regulēšanas veids. 
Apļi arī atzīti par vislabāko ātruma kontroles veidu krustojumos ar 
augstu pieejošo satiksmes ātrumu.

Galvenie nosacījumi, kas, atbilstoši Ceļu satiksmes noteiku-
miem, jāievēro, braucot rotācijas aplī:
• Pirms iebraukšanas aplī jāpārliecinās par to, kādas ceļazīmes 

darbojas šajā krustojumā. Ja tajā ir zīme “Dodiet ceļu”, priekš-
roka ir transportlīdzeklim, kas pārvietojas pa apļveida kustību. 

• Aplī drīkst iebraukt no tik joslām, cik tam pieslēdzas. 
• Braucot apļveida kustībā, ja vadītājs vēlas pārkārtoties, viņam 

jādod ceļš pa citām joslām braucošajiem transportlīdzekļiem. 
• Izbraucot no apļa, jāieņem labais malējais stāvoklis.

Rotācijas apļa priekšrocības, salīdzinot ar krustojumu 
• Konfliktpunktu skaits starp dažādām transportlīdzekļu plūsmu 

trajektorijām četrzaru krustojumos samazinās no 32 līdz 20, 
bet trīszaru krustojumos – no 9 līdz 8. 

• Pastiprinās autovadītāju uzmanība, izbraucot krustojumu (gal-
venais ceļš tiem, kas atrodas aplī). 

• Satiksme rotācijas aplī notiek vienā virzienā (tiem, kas iebrauc 
rotācijas aplī, nav jāizvērtē satiksmes situācija no vairākiem 
virzieniem). 

• Rotācijas aplis izslēdz frontālās sadursmes (tiem, kas iebrauc 
rotācijas aplī, nav nepieciešamības veikt kreiso pagriezienu, 
šķērsojot pretējā braukšanas virziena plūsmas). 

• Ātruma samazināšana krustojumā (autovadītājiem liegts šķēr-
sot krustojumu taisnā virzienā, jo rotācijas apļa centrā esošā 
drošības saliņa ir jāapbrauc ar ievērojami samazinātu ātrumu). 

Pētījumi liecina, ka arī kopējais gaidīšanas laiks diennakts 
garumā pie rotācijas apļiem ir mazāks nekā pie regulējamiem 
krustojumiem. 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” ir lielie un mazie rotācijas apļi. Mazie 
rotācijas apļi paredzēti vienbrauktuvju ceļu krustojumiem, un to 
maksimālā caurlaides spēja ir līdz 20 tūkstoši auto diennaktī. 
Tos veido ar vienas joslas brauktuvi. Šo apļu ārējais diametrs 
ārpus apdzīvotām vietām ir 35–45 m, apdzīvotās vietās – 
30–40 m. 

Lielie rotācijas apļi paredzēti gadījumos, kad mazo rotācijas apļu 
caurlaides spēja ir nepietiekama vai arī krustojoties divbrauk-
tuvju ceļiem, tai skaitā ar vienbrauktuvju ceļiem. Lielos rotācijas 
apļus veido ar vismaz divām braukšanas joslām un to izmērus 
aprēķina matemātiski. Atkarībā no centrālās saliņas diametra 
(40–100 m) to maksimālā caurlaides spēja ir 12 tūkstoši līdz 
26,4 tūkstoši auto diennaktī.

Apļveida krustojumi
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Stacionāro fotoradaru darbības mērķis – uzlabot ceļu satiksmes 
drošību. CSDD radarus ievieš atbilstoši Ministru kabineta uz-
dotajam. Radaru atrašanās vietas tiek izvēlētas un saskaņotas, 
sadarbojoties CSDD un satiksmes drošībā un satiksmes organizā-
cijā iesaistītajām atbildīgajām institūcijām – Valsts policijai, VAS 
„Latvijas Valsts ceļi” un Rīgas domes Satiksmes departamentam.

Ceļu satiksmes drošības uzlabošana ir vairāku pasākumu 
kopums, kurā vienlīdz nozīmīga loma ir gan sabiedrības informē-
šanai un prevencijai, likumdošanas un sodu politikas pilnveidei, 
satiksmes infrastruktūras uzlabošanai, gan stacionāro un pārvie-
tojamo radaru darbībai.

Nosakot radaru atrašanās vietas, analizēta un ņemta vērā gan 
citu valstu pieredze, gan līdzšinējie ceļu satiksmes dati un faktori 
Latvijā. Proti: ceļu satiksmes negadījumu analīze (negadījumu, 
cietušo un bojāgājušo skaits konkrētajā vietā), ceļa posma 
funkcionālā nozīme satiksmē, potenciālā braukšanas ātruma 

pārsniegšanas rezultātā radītais apdraudējums citiem satiksmes 
dalībniekiem, satiksmes intensitāte un raksturīgās braukšanas 
tendences. Vairākos aktuālajos ceļa posmos stacionāro fotorada-
ru uzstādīšana atlikta, jo šajās vietās tuvākajā laikā plānoti ceļa 
remonta vai rekonstrukcijas darbi.

Ārvalstu pieredze liecina, ka radaru darbībai un izvietošanai ir 
jābūt līdzsvarotai – stacionārajiem un pārvietojamajiem radariem 
jādarbojas pamīšus, uz ceļiem neiztikt arī bez policijas. Būtiski, 
lai radaru ieviešana ir caurskatāma, lai to darbības un atrašanās 
vietas ir rūpīgi izsvērtas. Radariem jābūt sabiedrībai saprotamam 
instrumentam, kas darbojas, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, 
nodrošinātu atļautā braukšanas ātruma ievērošanu; radari nav 
naudas pelnīšanas avots.

Pirms stacionāro fotoradaru atrašanās vietām izvietotas braukša-
nas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes ar brīdinošu papildzīmi par 
fotoradara darbību. 

Stacionārie fotoradari 

Balta ikona – 
darbojošies radari 
Dzeltena ikona – 
paredzamās radaru 
vietas
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Lielākais iedzīvotāju skaita pieaugums 
galvaspilsētā notika padomju varas gados, 
kad strauji attīstījās rūpniecība un strād-
nieki pilsētas fabrikām tika meklēti Krie-
vijas un citu padomju republiku plašumos. 
Šobrīd iedzīvotāju skaits Rīgā ir samazinā-
jies no nepilna miljona 80. gadu beigās līdz 
nepilniem septiņsimt tūkstošiem. Tai pašā 
laikā ir noticis jauns būvniecības vilnis, 
Daugava ir tikusi pie piektā tilta pilsētas 
dienvidu daļā, bet Pārdaugavā sākušas 
iezīmēties debesskrāpju aprises.

1  Vecrīga
Pilsētas vēsturiskā daļa, kas pirms trīs-
simt gadiem bija apjozta ar vaļņiem, bas-
tioniem un pilsētas aizsargmūriem. Tūristu 
iecienītākā vieta, kā arī krogu, restorānu 
un bāru paradīze, kas nolaidusies šaurajās 
viduslaiku ieliņās. Vecrīgu mēdz saukt arī 
par Vecpilsētu un Iekšrīgu. Lai gan pilsētas 
dibinātājs bīskaps Alberts pamatakmeni 
šeit ielika 1201. gadā, tā pa īstam pilsētas 
tiesības ieguvusi tikai 1225. gadā.
Pilsēta ir attīstījusies kā tirdzniecības un 
tranzīta (vēlāk arī rūpniecības) centrs, 
saduroties pieaugošajam iedzīvotāju skai-
tam un nepieciešamībai aizsargāt pilsētu 
ar nocietinājumu palīdzību. Vecrīgas ielu 
tīkls pamatā radies 13. gadsimtā. Tajā ir 
iespējams saskatīt senu sauszemes ceļu 
trases, bijušās Rīgas upes krastu, kā arī 
vēlāk likvidēto apbūves kompleksu, klos-
teru un piļu, kontūras. 
Vecrīgas apbūve ir daudzveidīga, dažādos 
laikmetos uz zemes gabaliem būvētās 
ierindas ēkas ir kā fons dominējošajām 
viduslaiku kulta celtnēm, kas arī nosaka 
Vecrīgas siluetu. No vairāk nekā 500 Vec-
rīgas ēkām pārliecinoši lielākajai daļai ir 

piešķirts kultūras pieminekļa statuss.
Vecrīga stipri cieta Otrā pasaules kara 
gados, 1941. un 1944. gados, kad tika 
nopostīta trešdaļa no visām Vecrīgas 
ēkām, turklāt pēckara gados daži uzceltie 
lielie objekti nav novērsuši pilsētbūvniecī-
bas ansambļa deformāciju. Pēc Latvijas 
neatkarības atjaunošanas daudzas ēkas 
tika rekonstruētas vai tika celtas no jauna, 
atjaunojot vēsturisko apbūvi.

2  Alberta iela
Apbūvi šai ielā ir projektējuši izcilie ar-
hitekti Mihails Eizenšteins, Konstantīns 
Pēkšēns un Pauls Mandelštams, un tā tiek 
uzskatīta par Rīgas jūgendstila apbūves 
pērli. 

Alberta iela tika ierīkota 1900. gadā, 
1900. gada 13. aprīlī saistībā ar Rīgas 
700. jubileju tā tika nosaukta par Alberta 
ielu Rīgas dibinātāja bīskapa Alberta 
piemiņai.
Projektējot Alberta ielas 13. namu, Krie-
vijas impēriju pāršalca ziņa par sagrāvi 
krievu-japāņu karā, un arhitekts Mihails 
Eizenšteins šo traģisko noti ir iekļāvis arī 
ēkas vizuālajā veidolā.

3  Latvijas Nacionālā bibliotēka
Šis ir pilsētas jaunākais ieguvums, biblio-
tēkas veidolā arhitekts Gunārs Birkerts ir 
atainojis Raiņa lugas “Zelta Zirgs” stikla 
kalna motīvus. Tāpat bibliotēkas jaunā ēka 
tiek saukta par “Gaismas pili”, simbolizējot 

leģendu par sen ūdeņu dzelmēs nogrimu-
šu sentēvu gudrību krātuvi.
Ēkas augstums ir 44 metri, bet kopējā 
platība 45 253 kvadrātmetri. Kopā ēkā 
ir izvietoti 540 kilometru kabeļu un 150 
kilometru cauruļvadu.
Vairāk nekā četru miljonu vienību lielā LNB 
krājuma kodols ir nacionālais krājums – 
Latvijas un ārzemju izdevumi par Latviju 
un latviešiem, latviešu autoru darbi, kuru 
krāšana, saglabāšana un pieejamības 
nodrošināšana ir LNB pamatuzdevums un 
krājuma veidošanas prioritāte. Nacionālās 
literatūras krājuma pilnīgumu nodrošina 
1920. gadā iedibinātais Latvijas obligātais 
eksemplārs. Bibliotēka izveidojusi vienu 
no diviem lielākajiem nacionālajiem krāju-
miem un kļuvusi par nozīmīgāko universā-
lo zinātnisko bibliotēku valstī. LNB krāju-
ma tematiskais profils ir humanitārās un 
sociālās zinātnes. Izdevumi svešvalodās 
tiek komplektēti visās zinātņu nozarēs, bet 
ar atšķirīgu intensitāti, ņemot vērā arī citu 
Latvijas lielo zinātnisko bibliotēku krājumu 
specializāciju.

4  Centrāltirgus
Centrāltirgus ir centrālais un lielākais Rī-
gas tirgus. Atrodas pilsētas centrā, pretim 
Rīgas Starptautiskajai autoostai.
Mūsdienās tirgus ir iecienīta iepirkšanās 
vieta, kā arī interesanta apskates vieta 
tūristiem. Tas vēl joprojām ir viens no lie-
lākajiem tirgus laukumiem Eiropas pilsētu 
centros, platība 2002. gadā bija 72 300 m2. 
Aptuvenais tirgus apmeklētāju skaits svār-
stās no 40 000 līdz 160 000 dienā.
Foto: Paco o poco, Haros, Driver 24 

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
riga24.lv!

RĪGA – iedvesmas pilsēta
Lielākais lēciens pilsētas attīstībā notika 19. gadsimta beigās. Pēc 
pilsētas vaļņu nojaukšanas tika izveidots bulvāru loks, un sākās 
strauja pilsētas centra apbūve, padarot Rīgu par pasaules jūgendstila 
galvaspilsētu. Pirmo pasaules karu Rīga sagaidīja kā modernākā 
pilsēta Krievijas impērijā ar elektrisko tramvaju, automašīnu un vilcienu 
ražotnēm.

RĪGA
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5  Rīgas Doms
Svētās Marijas katedrāles jeb Rīgas Doma 
kā Livonijas bīskapijas bīskapa rezidences 
pamatakmens ir ticis ielikts 1211. gada 
25. jūlijā. Svinīgo ceremoniju vadīja bīs-
kaps Alberts. Par nelaimi, līdz mūsdienām 
nav saglabājušās ziņas par Doma būvnie-
cības sākotnējo periodu. Tiek uzskatīts, 
ka pašreizējā Doma celtniecībā uzsākās 
straujš attīstības posms 1215. gada 
pavasarī, kad iekšpilsētā nodega pirmais 
Doms. Līdzās katedrālei klasiskajā ro-
mānikas katedrāļu stilā uzcelts arī Rīgas 
bīskapijas domkapitula klosteris un Rīgas 
Doma skola.

Šobrīd Rīgas Doms, kas tiek dēvēts arī 
par Doma baznīcu ir Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas dievnams, arhibīs-
kapa katedrāle, kurā pastāvīgi darbojas 
Rīgas Doma evaņģēliski luteriskā draudze. 
Lielākā viduslaiku baznīca Baltijā, valsts 
nozīmes arhitektūras piemineklis. Doma 
baznīcas un klostera ansambli veido 
Latvijas valstij un Latvijas Evaņģēliski 
luteriskajai baznīcai piederoši nekustamie 
īpašumi, tai skaitā arī Latvijas Vēstures un 
Kuģniecības muzejs

6  Latvijas Kara muzejs
Latvijas Kara muzeja pirmsākumi saistās 
ar 1. Pasaules kara notikumiem Latvijas 

teritorijā, ar nacionālo militāro vienību – 
latviešu strēlnieku bataljonu – veidoša-
nos cariskās Krievijas armijas sastāvā 
1915. gadā. 1916. gada septembrī muzejs 
uzsāka savu darbību kā strēlnieku muzejs. 
Neatkarīgās Latvijas valsts pastāvēšanas 
laikā līdz 1940. gadam muzejs bija Kara 
ministrijas pārziņā. No 1919. gada mu-
zejs savu mājvietu atrada senajā Rīgas 
nocietinājumu tornī Pulvertornī. Galvenais 
muzeja darbības mērķis bija latviešu 
tautas cīņas par brīvību un neatkarību 
atspoguļošana muzeja ekspozīcijās, na-
cionālās pašapziņas celšana, Tēvzemes 
mīlestības ieaudzināšana. Muzejā bija 
izveidotas ekspozīcijas par viduslaiku un 
jauno laiku militārās vēstures tēmām, 
latviešu piedalīšanos Krievijas 1905. gada 
revolūcijā, 1. Pasaules kara notikumiem, 
neatkarīgas Latvijas Valsts proklamēšanu, 
Atbrīvošanas cīņām, valsts izveidošanu. 
Muzejā atradās bagātas ieroču, foto, 
dokumentu, ordeņu, formas tērpu un citas 
kolekcijas. 
No 1957. gada ēkā atradās Latvijas PSR 
Revolūcijas muzejs, kurš Latvijas 20. gad-
simta vēsturi interpretēja no padomju 
varas ideoloģijas viedokļa. Tomēr muzejs 
savas pastāvēšanas laikā bija savācis 
vērtīgas, padomju sistēmu raksturojo-
šas kolekcijas. Sākoties Latvijas Valsts 
neatkarības atjaunošanas procesam, 
likumsakarīga bija arī Latvijas Kara muzeja 
atjaunošana 1990. gadā. Muzeja mērķis ir 
atklāt sabiedrībai sarežģīto Latvijas militāri 
politisko vēsturi, īpaši akcentējot 20. gad-
simtu, kura laikā latviešu tautai nācās 
divas reizes izcīnīt savu neatkarību.

7  Brīvības piemineklis
Tas tika uzcelts Brīvības cīņās kritušo pie-
miņai, bet mūsdienās tas ir kļuvis arī par 
Latvijas valstiskuma, latviešu tautas vie-
notības, neatkarības un brīvības simbolu. 
Piemineklis, kas tika atklāts 1935. gadā, ir 
42 metrus augsts un veidots no pelēka un 
sarkana granīta, travertīna, dzelzsbetona 
un vara.
Pieminekļa kompozīciju veido trīspadsmit 
skulptūru un bareljefu, kuros tēlota Latvi-

jas vēsture un kultūra. Pieminekļa masīvs 
veidots monolītām četrstūrainām formām, 
kas izkārtotas viena virs otras. Virzienā 
uz augšu pieminekļa forma sašaurinās un 
pāriet 19 metru augstā obeliskā, kura ga-
lotnē atrodas 9 metrus augstais Brīvības 
tēls – jauna sieviete, kura rokās tur trīs 
zeltītas zvaigznes.
Pieminekļa celtniecības darbi sākās 
1931. gadā, un tos finansēja ar tautas 
ziedojumiem.

Goda sardzi mūsdienās veic Nacionālo 
Bruņoto spēku Štāba bataljona Goda 
sardzes rota. Goda sardzes kareivjiem 
jābūt vismaz 1,82 metrus gariem un ar 
ļoti labu veselību, jo jāspēj izturēt liela 
slodze. Goda sardze pie pieminekļa at-
rodas katru dienu no pulksten 9 līdz 18, 
izņemot gadījumus, kad ir ļoti slikti laika 
apstākļi, kā arī ja ir aukstāks par mīnus 
desmit grādiem vai karstāks par plus 
divdesmit pieciem grādiem. Godasardze 
strādā divās maiņās, kuras viena otru 
nomaina reizi nedēļā, katrā maiņā ir trīs 
vai četri goda sargu pāri, komandējošais 
virsnieks un divi apsargi. Pēc stundu ilgas 
stāvēšanas goda sardzē kareivji divas 
stundas atpūšas viņiem iekārtotajās at-
pūtas telpās Aizsardzības ministrijā. Kopš 
2004. gada septembra goda sardze reizi 
pusstundā patrulē gar pieminekli – ka-
reivji no pieminekļa pakājes divas reizes 
soļo gar katru pieminekļa pusi un atkal 
atgriežas pieminekļa pakājē.
Foto: I. Andersone 

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
riga24.lv!

RĪGA – Centra rajons
Šis ir mazākais no Rīgas rajoniem, Centra rajona platība ir 
vien 3 kvadrātkilometri, un tajā atrodas Vecpilsētas un Centra 
apkaimes. Rīgas Centrā dzīvo 23 515 iedzīvotāju, un šeit atrodams gan 
Pilsētas kanāls, gan arī Vērmanes dārzs, Esplanāde un Bastejkalns. 
Centra robežas stiepjas no Daugavas līdz dzelzceļam pa Čaka un 
Valdemāra, Elizabetes un Brīvības ielām.

RĪGA
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8  Daugavgrīvas cietoksnis
Cietoksnis atrodas Rīgas apkaimē Dau-
gavgrīvā pie Buļļupes ietekas Daugavā, 
un tam  ir izcila vieta Latvijas vēsturē. 
Šeit ir  dzīvojis Bībeles tulkotājs latviešu 
valodā Ernsts Gliks, Pirmā pasaules kara 
laikā tajā izveidota pirmā latviešu kara-
spēka vienība – 1. Daugavgrīvas latviešu 
strēlnieku bataljons, savukārt Latvijas 
brīvības cīņu laikā to iekaroja 9. Rēzeknes 
kājnieku pulks.

Mūsdienās cietoksnis ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis, daļa no tā 
teritorijas iekļauta Latvijas Republikas 
muitas zonā.
Šeit sazvērnieki uz pāris gadiem 1742. gadā 
ieslodzīja mazgadīgo Krievijas Imperatoru 
Ivanu VI, kurš tajā laikā bija divus gadus 
vecs un visu atlikušo mūžu pavadīja nebrī-
vē. 19 gadu vecumā viņš tika nogalināts 
neveiksmīga glābšanas mēģinājuma 
laikā.

9  Spilves lidosta
Rīgas Centrālā lidosta savu darbību pār-
trauca 1975. gadā – tajā laikā tika atklāta 
Rīgas starptautiskā lidosta Mārupē. Pati 
ēka celta 1954. gadā, un šobrīd te ik 
vasaru notiek dažādi ar aviāciju saistīti 
pasākumi un festivāli. Pats lidostas skrej-
ceļš ir 1 000 metru garš, un šobrīd lidlaukā 
“Spilve” tiek nodrošināti lidojumi pārsvarā 
privāto lidojumu un pilotu skolu treniņlido-
jumu vajadzībām. Pašlaik lidlauku atļauts 
lietot gaisa kuģiem, kuru maksimālais 
pacelšanās svars nepārsniedz 5,7 tonnas.

Lidostas ēkas telpās ir iekārtots aviācijas 
muzejs, kas ir atvērts vasaras sezonā. 
Ja esat nolēmis uz šejieni lidot ar lidmašī-
nu, tad nosēšanās maksa ir no 10 līdz 20 
eiro, savukārt lidmašīnas stāvvieta maksā 
no trim līdz sešiem eiro par diennakti, 
atkarībā no lidaparāta svara.

10  Latvijas Universitātes 
botāniskais dārzs
Šis ir vecākais botāniskais dārzs Latvijā, 
tas ir dibināts 1922. gadā. Pašreizējā 
botāniskā dārza direktore ir Dr. Anta 
Sparinska.

Sākumā dārzs atradies Dreiliņos un bijis 
Latvijas Universitātes Augu morfoloģijas 
un sistemātikas institūta pārziņā. Pašrei-
zējā vietā atrodas kopš 1926. gada, kur 
agrāk bijusi Volfšmita muižiņa.
Botāniskajam dārzam ir vairākas nodaļas, 
kas iedalītas sektoros, laboratorijās. Dārzā 
nodarbojas ar dekoratīvās dārzkopības un 
apzaļumošanas zināšanu pamatu izstrādi, 
augu introducēšanu un eksperimentāla-
jiem pētījumiem. Botāniskā dārza teritorijā 
atrodas Latvijas Universitātes Astronomi-
jas institūta Zemes mākslīgo pavadoņu 
novērošanas stacija un Latvijas trigono-

metriskā tīkla ģeodēziskais sākumpunkts.
Botāniskā dārza augu kolekcijā ir apmē-
ram 8 300 taksonu, no kuriem apmēram 
2 000 ir tropu un subtropu augu. Apmēram 
750 taksonu atrodami dendrārijā, tāpat te 
atrodama krāšņumaugu un ārstniecisko 
augu kolekcija, palmu oranžērija.

11  Ķīpsala
Ķīpsala kādreiz tika saukta par Žagarsalu. 
Turklāt nevis tādēļ, ka uz salas būtu daudz 
žagaru, bet gan kāda uz salas mītoša 
zvejnieka vārdā. Šobrīd Ķīpsalā atrodas 
Rīgas Tehniskās universitātes mācību 
komplekss ar baseinu, kas peldētgri-
bētājiem pieejams ik dienu. Tāpat šeit 
ir izstāžu halle, tomēr galvenā Ķīpsalas 
vērtība ir atjaunotās senās zvejnieku mā-
jas, kas apskatāmas, izstaigājot bruģēto 
Ganību dambja promenādi. Lielu ieguldī-
jumu Ķīpsalas arhitektūras saglabāšanā 
un attīstībā ir devuši arhitekti Zaiga un 
Māris Gaiļi.
Zunda grāvis ir Daugavas atteka, kas 
Ķīpsalu atdala no sauszemes, bija praktis-
ka strūgu piestātnes vieta, pateicoties aiz-
vējam un upes rimtajam plūdumam. Liela 
daļa Rīgā iebraukušo strūgu tika izjaukta 
un lietotas kā celtniecības materiāls, līdz 
ar to Ķīpsalā vēl joprojām atrodas vismaz 
trīs no strūgu plankām celtas saimniecī-
bas ēkas.

Foto: Lielais Rolands, Laima Gūtmane, Edgars Košvojs, 
Ivars Indāns

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
riga24.lv!

RĪGA – Kurzemes rajons
Rīgas Kurzemes rajons atrodas Daugavas kreisajā krastā un iekļauj 
sevī pilsētas Ziemeļrietumu daļu. Šajā rajonā atrodas Bolderājas, 
Iļģuciema un Imantas apkaimes, kā arī Daugavgrīva, Kleisti, Voleri. Šeit 
atrodas Rīgas augstākais punkts Dzegužkalns, tā augstums ir 28 metri 
virs jūras līmeņa. Starp citu, šeit ir nedaudz vēsāks nekā pilsētas 
centrālajā daļā. Lielu daļu Kurzemes rajona teritorijas aizņem meži – 
gan Daugavgrīvas salā, gan arī Kleistos un Anniņmuižā. Daugavgrīvas 
sala ir lielākā sala Latvijā, jo no vienas puses to ieskauj Rīgas jūras 
līcis, bet no pārējām Lielupe, Buļļupe un Daugava. Daugavgrīvas sala ir 
8,5 kilometrus gara un vienu līdz divus kilometrus plata.
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12  Maskavas forštate
14. gadsimtā Maskavas forštates senākā 
daļa veidojās tieši aiz pilsētas vaļņiem 
Daugavas krastmalā. Pēc 1348. gada šai 
vietai jau bija nosaukums – Lastadija, kas 
cēlies no vācu valodas vārda “die Last” – 
‘krava’. 1676. gadā Lastadijā tika atvērta 
elementārskola latviešu bērniem, kas 
pastāvēja vēl 20. gadsimta sākumā. Vietā, 
kur tagad ir dzelzceļa uzbērums, Kārļa 
baseins – kanāla paplašinājums starp 
autoostu un centrāltirgu – un Centrāltir-
gus –, 1442. gadā jau darbojās vairāki 
saimnieciska rakstura objekti: kuģu būvē-
tava, kokzāģētava, pelnu dedzinātava. Tur 
atradās arī noliktavas, šķūņi.

Būtisks faktors Maskavas forštates 
attīstībā ir dažādu tautību un reliģiju 
iedzīvotājiem, kas dažādos laika periodos 
apdzīvoja šo apkaimi. Maskavas forštate 
bija teritorija, kur uzturējās dažādu slāņu 
pārstāvji, bieži vien tie, kurus nelaida iekš 
Rīgas vaļņiem. No 18. gadsimta Maska-
vas forštatē apmetās daudz krievu iece-
ļotāju, kā arī katoļticīgie Latgales latvieši, 
lietuvieši un poļi.
“Maskačkas” rūgto pagātni, mazo ieliņu 
šarmu un pretrunīgos rīdzinieku viedokļus 
par šo pilsētas daļu apdziedājusi grupa 
“Astro’n’out” savā populārajā dziesmā 
“Daļa Rīgas”.

13  Daugavas promenāde 
Ķengaragā
Daugavas promenāde atrodas Ķengaraga 
apkaimē Rīgā, tā sākas kā veloceliņš pie 
Ķengaraga ielas, kas iet no Maskavas 
ielas līdz Mazjumpravas muižai.

Sākotnēji Daugavas promenāde izveidota 
uz Daugavas plūdu aizsardzības vaļņa, t.s., 
Daugavas regulēšanas “P” dambja, kas 
nostiprināts 1901. gadā ar laukakmeņiem, 
koka pāļiem, žagariem un smilti, lai aizka-
vētu Mazjumpravas muižas un apkārtējo 
zemnieku zemes izskalošanu pavasara 
plūdos. 1962. gadā, izveidojot Ķengaraga 
dzīvojamo rajonu, tas tika labiekārtots un 
pastiprināts ar moderniem dzelzsbetona 
materiāliem. 
2009./2011. gadā Austrumu izpilddirekcija 
pēc ainavu arhitektu Daigas Veinbergas, 
Guntas Rozenbergas un Laumas Garkal-
nes izstrādāta krastmalas ainavas dizaina 
projekta un pēc arhitektu Ulda Liepas 
un Artūra Catūrova projekta izbūvēja un 
labiekārtoja Promenādes aleju.
Tika uzcelts tiltiņš pāri Elles dīķa attekai, 
ierīkoti vingrošanas laukumi un uzstādītas 
galda spēļu stacionārās iekārtas, prome-
nādei un veloceliņam par godu uzstādīts 
dekoratīvais divritenis pēc arhitektu Ulda 
Liepas un Artūra Catūrova projekta.

14  Ebreju memoriāls Rumbulā
Rumbula ir viena no lielākajām ebreju 
masveida iznīcināšanas vietām Eiropā.
1941. gada novembrī vācu nacistiskā 
vadība pieņēma lēmumu pilnīgi iznīcināt 
Rīgas geto ieslodzītos ebrejus.
Divu akciju laikā 30. novembrī un 8. de-
cembrī Rumbulas mežā tika nošauti 
vairāk nekā 25 000 cilvēku, to skaitā ap-
tuveni 1 000 no Vācijas deportēto ebreju. 
1944. gadā nogalināja vairākus simtus eb-
reju vīriešu no Ķeizarmeža koncentrācijas 
nometnes, kuri strādāja līķu izrakšanas un 
dedzināšanas darbos.
1964. gada sākumā vietējiem ebreju ak-
tīvistiem izdevās pārvarēt padomju varas 
iestāžu pretestību un panākt piemiņas 
akmens atklāšanu Rumbulā ar uzrakstu 
“Fašisma upuriem” ne tikai latviešu un 
krievu valodās, bet arī jidišā.
Pēc arhitekta Sergeja Riža ieceres uzbūvētu 
memoriālo ansambli atklāja 2002. gada 29. 
novembrī. Tas ierīkots par Latvijas, Izraēlas, 
ASV un Vācijas institūciju un organizāciju lī-
dzekļiem, kā arī privātpersonu ziedojumiem.

Memoriāla teritorijā atrodas vairāki masu 
kapi, kuru vietas iezīmētas ar taisnstūra 
betona apmalēm.

15  Zinātņu akadēmijas 
augstceltne
Zinātņu akadēmijas augstceltne ir 21 stā-
vu augsta biroju ēka Rīgā, kas tiek 
uzskatīta par pirmo augstceltni Latvijā. 
Augstceltnes projektēšana un arī celtnie-
cība sākās 1951. gadā, bet ēka tika pa-
beigta 1958. gadā, tomēr pilnībā ēka tika 
uzskatīta par pabeigtu tikai 1961. gadā. 
Tās arhitekti ir Osvalds Tīlmanis, Vaidelotis 
Apsītis un Kārlis Plūksne.
Sākotnēji ēka 
tika projektēta 
kā Kolhoznie-
ku nams, bet 
pēc celtniecī-
bas pabeig-
šanas tā tika 
nodota LPSR 
Zinātņu aka-
dēmijas rīcībā. 
Augstcel tņu 
būvniec ības 
praksē Zināt-
ņu akadēmijas 
ēkā pirmo reizi 
PSRS tika lie-
totas salieka-
mās dzelzsbe-
tona konstruk-
cijas. Kompozicionālā uzbūve ar kāpņveida 
formu salikumu bija tuva daudzām tālaika 
augstceltnēm, tomēr arhitekti mēģināja 
pielāgot ēku Vecrīgas torņu smailēm. Ēkā 
bez daudzajām darba telpām ir konferen-
ču zāle ar 1 000 vietām. Ārējā apdarē 
izmantotas dabiskā un mākslīgā akmens 
plātnes, kuras sūtītas no Krievijas – katra 
iepakota atsevišķi polietilēna plēvē.
Zinātņu akadēmijas augstceltne ir celta 
vietā, kur līdz 1812. gadam bija maza lu-
terāņu kapsētiņa (Jēzus baznīcas kapsēta) 
un baznīca. 
Foto: Dezidor, Laurijs Svirskis

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
riga24.lv!

RĪGA – Latgales priekšpilsēta
Šis ir iedzīvotāju skaita ziņā lielākais Rīgas administratīvais rajons, 
te dzīvo 189 486 iedzīvotāji. Latgales priekšpilsētā ietilpst Avotu 
ielas apkaime, Grīziņkalns, Maskavas forštate, Ķengarags, Pļavnieki, 
Rumbula, kā arī Dārzciems, Dārziņi un Šķirotava. Latgales priekšpilsēta 
atrodas Rīgas dienvidaustrumu daļā – uz leju no Avotu ielas līdz pat 
Salaspilij.

RĪGA
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16  Latvijas Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs
Lēmumu par Brīvdabas muzeja dibināšanu 
Izglītības ministrijas Pieminekļu valde pie-
ņēma 1924. gadā, bet 1932. gadā apmek-
lētājiem tika atvērta pirmā brīvdabas eks-
pozīcija Baltijā – Vidzemes sēta. Patlaban 
muzejs aizņem 87,66 hektāru lielu platību 
priežu mežā Juglas ezera krastā. Uz muzeju 
pārvestas, uzstādītas un iekārtotas 118 
senas celtnes no visiem vēsturiskajiem 
Latvijas novadiem – Kurzemes, Vidzemes, 
Zemgales un Latgales no 17. gadsimta 

beigām līdz 20. gadsimta 30. gadu ot-
rajai pusei. Muzejā izveidotas latviešu 
zemnieku, amatnieku un zvejnieku sētas. 
Visās apskatāma pastāvīgā ekspozīcija – 
sadzīves un darba priekšmeti, interjera 
iekārtojums – , kas raksturo laika posmu, 
novadu un mājas saimnieku nodarboša-
nos. Apmeklētāji var iepazīties ar Kurzemē 
dzīvojošo lībiešu zvejnieku, Latgales krievu 
vecticībnieku saimniecībām. 1997. gada 
16. maijā tika atklāta “Jaunsaimnieku” sēta 
kā apliecinājums 1920. gada Agrārajai 
reformai. Muzejā strādā amatnieki, svin 
latviešu gadskārtu ieražu svētkus, izstāžu 
zālē var skatīt tautas lietišķās mākslas stu-
diju un muzeja krājuma materiālu izstādes. 
Muzeju gadā apmeklē vairāk nekā 100 
tūkstoši cilvēku no visas pasaules.

17  Rīgas Motormuzejs
Lielākais seno spēkratu muzejs Baltijas val-
stīs. Muzejs dibināts 1989. gadā pēc Latvi-
jas Antīko automobiļu kluba iniciatīvas.
Muzejā apskatāma pastāvīga ekspozīcija, 
kurā iespējams aplūkot unikālu Krem-
ļa autoparka kolekciju, Latvijā ražotus 

automobiļus  un moto, velo tehniku, kā 
arī pirmskara automobiļus, speciālo un 
militāro tehniku, sacīkšu automobiļus, 
motosporta tehniku un padomju laiku 
automobiļus. Unikālākie Motormuzeja 
eksponāti ir kalnu sacīkšu automobilis 
“Auto Union” un ugunsdzēsēju automobilis 
“Russo-Balt D 24-40”.
Līdz 2015. gada beigām muzejā notiek 
rekonstrukcijas darbi, un tas ir slēgts.

18  Biķernieku kompleksā 
sporta bāze
Šeit pukst visu Latvijas “benzīngalvu” 
sirdis. Biķernieku trasē norisinās gan au-
tomašīnu, gan arī moto sacīkstes dažādās 
svara kategorijās un dažādos žanros – 
sākot ar “Dzintara Volgas” un “Zelta Mo-
pēda” retrosacīkstēm un beidzot ar drifta 
un dragreisa festivāliem. Tāpat šeit iespē-
jams nodoties slēpošanas priekiem, kad 
termometra stabiņš logā skaidri norāda, 
ka ar autosportu nodarboties nesanāks.
Savukārt sezonas laikā trase ir pieejama 
arī braucējiem ar ielas automašīnām – 
vienīgais noteikums ir ķivere, kurai jābūt 
braucēja galvā.
Trases nomas cena ir no 70 eiro stundā.

19  Arēna “Rīga”
Tiesības rīkot Pasaules hokeja čempionātu 
Latvija ieguva 2001. gadā, tādēļ Rīgā bija 
nepieciešama jaunas halles celtniecība. 
Iesākumā tika izskatīti vairāki celtniecības 
vietas varianti – Mežaparks, Lucavsala, 
Purvciems –, taču tika izvēlēta vieta Skans-
tes ielas rajonā, kur atradās mazdārziņi. 
Kad tika panākta vienošanās ar mazdārziņu 
īpašniekiem, halles celtniecība nesākās, 
jo netika panākta konkrēta vienošanās ar 

kādu firmu. Halles celtniecības sākšana 
bija paredzēta 2003. gadā, taču tā vai-
rākkārt tika atlikta, līdz sākās 2004. gada 
vasarā. Pastāvēja bažas, ka halle varētu 
netikt pabeigta laikā, tādā gadījumā hokeja 
čempionāta rīkošanas tiesības piešķirot 
Zviedrijai. Taču, laikus pabeidzot būvdar-
bus, halle tika pabeigta divarpus mēnešus 
pirms čempionāta sākuma. Uz sporta pa-
sākumiem halle spēj uzņemt 10 000 viesu, 
savukārt lielākais koncerts šeit ir pulcējis 
12 000 apmeklētāju.

Pašlaik te var vērot hokeja kluba “Dinamo 
Rīga” mājas spēles, kā arī dažādus citus 
sporta sarīkojumus un koncertus. Te ir 
uzstājušies tādi mākslinieki kā “Depeche 
Mode”, Kailija Minoga, Lenijs Kravics, 
“Korn”, “Linkin Park” un “Rammstein”.

20  Memoriāls Biķernieku mežā
Biķernieku mežā atrodas lielākā nacisma 
terora upuru iznīcināšanas un apbedījuma 
vieta.
Laika posmā no 1941. līdz 1944. gadam 
šeit nogalināja aptuveni 35 tūkstošus 
cilvēku, kuru vidū bija ebreji no Latvijas un 
Rietumeiropas valstīm, padomju karagūs-
tekņi un nacistu politiskie pretinieki.
Biķernieku meža grāvjos gulošo ebreju 
upuru kopējais skaits sasniedz 20 tūksto-
šus. Par pirmajiem ebreju upuriem kļuva 
vairāki tūkstoši vīriešu, kurus pēc aresta 
pirmajās 1941. gada jūlija nedēļās ievieto-
ja Centrālcietumā, bet no turienes pārveda 
uz Biķernieku mežu un nogalināja. 
Pavisam Biķernieku mežā atzīmētas 
55 masu apbedījumu vietas.
Foto: Karl Ragnar Gjertsen, Liftarn

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
riga24.lv!

RĪGA – Vidzemes priekšpilsēta
Kā jau vēstī nosaukums, šis Rīgas rajons ir izvērsies Vidzemes 
virzienā – no centra līdz pat Ķīšezera un Juglas ezera ieskautajām 
Berģu, Juglas un Dreiliņu apkaimēm. Vēl Vidzemes priekšpilsēta sevī 
iekļauj Teiku, Brasu, Bukultus, Mežciemu, Purvciemu, Brekšus un 
daļēji arī Skansti un Sužus. Šeit dzīvo 173 tūkstoši iedzīvotāju – lielākā 
daļa no tiem daudzstāvu mikrorajonos Purvciemā, Mežciemā un Juglā.

RĪGA

auto_2018.indd   23auto_2018.indd   23 02.03.2018   11:32:1502.03.2018   11:32:15



TŪRISMA CEĻVEDIS UN NOZARU DAĻA

24

RĪGA

23

21
22

3

1

auto_2018.indd   24auto_2018.indd   24 02.03.2018   11:32:1602.03.2018   11:32:16



TŪRISMA CEĻVEDIS UN NOZARU DAĻA

25

RĪGA

1

AUTO REMONTS, APKOPE

  67770577 
MĀJASLAPU 

IZSTRĀDE
www.latvijastalrunis.lv

 67770577 

auto_2018.indd   25auto_2018.indd   25 02.03.2018   11:32:1802.03.2018   11:32:18



TŪRISMA CEĻVEDIS UN NOZARU DAĻA

26

RĪGA

Pēc 1940. gada Latvijas okupācijas Rīgā 
izveidoja Pārdaugavas rajonu, ko drīz vien 
pārdēvēja par Ļeņina rajonu. 1956. gadā 
Ļeņina rajonam pievienoja Rīgas pilsētas 
Sarkanarmijas rajonu. 1969. gada 16. mai-
jā no Rīgas Ļeņina rajona atdalīja ziemeļu 
daļu un izveidoja Ļeņingradas rajonu. Pēc 
Latvijas Republikas atjaunošanas Ļeņina 
rajonu 1990. gadā pārdēvēja par Zemga-
les priekšpilsētu.

21  Eduarda Smiļģa teātra 
muzejs
Muzejs atrodas izcilā režisora un Dailes 
teātra dibinātāja, Eduarda Smiļģa 20. gad-
simta sākumā celtajā privātnamā. Nu jau 
35 gadus tā veidotāji, muzeja speciālisti 
un arī ikviens apmeklētājs var pārlieci-
nāties, ka viens no interesantākajiem tā 
eksponātiem ir pats muzeja nams un tā 
fantastiskais dārzs.

Muzeja misija ir atklāt Eduardu Smiļģi kā 
20. gadsimta izcilāko personību Latvijas 
teātra mākslā; vākt, saglabāt un popula-
rizēt liecības par Latvijas skatuves mākslu 
visā attīstības gaitā līdz mūsu dienām, 
modinot un uzturot sabiedrībā interesi 
par teātri kā nozīmīgu Latvijas kultūras un 
sabiedriskās dzīves sastāvdaļu.

22  Uzvaras piemineklis
Pieminekļa oficiālais nosaukums ir “Pa-
domju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem 
no vācu fašistiskajiem iebrucējiem”, tas 
uzbūvēts par godu Padomju Savienības 
Sarkanās armijas uzvarai pār nacistisko 

Vāciju Otrajā pasaules karā. Piemineklis 
tika atklāts 1985. gadā, bet 1997. gadā 
naktī no 5. uz 6. jūniju Pērkonkrusta dalīb-
nieki mēģināja to uzspridzināt.
Spridzināšanas laikā bojā gāja divi no spri-
dzinātājiem.  Sabiedrībā pastāv pretrunīgi 
viedokļi par pieminekli – daļa Latvijas sa-
biedrības uzskata, ka Uzvaras piemineklis 
simbolizē ne vien PSRS uzvaru, bet arī Lat-
vijas okupāciju, tāpēc esot nepieciešama 
tā demontāža.
Šajā vietā 1946. gada 3. februārī tika izpil-
dīts pēdējais publiskais nāvessods Rīgā – 
pakārti septiņi vācu armijas ģenerāļi.
Ziemā netālu no pieminekļa darbojas dis-
tanču slēpošanas trase un slēpju nomas 
punkts.

23  Kalnciema kvartāls
Kalnciema iela ir Latvijas koka arhitektūras 
mantojuma daļa, te notiek sabiedriski 
pasākumi, iespējams iznomāt telpas, ie-
gādāties koka grīdas un vienoties par koka 
ēku restaurāciju un renovāciju.
Šeit atrodas Kalnciema ielas Teātra stu-
dija, restorāns “Māja”, notiek izstādes 
un regulāri amatnieku tirdziņi. Tāpat uz 
Kalnciema kvartālu dodas muzicēt dažādi 
vietējie mākslinieki – gan klasiskās, gan 
arī populārās mūzikas žanros.

24  Dienvidu tilts
803 metrus garais tilts tika uzbūvēts 
2008. gadā un ir neoficiāli atzīts par 
dārgāko tiltu pasaulē. Kopējās Dienvidu 
maģistrāles satiksmes mezglu būvniecī-
bas izmaksas ir 853 miljoni eiro – tiesa 

gan, šai cenā ir iekļauta visa maģistrāle no 
Slāvu satiksmes mezgla līdz Ziepniekkalna 
ielai 5,1 kilometra garumā. Salīdzināju-
mam – Mijo viadukts Francijā pāri 2,5 
kilometrus platajai Tarnas upes ielejai 270 
metru augstumā ar visām piebrauktuvēm 
esot izmaksājis divas reizes lētāk.
Interesants ir apstāklis, ka pēc tilta slogo-
šanas būves laidumi ir ieliekušies un savu 
sākotnējo stāvokli tā arī nav atguvuši, kas 
ir labi pamanāms, fotografējot tilta brauk-
tuves garenvirzienā, kā arī pa to vienkārši 
braucot.

25  Rīgas radio un televīzijas 
tornis
Zaķusalas dienvidaustrumos esošais 
368,5 metrus augstais tornis ir augstākā 
būve Eiropas savienībā un trešais augstā-
kais tornis Eiropā.
Torņa celtniecība tika uzsākta 1979. gadā, 
f i z iskā  ce l tn iec ība t ika  pabeigta 
1984. gadā, tomēr turpinājās torņa aprī-
košana, un tikai 1985. gada decembrī no 
torņa testa režīmā tika uzsākta televīzijas 
apraide. Pastāvīga televīzijas signāla pār-
raide tika uzsākta 1986. gada 30. decem-
brī. Pilnībā celtniecības un montāžas darbi 
tika pabeigti tikai 1989. gadā.
Torņa pamatu veido dzelzsbetona čaulpāļi, 
kas 24–27 metru dziļumā balstās dolomīta 
slānī. Torņa projektēšanas gaitā ir ņemta 
vērā arī plūdu un zemestrīču varbūtība. 
Tornis ir celts, lai izturētu 7,5 balles stipru 
zemestrīci. Pati Zaķusala ir 6–7 metrus 
virs jūras līmeņa. Tornim ir jāiztur arī vēja 
brāzmas – 44 m/s. Ārējo faktoru iedarbībā 
torņa svārstību amplitūda ir neliela, jo 198 
metru augstumā ir piestiprināti trīs svār-
sti – katrs aptuveni 10 tonnas smags – 
torņa svārstību samazināšanai. Tempera-
tūras izmaiņas var izraisīt 2,4 metru lielu 
torņa galotnes diennakts amplitūdu.

Foto: Ed. Smiļģa Teātra muzejs, Rīgas Domes Satiksmes 
departaments

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
riga24.lv!

RĪGA – Zemgales priekšpilsēta
Zemgales priekšpilsēta atrodas Rīgas pilsētas dienvidrietumu daļā, 
Daugavas kreisajā krastā. Priekšpilsēta robežojas ar Kurzemes rajonu 
un Centra rajonu, Daugava to atdala no Latgales priekšpilsētas, 
tajā ietilpst Āgenskalns, Torņakalns, Zolitūde, Ziepniekkalns, Bieriņi, 
Pleskodāle un Šampēteris.
1787. gadā pēc Krievijas ķeizarienes Katrīnas II pavēles par Rīgas 
pilsētas teritoriālo sadalījumu izveidoja Rīgas pilsētas trešo jeb 
Jelgavas priekšpilsētu.
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26  Vecāķi
Oficiāli Vecāķi kā atsevišķa teritoriāla 
vienība – ciems Mangaļu pagastā –, 
pastāvēja līdz pat 1949. gadam, kad 
tā tika iekļauta Rīgas teritorijā. Vecāķi 
kopš 17. gadsimta pazīstami kā zvejniek-
ciems – zvejnieki dzīvoja pie Vecdau-
gavas, kur senā Daugavas gultne bija 
izveidojusi apbrīnojami mierīgu ostu pašā 
jūras krastā. 1797. gadā Johans Kristofs 
Broce ir zīmējis Daugavgrīvas vecās baznī-
cas apkārtni, kas ir daļa no Vecāķu ciema, 
kā tas redzams no Daugavgrīvas vecā 
nocietinājuma izpostītā vaļņa. Zīmējumā 
redzama vecā baznīca ar kaulu kambari 
vienā un daļa ciema – otrā pusē. J. K. Bro-
ce ir norādījis, ka Vecāķu ciemā ir 7 mājas 
un to iedzīvotāji pārtiek no zvejas.
Nosaukumu ”Vecāķi“ pieņemts saistīt ar 
seno Daugavas gultni. Agrāk Daugava 
ietecējusi jūrā apmēram kilometru uz 
rietumiem no tagadējā Vecāķu ciema, 
tās gultne šeit veidojusi S veida līkumu – 
”āķi“. Pagājušā gadsimta vidū upes vecā 
grīva pilnīgi aizsērējusi, taču vecupes 
līkumi un līdz ar to vietas nosaukums 
saglabājies. 

27  Mežaparks
1901. gadā Mežaparks ieplānots un pēc 
tam veidojies kā rīdzinieku atpūtas un 
daļēji dzīvojamais rajons. Mežaparka 
dienvidaustrumu daļā mazstāvu apbūves 
rajons. Apbūve starp Meža prospektu un 
Ķīšezera krastu ir valsts nozīmes pilsēt-
būvniecības piemineklis.
2009. gadā lielāko daļu Mežaparka terito-
rijas sāka pārvaldīt Rīgas pašvaldības SIA 
”Rīgas meži”. Pašlaik ”Rīgas mežu” pārzi-

ņā atrodas 385 hektārus liela kultūras un 
atpūtas zona, arī 1955. gadā būvētā Meža-
parka Lielā estrāde. Teritoriju īsumā var 
raksturot šādi – paugurains priežu mežs 
ar gājēju celiņiem, kuru iedzīvotāji labprāt 
izmanto pastaigām un aktīvajai atpūtai. 
Šobrīd atjaunota pilsētas peldētava un 
kuģīšu piestātne Ķīšezerā. Izveidota rotaļu 
un sporta pilsētiņa, atpūtas laukums bēr-
niem un divas meža velotrases ar dažādu 
grūtības pakāpi. Ķīšezera krastā iekārtotas 
20 piknika vietas. Atjaunots brīvdabas 
Zaļais teātris – slēgta teritorija 1,2 hektāru 
platībā ar 2 500 sēdvietām.

28  Rīgas Brāļu kapi
Brāļu kapos apbedīti aptuveni 2 000 kara-
vīru, un tas ir valstiskas nozīmes memori-
āls ansamblis. Skulptūru ansambļa autors 
ir Kārlis Zāle, bet arhitekts ir Aleksandrs 
Birznieks.
Sākot ar 1915. gadu, kapos sāka apbedīt 
Pirmā pasaules kara kaujās kritušos strēl-
niekus, vēlāk Februāra revolūcijas laikā 
nošautos kareivjus, kas atteicās cīnīties 
ar cara armiju, bet 1919. gada pavasarī 

apbedīja Brīvības cīņās kritušos latviešu 
strēlniekus.
Brāļu kapu memoriālais ansamblis ir 
izcirsts no Allažu šūnakmens, izmantots 
arī Itālijas travertīns un smilšakmens, kapi 
oficiāli iesvētīti 1936. gadā, lai gan pirmie 
karavīru apbedījumi šai vietā veikti jau 
1914. gadā.

29  Andrejsala
Andrejsala ir viena no daudzsološākajām 
un potenciāli skaistākajām Rīgas attīstī-
bas teritorijām, kas nākotnē papildinās 
Rīgas vēsturiskā centra telpisko, publiskās 
ārtelpas un transporta struktūru, kļūstot 
par nozīmīgu darījumu, dzīvojamo, tūrisma 
un izklaides vietu. Atbilstīgi attīstības vīzi-
jai Andrejsala pakāpeniski tiks pārveidota 
par estētiski pārdomātu un daudzfunk-
cionālu pilsētvidi ar augstas kvalitātes 
arhitektūru.

Apskatot senāko Rīgas apkaimju kar-
togrāfisko materiālu, var secināt, ka 
viduslaikos šajā teritorijā atradās ganības 
un namnieku dārzi. Tāpēc nav nejauši, 
ka Pētersalas teritoriju robežo arī vie-
na no senākajām Rīgas ielām Ganību 
dambis – ceļš, kurš jau izsenis vedis uz 
pilsētas ganībām. Rīgas tuvumā pilsētas 
vajadzībām jau no 13. gadsimta radušās 
komunālās lopu un zosu ganības, kuru 
pārraudzīšanai pat tika izveidota īpaša 
pārvalde, kas kopš 15. gadsimta bija 
pakļauta Lielajai Ģildei.
Foto: Jānis Vilniņš, Scavenger

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
riga24.lv!

RĪGA – Ziemeļu rajons
Šis rajons vēsturiski dēvēts gan Staļina, gan Oktobra vārdā, un tas 
atrodas pilsētas Ziemeļaustrumu daļā. Šajā rajonā ietilpst Jaunciems, 
Kundziņsala, Mangaļsala, Mežaparks, Mīlgrāvis, Pētersala un 
Andrejsala kā arī Sarkandaugavas, Trīsciema, Vecāķu, Vecdaugavja, 
Vecmīlgrāvja un daļēji arī Čiekurkalna apkaime.
Ziemeļu rajonā atrodas lielākā daļa Rīgas Brīvostas, Vecdaugava un 
liela daļa Ķīšezera piekrastes. Šeit dzīvo aptuveni 80 000 rīdzinieku.

RĪGA

auto_2018.indd   28auto_2018.indd   28 02.03.2018   11:32:2302.03.2018   11:32:23



TŪRISMA CEĻVEDIS UN NOZARU DAĻA

29

RĪGA

auto_2018.indd   29auto_2018.indd   29 02.03.2018   11:32:2402.03.2018   11:32:24



TŪRISMA CEĻVEDIS UN NOZARU DAĻA

30

RĪGA

auto_2018.indd   30auto_2018.indd   30 02.03.2018   11:32:2902.03.2018   11:32:29



TŪRISMA CEĻVEDIS UN NOZARU DAĻA

31

RĪGA

PrimaPets.LV, SIA, Veikals

Dzīvnieku barība un aksesuāri

Ādažu n., Ādaži, Pirmā 38a, LV 2164
Mob. tālr. 26 059293
E-pasts: info@primapets.lv
www.primapets.lv

IEPIRKŠANĀS

Laguna House, viesu nams

Garkalnes n., Sunīši, Ezerkrasta 17, LV 2137, mob. tālr. 20 393458, www.lagunahouse.lv
Viesnīca ezera krastā. Restorāns, konferenču zāle, banketi. Pirts. Makšķerēšana, laivu noma.

NAKŠŅOŠANA

BK Grupa, SIA

Mežizstrāde: 
hārvestera pakalpojumi, 
forvardera pakalpojumi, 
kokvedēju pakalpojumi. 
Autotransporta pakalpojumi: 
beramās kravas, treileru 
pakalpojumi, ekskavatora 
pakalpojumi.

Krimuldas n., Krimuldas p., 
“Klāviņi”, LV 2144
Mob. tālr. 29 472509
E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv
www.mezizstradebkgrupa.lv

PAKALPOJUMI

SIA “Airtex”

• Tenti 
• Auto tenti 
• Karkasi 
• Nojumes
• Pārklāji 
• Teltis 
• Izgatavošana un remonts

Rīga, Skaistkalnes 1a, LV 1004
Mob. +371 25 460854
E-pasts: info@airtex.lv
www.airtex.lv

AUTO REMONTS, APKOPE
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AIZKRAUKLE

1  Pļaviņu HES
Ar Pļaviņu HES celtniecību 60. gados 
sākās Aizkraukles pilsētas vēsture. 
1967. gadā toreizējais P. Stučkas ciemats, 
kurā dzīvoja HES cēlāji, kļuva par pilsētu.
Pļaviņu HES tika uzcelta ļoti īsā laikā – 
piecos gados, no 1961. līdz 1966. gadam.
Spēkstacijas jauda ir 870 megavati, kurus 
ģenerē 10 turbīnas. Cauri spēkstacijai 
ved Enerģētiķu iela, kas ir garākais au-
tomašīnu tunelis Latvijā. Elektrostacijā 
iespējamas arī ekskursijas, kuras labāk 
pieteikt iepriekš.
 
2  Meļķītāru Muldakmens

Leģendas vēstī, ka muldu akmenī izkalis 
velns, lai mīcītu tur mīklu maizei. Tāpat 
runā, ka viņš šai muldā mazgājies, līdz viss 
ūdens no tuvējā ezeriņa izsmelts un palicis 
vien purvs. Vēl zem akmens negantieks 
uz ilgu laiku iespundējis vietējo zemnieku, 
kurš, beidzot pārrodoties mājās, nevienu 
vairs nav pazinis.

Meļķītāru Muldakmens ir lielākais no 16 
šāda veida upurakmeņiem, kas atrodami 
Latvijā. Vēl 19. gadsimta vidū te ziedotas 
monētas, ēdieni, dedzināti ugunskuri un 
svinēti svētki.
 
3  Aizkraukles pilsdrupas

Pilsdrupas atrodas netālu no pilskalna, 
dodoties Aizkraukles virzienā. Pili uzcēla 
Livonijas ordenis 1224. gadā, un, kā jau 

viduslaiku pilij tai ir raiba pagātne. Te 
Zobenbrāļu ordenis zaudēja vienu no lielā-
kajām kaujām zemgaļiem un lietuviešiem. 
Pils tika lietota līdz 17. gadsimta vidum, 
kad celtni sagrāva poļu–zviedru kara da-
lībnieki Ivana Bargā vadībā.
Līdz mūsdienām saglabājusies tikai vienas 
pils sienas fragmenti un pamati.
 
4  Aizkraukles pilskalns

Divdesmit divus gadsimtus senais pils-
kalns ir lielisks skatu punkts Daugavas 

ielejas krāšņuma baudīšanai. Kalns atro-
das netālu no Skrīveriem, šaurākajā vietā 
starp Daugavpils šoseju un upi. Senatnē 
te ir notikusi intensīva tirdzniecība, par ko 
liecina atrastās latgaļu un lībiešu senlie-
tas. Ja brauc pa Daugavas kreiso krastu, 
aiz Jaunjelgavas nogriežas pa kreisi un 
aizbrauc līdz upei – paveras brīnumains 
skats uz šo pilskalnu.

5  Muzejs “Kalna ziedi”
Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs 
“Kalna Ziedi” ir autentiska zemnieku 
viensēta ar ēkām un augļu dārzu. Muzejs 
dibināts 1951. gadā, un tā krātuvē ir 80 
tūkstoši eksponātu – arheoloģiskas sen-
lietas, darbarīki.

“Kalna Ziedu” viensētu Daugavas krastā 
Aizkraukles muižas kalējs Jēkabs Dan-
nenfelds 20. gadsimta sākumā izpirka no 
muižas. Pirmā pasaules kara laikā mājas 
gāja bojā. Jaunās ēkas tika uzbūvētas 
iepretim senču pilskalnam. Tika uzbūvēta 
dzīvojamā māja un saimniecības ēkas. 
Līdz 20. gadsimta 80. gadiem bija sagla-
bājusies tikai dzīvojamā ēka, kuru mājas 
pēdējā īpašniece Vilhelmīne Vabule uzdā-
vināja pilsētai.

Foto: Kulmalukko un Dāvis Kļaviņš, Aizkraukles Tūrisma 
informācijas centra arhīvs, “Latvenergo” arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
aizkraukle24.lv!

AIZKRAUKLE – vieta, kas vieno
Aizkraukli agrāk sauca par Ašķeri, vēlāk par Stučku. Šeit ir Latvijā 
lielākā hidroelektrostacija, viduslaiku pilsdrupas un Meļķītāru Muldas 
akmens, kā arī novadpētniecības muzejs “Kalna Ziedi”.
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AIZKRAUKLE

1 2

Rudais Ūsiņš, kafejnīca

Jaunjelgavas n., Sērenes p., Sērene, 
“Tiltnieki”-2, LV 5123
Mob. tālr. 29 209184
E-pasts: rudais_usins2@inbox.lv

 Kafejnīcā pieejams plašs 
pusdienu piedāvājums. 
Piedāvājam klāt banketus dažādām 
dzīves situācijām.

 В кафе доступно обширное 
обеденное предложение. 
Предлагаем сервировку банкетов 
для различных жизненных 
ситуаций.

 The café has a great lunch 
offer. We offer banquets for 
different life situations

ĒDINĀŠANA
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ALŪKSNE

Cietoksnis uz salas – ALŪKSNES pilsēta
 Alūksnē pirmās apmetušās latgaļu ciltis. 1342. gadā te ieradās 
Livonijas ordeņa bruņinieki, Tempļa kalnā esošo latgaļu pili nodedzināja 
un netālu – uz salas ezerā – uzcēla savējo. Ugunsdrošības nolūkos to 
uzmūrēja no akmeņiem. Pilsētu toreiz nosauca par Marienburgu. Šobrīd 
Alūksne ir skaista, klusa, gleznaina pilsētiņa, kas dzīvo savu dzīvi.

1  Alūksnes pilsdrupas
Cietokšņa drupas atrodas Alūksnes ezera 
vidū, uz salas. Vietējie salu sauc par 
Pilssalu, bet senatnē tā tika dēvēta par 
Marijas salu. Tas bija svarīgs cietoksnis 
ar paceļamu tiltu un sarežģītu vaļņu sis-
tēmu. Celtnes mūžs beidzās 1702. gadā, 
kad Ziemeļu kara laikā zviedri atkāpjoties 
cietoksni uzspridzināja.
Mūsdienās uz Pils salu ved glīta pastaigu 
iela ar tiltiņu, te ir gan pludmale, gan arī 
estrāde, kur vasarās notiek zaļumballes 
un citi svētki. Šeit var iznomāt arī laivu 
un paēst.
 

 Zeltiņu raķešu bāze
Padomju armijas raķešu bāze Zeltiņos 
bija viens no tā laika sevišķi slepeniem 
militārajiem objektiem, kas vēl šodien 

glabā daudz nezināmas un interesantas 
informācijas. Angāri, bunkuri, raķešu 
palaišanas laukumi, ar betona plāksnēm 
noklātie ceļi liek aizdomāties par nesenās 
pagātnes notikumiem. Atrodama braucot 
pa P34 rietumu virzienā no Alūksnes un 
krustojumā ar P44 griežoties pa kreisi.
 
3  Ernsta Glika muzejs

Ernsta Glika Bībeles muzejs – vienīgais 
šāda veida muzejs Latvijā, iekārtots 
20. gadsimta sākumā celtā tirdzniecības 
paviljona ēkā, blakus Alūksnes luterāņu 

baznīcai. Mācītājs Ernsts Gliks bija pir-
mais, kurš 17. gadsimtā iztulkoja Bībeli 
latviešu valodā. Muzejā var apskatīt Bī-
beles izdevumus no 1694. gada līdz mūs-
dienām, kā arī sprediķu grāmatas un citus 
kristīgās literatūras paraugus.
Tāpat Alūksnes mācītājs ir slavens ar to, 
ka viņa pameitu Martu Ziemeļu kara laikā 
noskatīja un apprecēja Krievijas impera-
tors Pēteris Pirmais. Marta vēlāk kļuva par 
imperatori Katrīnu Pirmo. 

4  Alūksnes jaunā pils
Celta Tjūdoru neogotikas stilā no 1860. 
līdz 1864. gadam pēc barona Aleksandra 
fon Fītinghofa pasūtījuma. Alūksnes 
Jaunā pils ir viens no ievērojamākajiem 
vēlās Tjūdoru neogotikas arhitektūras 
pieminekļiem Latvijā. Fītinghofu dzimtai 
pils piederēja līdz pat 1920. gada agrārajai 
reformai. Šobrīd pilī atrodas Alūksnes 
muzejs un Dabas muzejs.

5  Alūksnes–Gulbenes 
šaursliežu dzelzceļš
Latvijā vienīgais īstais un strādājošais 
šaursliežu dzelzceļš. Reisi uz Gulbeni atiet 
ik dienu pulksten 15.45 un 19.55, bet no 
Gulbenes uz Alūksni – pulksten 13.00 un 
18.00. Ceļā bānītis stundā un 20 minūtēs 
pieveic 33 kilometrus. Biļetes cena vienā 
virzienā EUR 3,41 – mājdzīvniekiem un 
velosipēdiem atlaides.

Bānīša svētki tiek svinēti ik gadu 1. sep-
tembrī, tad arī no Rīgas tiek norīkots 
vilciena specreiss, kas kursē līdz Gulbenei, 
un pēc tam pārsēžoties var pa dzelzceļu 
aizbraukt līdz Alūksnei.

Foto: Mārtiņš Šmits, Vladimirs Tkačenkovs, Aizkraukles 
Tūrisma informācijas centra arhīvs, Latvijas Dzelzceļa un 
Bānīša draugu biedrības arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
aluksne24.lv!
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Dzīpari S, SIA

“Dzīpari” ir viens no retajiem 
mazpilsētas uzņēmumiem, kurš 
piedāvā roku darba izstrādājumus 
no lina un vilnas. Mūsu uzņēmums 
pārsvarā strādā ar linu, jo lins ir 
mūžīga vērtība, kas jebkurai videi 
piešķir individuālismu.

Alūksnes n., Alūksne, 
Pils 21b, LV 4301
Tālr./fakss 643 81325
E-pasts: dzipars@dzipars.lv
www.dzipars.lv

IEPIRKŠANĀS

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

“Cepurīte”, kafejnīca

Nāc baudīt pusdienas mierīgā 
gaisotnē. 
Darba laiks: P.-S. 10-20, Sv. 10-18

Alūksnes n., Alūksne, Pils 9b, LV 4301
Tālr. 20 214008, 643 24377
E-pasts: sia_jaunozoli@inbox.lv

ĒDINĀŠANA

Autovilnis, SIA

Alūksnes n., Alūksne, Malienas 11, LV 4301, mob. tālr. 26 565708
Auto serviss

AUTO REMONTS, APKOPE

ALŪKSNE
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BALVI

1 2

Mājaslapu izstrāde
SEO risinājumi
Sociālo tīklu 
profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv

 67770577 

Mārketinga koncepti 
nelieliem uzņēmumiem
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BALVI

1   Zirgu māja
Bērzpils pagasta saimniecībā “Volāni” 
Agrita Prole viesiem piedāvā apskatīties 
ponijus un zirgus, arī pieradinātu savvaļas 
zirgu. Te ir iespēja bērniem doties izjādē 
ar poniju vai vizināties pajūgā, bet pieau-
gušajiem – ar zirgu vai vizināties pajūgā. 
Jūsu rīkotajos pasākumos tiek piedāvāta 

vizināšanās ar poniju bērniem. Saimniecī-
bā labprāt uzņem interesentus, kuri vēlas 
apgūt jāšanas vai pajūgu braukšanas 
prasmes.“Volānos” varēsit apskatīt arī 
trušus. Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
 
2  Dabas parks Balkanu kalni

32 hektārus plašajā parka teritorijā ir 
izveidotas trīs dendroloģiska rakstura 
maršrutu takas, kuras sevī ietver bērzu 
birzi, egļu mežu, stāvas nogāzes, augstus 
paugurus un gravas. Atsevišķos taku 
posmos ir sastopami skudru pūžņi, zvēru 
alas, kā arī ar vēsturiskiem notikumiem 
saistītas ierakumu vietas. Izveidotas 
distanču slēpošanas trases, te organizē 
slēpošanas sacensības. Kopš 2006. gada 
Balkanos tiek rīkots Latgales tēlnieku un 
mākslinieku plenērs “Balkani”.

3  Muzejs klētī
Balvu Novada muzejs atrodas rekonstruē-
tajā Balvu muižas klētī. Tajā saglabātas 
muižas ļaužu mūrētās pagraba velves, 
senatnīgas klēts durvis un vietējo meis-
taru gatavotas mēbeles, izveidota izstāžu 
zāle ar jumta logiem, apskatāmas izstādes 
par novada senatni un jauno mākslinieku 
darbiem.
 
4  Pustonnu smags zvans

Balvu evaņģēliski luteriskās baznīcas 
pamatakmens iesvētīts 1914. gadā. Būv-
niecības darbu vadību uzņēmās toreizējais 

mācītājs Kārlis Irbe. Baznīcas zvans, kurš 
sver 530 kilogramu, izliets Vācijā. Baznīcā 
atrodas vairāki kultūrvēsturiski nozīmīgi 
lietišķās un tēlotājmākslas darbi. Savukārt 
Balvu Romas katoļu baznīca ir viena no 
vecākajām celtnēm Balvos – celta pirms 
vairāk nekā 200 gadiem. Ievērojama 
ar īpatnējo arhitektonisko veidolu, jo 
sākotnēji celta pēc pareizticīgo baznīcu 
parauga. Baznīca atjaunota 2004. gadā un 
ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

5  Balvu muiža
Balvu muiža pazīstama ar savu skanīgo 
koncertzāli, kas ir viena no akustiski kva-
litatīvākajām Latvijā. Līdz 2010. gadam 
muižas ēkā atradās Balvu pamatskola, 

šobrīd tā ir iestāde, kurā apkopots profe-
sionālās, augstākās izglītības un mūžizglī-
tības piedāvājums.
Muižas parks Balvu ezera krastā, kas 
veidots 19. gadsimta otrajā pusē, ir kļuvis 
par vietu kultūras pasākumiem vasarā. 
Tur atrodas Balvu brīvdabas estrāde, kur 
notiek koncerti un teātra izrādes. Parkā 
aplūkojama ūdens triece jeb savdabīgs 
“mūžīgais dzinējs”, kas darbojas bez elek-
trības, liekot ūdenim plūst no Balvu ezera 
augšup kalnā.
 
Foto: Anakes, Agritas Prole, Jānis Sedols, Balvu Tūrisma 
informācijas centra arhīvs, Balvu draudzes arhīvs, 
Balvu muzeja arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
balvi24.lv!

BALVI – pilsēta, kas uzcelta no jauna 
Balvi ir salīdzinoši jauna pilsēta, tomēr tās kā 
apdzīvotas vietas vēsture veidojusies vairāku 
gadsimtu garumā. 
Vēstures avotos pirmoreiz minēti jau pēc 
latgaļu pakļaušanas 1224. gadā, bet pilsētas 
tiesības iegūst 1928. gadā. Otrā pasaules 
kara laikā Balvi tika gandrīz pilnībā nopostīti. 
Mūsdienu pilsēta ir uzcelta pēc kara praktiski 
no jauna.
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4GIK, SIA

LED produkcija automašīnām, 
tehnikai, telpām, kā arī āra 
apgaismojumam

Balvu n., Balvi, Partizānu 10, LV 4501
Mob. tālr. 28 675799
E-pasts: 4gik@inbox.lv

IEPIRKŠANĀS

Rugāju novada tūrisma informācija

Rugāju novads, Rugāji
Kurmenes 48, LV 4570
Mob. tālr. 26 355954
E-pasts: turisms@rugaji.lv  
www.rugaji.lv

 “Saipetnieki” - senlietu 
brīvdabas kolekcija. “Mežsētas” - 
briežu dārzs un zivju dīķis. 
“Rūķīši” - naktsmītnes, pirts, 
ēdināšana, svinības, banketi. 
“Mežaines” - zirgu izjādes. 
“Mazezeriņi” - atpūtas komplekss. 
Lauku sēta “Baķi”. Koka gudrību 
darbnīca.

 Saipetnieki – oткрытая 
частная коллекция. Оленник 
„Mežsētas”. Гостевой дом 
„Rūķīši” – ночлег, питание 
и банкетный зал. Усадьба  
“Mežaines” – катание на лошадях 
и конных повозках. Коттедж 
„Mazezeriņi”, на берегу озера. 
Усадьба „ Baķi”. Mастерская 
деревянных премудростей.

 Saipetnieki – a private 
collection of antiquities, open 
air exhibition. Deer garden 
„ Mežsētas”.  Guest house „ 
Rūķīši” – accomodation, catering, 
banquet hall. Farm “Mežaines” – 
horseback riding. A cottage 
„Mazezeriņi”. “The Baķi” farm. 
Wood workshops.

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

Tako autocentrs, autoserviss

Autoveikals, rezerves daļu 
tirdzniecība. Elektrodiagnostika, 
elektriķi, riepu remonts, serviss. 
Dzinēju remonts. 
Autostiklu tirdzniecība un maiņa. 
Auto eļļu tirdzniecība.  
Mežizstrādes pakalpojumi.
Pieminekļu izgatavošana, granīta 
pieminekļi.

Balvu n., Balvi, Ezera 4, LV 4501
Mob. tālr. 29 110535, 22 444404

AUTO REMONTS, APKOPE

BALVI
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Apgāde A, SIA

Izgatavojam, uzstādām gandrīz 
jebkuras formas un krāsas PVC, 
koka vai koka - alumīnija logus un 
durvis.
Precīza un kvalitatīva izgatavošana.Balvu n., Balvi, Bērzpils 2a, LV 4501

Gulbenes n., Gulbene
Rīgas 34, LV 4401
Mob. tālr. 26 343039
www.mtdurvis.lv

Ugunsdzēsības aparāti
Dūmvadu tīrīšana, remonts
Signalizācijas uzstādīšana, 
apkalpošana
Zibensnovedēju uzstādīšanaBalvu n., Balvi, Baznīcas 49, LV 4501

Tālr. 645 21965
Mob. tālr. 26 485102
Fakss 645 21557
E-pasts: balvubub@inbox.lv

Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība

SIA “Vecpils auto”

Vecpils auto Starptautiskie kravu pārvadājumi 
(Baltkrievija, Krievija, Eiropa)

Balvu n., Bērzpils p., Vecpils, 
“Liepas 2”
Mob. tālr. 29 187388

PAKALPOJUMI

BALVI

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumi

Sociālo tīklu 
profi lu izveide

www.latvijastalrunis.lv
 67770577 

Mārketinga koncepti 
nelieliem uzņēmumiem
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Reb Pluss, SIA, autoserviss

Bauskas n., Bauska, Īslīces 10, LV 3901, mob. tālr. 26 762610. Riepu maiņa, remonts, tirdzniecība, 
eļļas maiņa, ritošās daļas remonts, riteņu ģeometriskā regulēšana, akumulatori, auto mazgāšana

AUTO REMONTS, APKOPE
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BAUSKA – pilsēta, kur satikties
Bauskas pilsētas apkārtne jau no seniem laikiem ir bijusi apdzīvota 
vieta. Gadsimtu laikā pilsēta piedzīvojusi uzplaukumu, iznīcības un 
karu periodus, kam atkal sekojusi jauna izaugsme. Bauskā Mūsa 
un Mēmele saplūstot izveido Lielupi. Cauri pilsētai iet starptautiskā 
“Via Baltica” šoseja. Pilsētā dzīvojošās tautības pilsētu ir saukušas 
dažādi: vācu Bauske vai Bausken, ebreji Boisk vai Boysk, poļu Bowsk, 
krievu Бауск. Pilsētas tiesības Bauska ieguvusi 1609. gadā, bet šobrīd 
Bauskā dzīvo 9437 iedzīvotāji.

1  Bauskas pils
Bauskas pils ir viduslaikos celta Livonijas 
ordeņa pils Bauskā, kas 16. gadsimtā pa-
plašināta Kurzemes un Zemgales hercoga 
galma vajadzībām.

Livonijas ordenis pēc miera līguma ar 
Lietuvas dižkunigaitiju 15. gadsimtā iegu-
va pilnīgu kontroli pār Bauskas apkaimi 
un sāka Mēmeles un Mūsas satecē 
veidot nocietinātu pārvaldes centru. Pils 
celta Mūsas un Mēmeles satekas vietā, 
šaurā, klinšu norobežotā pussalā. Pāri 
visai pussalai pils priekšā tika izrakts dziļš 
grāvis, pār kuru veda paceļamais tilts. Pils 
celtniecībā izmantots vietējais dolomīts, 
laukakmeņi un ķieģeļi.
Hercoga laiku pilī tika ietverti divi vidus-
laiku pils torņi, starp kuriem uzcēla trīs 
korpusus, kas veidoja jaunu iekšpagalmu. 
Jaunā pils daļa vairs tik lielā mērā nebija 
paredzēta aizsardzības nolūkiem, tai drīzāk 
bija reprezentācijas loma. Raksturīgs 
hercoga pils elements ir sgrafito stilā 
veidotais pils apmetums ar iluzoriem, uzzī-
mētiem kvadriem.

2  Bauskas rātsnams
17. gadsimtā celtais rātsnams pēc tā 
uzcelšanas bija lielākais un greznākais 
rātsnams visā Kurzemes un Zemgales 
hercogistē. 2011. gadā pabeigta tā re-
konstrukcija, un tas ir atguvis pirmatnējo 
izskatu. Pašlaik Bauskas rātsnamā atrodas 
Tūrisma informācijas centrs un izstāžu 
zāle.
Bauskas rāti 17. gadsimtā veidoja birģer-
meistars, pilsētas fogts un pieci rātskungi. 

Rātskungus un birģermeistaru ievēlēja uz 
mūžu. Kad kāds rātskungs nomira, tad at-
likušie viņa vietā izvēlējās citu no pilsētas 
namnieku vidus. Par birģermeistaru ievēlē-
ja kādu no rātskungiem. Rātei bija arī tiesu 
varas funkcija. Fogts sprieda tiesu pilsētas 
iedzīvotājiem, bet šis spriedums stājās 
spēkā, kad to bija apstiprinājusi rāte. 
Rātes tiesas spriedumus varēja pārsūdzēt 
tikai hercoga galma tiesā. Namnieki ne-
drīkstēja pa tiešo sūdzēties pilskunga vai 
galma tiesā, no sākuma sūdzību vajadzēja 
skatīt rātes tiesā.
Tranzīttirdzniecības preču svēršana un 
muitas iekasēšana notika pilsētas rātsna-
mā, tādējādi papildinot pilsētas kasi.

3  Rundāles pils
Rundāles pils ansamblis – izcilākais ba-
roka un rokoko arhitektūras un mākslas 
piemineklis Latvijā. Pils celta Kurzemes 
hercogam Ernstam Johanam Bīronam 
pēc arhitekta F. B. Rastrelli projekta divos 
periodos – no 1736. līdz 1740. gadam un 
no 1764. līdz 1768. gadam. Lielāko daļu 
interjeru veidojuši tēlnieks J. M. Grafs 
un gleznotāji F. Martini un K. Cuki. Pils 
austrumu korpusā apmeklētājiem atvērtas 

reprezentācijas telpas – Zelta zāle, Baltā 
zāle un Lielā galerija. Centrālajā korpusā 
atrodas hercoga apartamenti – parādes 
saloni un privāto apartamentu telpas, 
bet rietumu korpusā – pilnībā restaurētas 
hercogienes apartamentu telpas.

4  Mežotnes pils
Vairāk nekā pirms gadu tūkstoša Mežotne 
bija seno zemgaļu nocietinājuma vieta, bet 
Mežotnes muižas vēstures pirmsākumi 
meklējami hercoga Jēkaba laikā 17. gad-
simta vidū. Vēlāk, 1795. gadā, Krievijas 

ķeizariene Katrīna II Mežotnes muižu node-
va mūža lietošanā savu mazbērnu audzinā-
tājai Šarlotei fon Līvenai, kurai 1799. gadā 
piešķīra arī grāfienes titulu.
1797. gadā ķeizars Pāvils I muižu nodeva 
Līveniem dzimtīpašumā. Šarlote fon 
Līvena tagadējās Mežotnes pils ēkas 
celtniecību uzsāka 1797. gadā pēc itāļu 
arhitekta Džakomo Kvarengi projekta. 
Pils celtniecību vadīja sakšu izcelsmes 
arhitekts Johans Georgs Ādams Berlics. 
Celtniecības darbus pabeidza 1802. gadā.
1920. gadā agrārās reformas gaitā firsts 
Anatols Līvens Mežotnes pils īpašumu 
zaudēja. No 1921. gada līdz 1944. gadam 
pilī atradās lauksaimniecības skola. Otrā 
Pasaules kara cīņu gaitā pils ēkas daļēji 
sagrāva. No iznīcības pili 1958. gadā glā-
ba Mežotnes selekcijas un izmēģinājumu 
stacijas gādībā uzsāktie restaurācijas dar-
bi. Pils atjaunošanu pabeidz 2001. gadā.

Foto: Daarznieks, Ivars Indāns, Rimshot, Woysyl, Bauskas 
Tūrisma informācijas centra foto arhīvs 

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
bauska24.lv!
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“Hotel Viona”

Piedāvājam 9 labiekārtotus 
numuriņus.
Mūsu kafejnīca piedāvā garšīgas 
maltītes (brokastis, pusdienas).
Atpūta somu pirtī un baseinā.
Ir autostāvvieta.

Bauskas n., Bauska, Rīgas 41
Mob. tālr. 25 262808

NAKŠŅOŠANA

“Bauskas alus”, SIA

Bauskas n., Īslīces p., Bērzkalni, 
“Imantas”, LV 3901
Tālr. 639 60013, 639 60019
E-pasts: bauskasalus@bauskasalus.lv
www.bauskasalus.lv

 Alus darītava „Bauskas alus” 
dibināta 1981. gadā. Uzņēmuma 
aldari ir uzticīgi klasiskajai alus 
darīšanas tehnoloģijai, ar ko 
iemantojuši vietu veikalu plauktos 
un cilvēku sirdīs. Uzņēmums 
pazīstams ne tikai ar alu, bet arī 
ar saviem bezalkoholiskajiem 
iesala dzērieniem „Veselība” un 
„Porteris”. 

 Пивоварня «Bauskas alus» была 
основана в 1981 году. Преданность 
наших пивоваров классической 
технологии пивоварения, завоевала 
место на полках магазинов и в 
сердцах людей. Компания известна 
не только пивом, но и своими 
безалкогольными солодовыми 
напитками «Здоровье» и «Портер». 

 Brewery “Bauskas alus” was 
founded in 1981. The company’s 
brewers are dedicated to classical 
brewing technologies with whom 
has gained its place on shop 
shelves and in the hearts of the 
people. The company is known 
not only with beer, but also with 
its non-alcoholic malt drinks 
“Veselība” and “Porteris”.

PAKALPOJUMI

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumis

Sociālo tīklu profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv
 67770577 
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CĒSIS – senatne mūsdienās
Cēsis ir viena no vecākajām pilsētām Latvijā, Hanzas savienības pilsēta 
un viena no Livonijas ordeņa meistara rezidencēm (1237–1561). Pilsēta 
atrodas 90 kilometru no Rīgas, un gar to plūst Gaujas upe. Cēsis 
izveidojās Gaujas ielejas malā starp latgaļu valsts Tālavas un Idumejas 
zemēm. Šeit saplūda kopā vikingu-krievu tirdzniecības ceļa ziemeļu 
un austrumu nozarojumi. 11. gadsimtā Cēsīs ieradās vendi, kuri 
apmetās Riekstu kalnā, kas šobrīd atrodas Pils parkā. Riekstu kalnā tika 
uzbūvēta koka pils, ko vācu krustneši sauca vendu vārdā – par Venden. 
No tā arī cēlies pilsētas vāciskais nosaukums. Nosaukums Cēsis gan 
ir daudz senāks. Šobrīd Cēsīs dzīvo 17 407 cēsnieki, bet 2023. gadā 
pilsēta svinēs savu 700 gadu jubileju.

1  Cēsu Viduslaiku pils
Viena no lielākajām un izcilākajām vidus-
laiku pilīm Latvijas teritorijā, saglabājušās 
drupas gandrīz pilnā pils augstumā. Tiek 
uzskatīts, ka ordeņpils ir celta laika posmā 
no 1209. līdz 1214. gadam. Pils celta no 
gaišajiem dolomīta akmeņiem, kas iegūti 
mūsdienu Cēsu autoostas apkārtnē. Pēc 
dažādiem nostāstiem, lai pārvietotu sma-
gos akmeņus, cilvēki esot stādīti divās 
rindās, kur, cits citam padodot akmeņus, 
dolomīta akmeņi nepārtrauktā kustībā 
tikuši nogādāti uz pili.
Cēsu pils atrodas divu dziļu gravu veidotā 
“pussalā”, un to no trim pusēm sargā stāvas 
kraujas. Dienvidu pusē izrakts grāvis. Pašas 
pils mūri kopumā bija aptuveni kilometru 
gari. Pils pārsvarā celta no dolomīta. Pils 
galvenā daļa sastāvēja no četriem korpu-
siem, kas ietvēra neregulāras formas iekš-
pagalmu. Bez galvenās daļas bija izbūvētas 
arī trīs priekšpilis, kuras nācās šķērsot, 
lai iekļūtu pilī. 13. gadsimta būve veidota 
romānikas stilā, vēlākas pārbūves – gotiskā 
stilā. Ārsienu biezums sasniedza 3,15 met-
rus, torņu sienu biezums – pat 4,7 metrus. 
Pils rietumu tornī atradās ordeņa mestra 
dzīvojamā telpa, joprojām daļēji saglabājies 
šīs telpas greznā tīkla velve.

2  Cēsu alus darītava
Kopš 1590. gada Cēsīs ir darīts latviešu 
nacionālais dzēriens alus. Alus darītava 
pirmo reizi tiek pieminēta Cēsu pils revī-
zijas protokolā, kurā atrodamas ziņas par 

iesala žāvētavu un apiņu dārziem. Pirmā 
alus darītava atrodas tieši pilī. 1590. gads 
tiek uzskatīts par alus darītavas dibināša-
nas gadu.
Vēsturiskās alus darītavas ēkas tiek uzbū-
vētas 1878. gadā, brūža īpašnieks ir grāfs 
Emanuels Zīverss. 1922. gadā alus darī-
tavu no viņa atpērk vietējie uzņēmēji un 
sāk ražot arī vīnu, sulas un minerālūdeni.
2005. gadā tiek pabeigta jaunā Cēsu alus 
ražošanas kompleksa būvniecība, kurā 
ietilpst alus vārītava un pildītava. 

3  Āraišu arheoloģiskais 
muzejparks
Šis ir viens no populārākajiem arheolo-
ģiskā tūrisma objektiem Latvijā. Šobrīd 
apskatāma 9. gadsimta ezerpils rekons-
trukcija mērogā 1:1, brīvdabas ekspo-
zīcija ar akmens un bronzas laikmetu ar 
atsevišķu trīs ēku ideālrekonstrukcijām. 
Izveidotā ezerpils rekonstrukcija ir unikāls 
šāda veida projekts, kam nav līdzīga visā 
Ziemeļeiropā.
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja struk-
tūrvienība Āraišu arheoloģiskais muzej-
parks atrodas Amatas novadā Gaujas 

nacionālā parka kultūrvēsturiskā zonā. Tas 
aizņem 12,67 hektārus lielu platību, un 
tā teritorijā situēti divi arheoloģiskie pie-
minekļi – dzelzs laikmeta Āraišu ezerpils, 
viduslaiku Āraišu mūra pils drupas.
Apmeklējumu par neparastu piedzīvojumu 
vērsīs aizraujošais gida stāstījums, kurš 
būs ne vien tērpies seno latgaļu tērpā, bet 
arī demonstrēs dažādus darba rīkus un 
sadzīves priekšmetus.

4  Zvārtes iezis
Viens no vispopulārākajiem un ainavis-
kākajiem sārtajiem devona smilšakmens 
atsegumiem, kas atrodas Amatas upes 
krastā, mežu un pļavu ielokā.
Atsegumam ir divas nosacītas daļas – 
dienvidaustrumos, attālāk no Amatas, 
atrodas līdz 44 metriem augsta, puslokā 
izliekta nobrukuma krauja, ziemeļrietumos 

atrodas Amatas apskalots līdz 19 metrus 
augsts klints izcilnis. Kopējais kraujas 
garums ap 200 metru. Nedaudz lejpus 
Zvārtes iezim Amatas otrā krastā atrodas 
Miglas iezis, saukts arī par Čūsku iezi 
(augstums 25 metri). Šobrīd Zvārtes iezis 
ir pieejams apskatei tikai no labā krasta, 
pieejamas arī piknika vietas.
Zvārtes iezis ir aizsargājams ģeoloģisks 
dabas piemineklis, atrodas Gaujas Nacio-
nālajā parkā.

Foto: Brunswyk, Liftarn, Dāvis Kļaviņš, Ieva Upeniece

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
cesis24.lv!
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DAUGAVPILS

DAUGAVPILS – pilsēta ar māju sajūtu
Dvinska, Dinaburga, Borisogļebovska, 
Dünaburg, Dyneburg, Dźwińsk Dźwinów, 
Dennenburg, Daugpiļs un Daugavpils – tā 
dažādos laikos dažādu tautību cilvēki sauca 
šo pilsētu. Daugavpilī ir aptuveni divdesmit 
rajonu, kas vēsturiski veidojušies, pilsētai 
augot un pievienojot apkārtnes pilsētiņas un 
ciemus. Pilsētas teritorijā un tuvākajā apkārtnē 
ir vismaz desmit ezeru, kas ir kā radīti 
piknikam un atpūtai pie dabas. 

1  Daugavpils cietoksnis
Šis ir lielākais cietoksnis ne tikai Latvijā, 
bet visā Baltijā – tā platība ir 150 hektāru, 
turklāt Daugavpils cietoksnis ir vienīgais 
šāda veida cietoksnis visā Austrumeiropā. 
Vēl nesen Daugavpils cietoksnis bija lielā-
kais būvlaukums pilsētā, un tagad te ir ap-
meklētājiem atvērts gan gleznotāja Marka 
Rotko mākslas muzejs, kam Daugavpils ir 
dzimtā pilsēta, gan arī cietokšņa Kultūras 
un informācijas centrs. Bet pats pārstei-
dzošākais – cietokšņa teritorijā atrodas 
arī pavisam parastas dzīvojamās mājas, 
kurās dzīvo pavisam parasti daugavpilieši. 
Tas ir gluži kā dzīvot muzejā!

 Daugavas loku dabas parks
Daugavas loku dabas parks atrodas aiz 
Daugavpils, braucot Krāslavas virzienā. 
Raksturīgākā dabas parka īpatnība ir deviņi 
lieli Daugavas līkumi jeb iegrauztie meand-
ri. Katram lokam ir doti raksturīgi vietējie 
nosaukumi: Elernes, Butišķu, Rozališķu, 
Ververu, Daugavsargu, Rudņas, Zvejninie-
ku, Škerškānu un Priedaines. Dažu loku 
krastos ir izveidojušās kraujas, slavenākā 
no tām ir Ververu krauja. Dabas parks 
dibināts 1990. gadā ar mērķi saglabāt 
unikālo un savdabīgo Daugavas vidusteces 
senlejas ainavu, tās dabas kompleksus, 

augu un dzīvnieku sugu daudzveidību un 
kultūrvēsturiskos pieminekļus.
 

 Nīcgales Lielais akmens
Nīcgales Lielais akmens ir vislielākais paš-
reiz zināmais laukakmens Latvijā.
Tas atrodas dziļi mežā ap 6 km uz austru-
miem no Nīcgales dzelzceļa stacijas, taču 
viegli sasniedzams, pateicoties ierīkota-
jam zemesceļam un norādēm. Akmens 
atrodas meža stigu krustpunktā.

Saglabājušies nostāsti, kas vēsta, ka 18. 
un 19. gadsimtā uz tā plakanās virsmas 
esot bijis novietots galds un sēdekļi. 
Kalupes, Līksnas, Vārkavas un citi apkār-
tējie muižnieki pie akmens pulcējušies 
medībās, lai atpūstos un “stiprinātos”. 
Vietējo muižnieku ar medībām saistītās iz-
darības atceras arī V. Gavars, kas Nīcgales 
mežniecībā 20. gadsimta 30. gados bija 
mežsargs un, jauns puisis būdams, pats 
piedalījies muižnieku rīkotajās medībās 
kā dzinējs. Te esot svinēti arī Līgo svētki 
un, kā stāsta vecāki cilvēki, uz akmens 
laukumiņa notikušas dejas.

4  Daugavpils pilsētas 
vēsturiskais centrs
Daugavpils pilsētas vēsturiskais centrs ir 
valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemi-
neklis. Vēsturiskā apbūve tapusi 19. gad-
simtā saskaņā ar 1826. gadā Pēterburgā 
apstiprināto apbūves projektu. Vēsturis-
kais centrs ir pilsētas vispievilcīgākā vieta 
un viens no veiksmīgākajiem paraugiem, 
kur izdevies rast kompromisu starp seno 
un jauno.

Daugavpils ir viena no nedaudzajām Latvi-
jas pilsētām, kura var lepoties ar vienotā 
ansamblī veidotu unikālu klasicisma un 
eklektisma stila apbūvi. Kultūrvēsturiskais 
mantojums, kas ietver pilsētbūvniecības, 
arhitektūras, mākslas, industriālos un 
vēstures pieminekļus, kopā ar apkārtējo 
ainavisko vidi veido Daugavpils tēlu un 
piešķir tai īpašu šarmu.
 

 Militārās tehnikas muzejs
Privātais militārās tehnikas muzejs atro-
das līdzās viesnīcai “Sventes muiža”. Te 
aplūkojams smagais tanks IS-2 – “Josifs 
Staļins”, vidējais tanks “T-34”, bruņu de-
santa izlūkmašīna “BRDM-2”, “BRDM-1”, 
“Jeep Willys” un “GAZ–67”.
Ieejas maksa muzejā pieaugušajiem – 
EUR 1,42, bērniem līdz 14 gadu vecu-
mam – EUR 0,71. 

Foto: Ainārs Brūvelis, Alinco_fan, Militārās tehnikas muzeja 
arhīva, Daugavpils Tūrisma informācijas centra arhīva

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
daugavpils24.lv!
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Golden Dragon, restorāns

Daugavpils, Saules 15, LV 5401
Mob. tālr. 29 552898
www.goldendragon.lv

 Ķīniešu restorāns “Golden 
Dragon” – lieliska vieta, kurā Jums 
būs iespēja nobaudīt izsmalcinātus 
ēdienus, pagatavotus pavāriem 
no Pekinas. Pie mums atradīsiet 
ēdienus jebkurai gaumei, kā arī 
ideālu vietu banketu, kāzu, jubileju 
organizēšanai.

 Китайский ресторан 
«Golden Dragon» - прекрасное 
место, в котором у Вас 
будет возможность отведать 
изысканные блюда, 
приготовленные поварами из 
Пекина. У нас Вы найдете еду для 
любого вкуса, а также идеальное 
место для организации банкетов, 
свадеб, юбилеев.

 Chinese Restaurant “Golden 
Dragon” is a great place for you 
to enjoy sophisticated dishes 
prepared by the chefs from Beijing. 
Here you will fi nd dishes for every 
taste, as well as an ideal place for 
banquets, weddings, anniversaries 
organizing.

ĒDINĀŠANA

“D.S.C.”, SIA

Daugavpils, Kārklu 2b, LV 5401, mob. tālr. 29 293923, 28 395444
Automašīnu stiklu maiņa, stiklu remonts un tonēšana. Auto dzinēju un ritošās daļas remonts

AUTO REMONTS, APKOPE

Mājaslapu izstrāde

www.latvijastalrunis.lv
 67770577 
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Lidadis Park, restorāns

Lidadis Park

Daugavpils, Rīgas 14, LV 5401
Mob. tālr. 20 313260, 26 155498
E-pasts kuzmicka79@gmail.com

 „Lidadis park” ir grezns 
divstāvu restorāns, ar banketu zāli 
290 m2 platībā. Šī ir ideāla vieta 
biznesa sarunām, nesteidzīgām 
tikšanām, pusdienām, 
prezentācijām, banketiem un 
konferencēm. Piedāvājam svinību 
un pasākumu organizēšanu ar 
vietu skaitu līdz 150 cilvēkiem.
Darba laiks: katru dienu 11-23.

 „Lidadis park” - роскошный 
двухэтажный ресторан с банкет-
ным залом площадью 290 м2. Это 
идеальное место для деловых 
переговоров, неспешных встреч, 
обеда, презентаций, банкетов и 
конференций. Предлагаем орга-
низацию торжеств и мероприя-
тий с количеством мест до 150 
человек. Время работы 11-23.

 “Lidadis park” is a luxurious 
two-storey restaurant, with a 
banquet hall with an area of 290 m2. 
This is the ideal place for business 
meetings, leisurely meetings, lun-
ches, presentations, banquets and 
conferences. We offer celebrations 
and events organization with the 
number of seats of up to 150 people. 
Open every day from 11 to 23.

Šokoladņa, veikals - kafejnīca

Daugavpils, Rīgas 26, LV 5401
Tālr. 28 383036
Daugavpils, Rīgas 63, LV 5401
Tālr. 20 280271

 Šokolādes konfektes un 
fi gūras, karstā šokolāde, kūkas, 
tortes uz vietas un pēc pasūtījuma, 
deserti, kafi ja, tēja, alkoholiskie 
dzērieni.

 Шоколадные конфеты и 
фигуры, горячий шоколад, 
пирожные, торты на месте и  
на заказ, десерты, кофе, чай, 
алкогольные напитки.

 Chocolates and shapes, hot 
chocolate, tarts, cakes, desserts, 
coffee, tea, alcoholic beverages.

Traktieris, kafejnīca

Kafejnīca. Mājīga atmosfēra. 
Banketu zāle 50 līdz 70 cilvēkiem

Daugavpils, Saules 42
Mob. tālr. 29 425600
Tālr. 654 25281
E-pasts: energohelpd@inbox.lv
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Traktieris, kafejnīca

Kafejnīca. Mājīga atmosfēra. 
Gaidām ciemos!

Daugavpils, Vizbuļu 4a
Mob. tālr. 29 425600
Tālr. 654 25281
E-pasts: energohelpd@inbox.lv

“Vojaž”, kafejnīca

Daugavpils n., Višķu p., Špoģi, 
Šosejas 18, LV 5481
Tālr. 654 52777, 29 458738
E-pasts: lpbirojs@inbox.lv

 Mums ir 15 gadu pieredze 
banketu organizēšanā. Svinībām 
piedāvājam siltas un aukstas 
uzkodas un ēdienus, tradicionāli 
pie sēdgalda, gan furšeta 
formā. Gatavojam arī uzkodas, 
salātus un uzkodu plates līdzi 
ņemšanai. Apkalpojam izbraukuma 
pasākumus.

 У нас 15-летний опыт органи-
зации банкетов. Для торжеств мы 
предлагаем горячие и холодные 
закуски и блюда, традиционно 
или в форме шведского стола. 
Мы также готовим закуски, сала-
ты и ассорти закусок на вынос. 
Мы обслуживаем мероприятия на 
выезде. Виезжаем к клиентам на 
корпоративных мероприятиях.

 We have 15 years of experience 
in organizing banquets. For 
celebrations we offer hot and cold 
snacks and dishes, traditionally at 
the table or in the form of a buffet. 
We also make snacks, salads and 
a snack plates. We serve at offsite 
events. We leave for clients at 
corporate events and other similar 
celebrations.

ĒDINĀŠANA

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumi

Sociālo tīklu 
profi lu izveide

www.latvijastalrunis.lv
 67770577 

Mārketinga koncepti 
nelieliem uzņēmumiem
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Daugavpils medicīnas koledža, Dienesta viesnīca

Daugavpils, Miera 3/5, LV 5404
Tālr. 654 31777
www.medkol.lv

 Piedāvājam nakšņošanas 
iespējas ērtos numuriņos. Ir 
iespējami ēdināšanas pakalpojumi 
individuālajiem tūristiem un 
grupām. Piedāvājam apskatīt DMK 
vēsturisko ekspozīciju.

 Предлагаем возможность 
ночевки в удобных номерах. 
Возможны услуги питания 
для индивидуальных туристов 
и групп. Предлагаем осмотр 
исторической экспозиции 
колледжа.

 We offer accommodation 
options in comfortable rooms. 
There are catering services for 
individual tourists and groups. We 
offer to view historical exposition 
of a college.

Homelike, SIA, viesnīca

Mihoelsa iela 66, Daugavpils, LV 5401
Tālr. +371 65824000
e-pasts: info@homelikehotel.lv
www.homelikehotel.lv

 4**** viesnīca HomeLike Hotel 
atrodas nesen restaurētā ēkā pašā 
Daugavpils centrā.
Viesiem ir pieejama bezmaksas 
autostāvvieta, Wi-Fi.
Viesnīcas Lobby bārs atvērts 
jebkurā diennakts laikā.

 4**** гостиница HomeLike 
Hotel находится в недавно 
отреставрированном здании в 
самом центре Даугавпилса.
Гостям доступна бесплатная 
парковка, Wi-Fi.
Лобби-бар гостиницы открыт в 
любое время суток.

 4**** hotel HomeLike 
Hotel is located in a recently 
restored building in the center of 
Daugavpils.
Guests have access to free 
parking, Wi-Fi.
Hotel Lobby bar is opened at any 
time of the day.

NAKŠŅOŠANA

AKTUĀLAIS UN NOZĪMĪGAIS PORTĀLĀ

ZIŅAS   AFIŠA   KATALOGS   KARTE   GALERIJAS   SLUDINĀJUMI   PAŠVALDĪBA
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1

Bezmaksas lejupielāde:

Detalizēta 
karte ar 

lokālajiem 
objektiem 

Android

iOS

SEO risinājumi

www.latvijastalrunis.lv
 67770577 
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DOBELE – pilsēta ar meteorītu pazemē
Vēstures avoti liecina, ka pirms aptuveni 300 miljoniem gadu Dobelē 
nokritis meteorīts. Laiks ir aizslaucījis pašas niecīgākās šā grandiozā 
notikuma pēdas, vien pamatklintājā, dziļi pazemē zem pilsētas, ir 
uzmērītas 4,5 kilometrus liela krātera aprises.

1  Dobeles meteorīta krāteris
Krāteri droši varat nemeklēt. Jums nav 
ne mazāko cerību to ieraudzīt, sajust vai 
atrast. Neraugoties uz to, ka tas ir viens no 
lielākajiem meteorītu krāteriem Eiropā, to 
ir piepildījusi bieza nogulumiežu kārta, kas 
veidojusies vēlākajos ģeoloģiskajos laik-
metos, īpaši pēdējā ledus laikmeta posmā. 
Pamatklintāja virsmas padziļinājuma vietā 
mūsdienās atrodas Dobeles pilsēta.
 
2  Pokaiņu mežs

Nav zināms, vai mistiskā Pokaiņu meža 
esamība netālu no Dobeles kaut kādā 
veidā ir saistīta ar meteorīta krāteri vai 
nē, tomēr tas, ka uz Pokaiņiem ik gadu 

brauc tūkstošiem cilvēku, ir fakts. Latvijas 
Valsts Mežu apsaimniekotajā dabas parkā 
sastopami dīvaini akmeņu krāvumi, avoti-
ņi, uzkalniņi un takas, kā arī tikpat dīvaini 
apmeklētāji. Brauciet un vērtējiet paši, 
vai Pokaiņu atklājējam Ivaram Vīkam bija 
taisnība par šīs vietas sakrālo dabu vai nē.
 
3  Dobeles pilsdrupas

Pilsdrupas ir leģendām apvīta vieta, runā, 
ka tās sienās ir iemūrēts cilvēks. Leģenda 
vēstī, ka pils kungs pirmo pils sargu solījis 
līdz ceļiem apbērt zeltā. Kad kāds gribētājs 
pieteicies, viņš apbērts arī un pēc tam 
iemūrēts ar visu zeltu. Kā kārtīgā pilī, arī 
šeit esot slepena pazemes eja uz netālo 
baznīcu.

Livonijas ordeņa pils celta no 1335. līdz 
1347. gadam, iepriekš šeit bijusi zemgaļu 
pils, ko viņi pirms emigrācijas uz Lietuvu 
nodedzināja.
 
4  Ķeveles avoti

Karaļa avoti atrodas Vītiņu pagastā 4 km 
uz ziemeļrietumiem no Vecauces pils. Tā 
ir grava ar deviņiem avotiem, no kuriem 
pirmie septiņi ir atdalīti ar mūra sienu, pār 
kuru uz pretējo krastu ir pāraugusi 15 cm 
resna egles sakne.
Karaļa avota ūdeni apkārtnes iedzīvotāji 
kopš seniem laikiem izmantojuši dziednie-
cībai visai plaši un dažādos veidos – gan 
slimo vietu apmazgāšanai, gan acu gai-
šumam, gan nedzīstošu brūču ārstēšanai.

Karaļa avotu ūdeni ļoti augsti novērtējusi 
Latvijas Dziednieku asociācija. Avotu 
ūdens enerģētika tiešā veidā un ļoti spē-
cīgi iedarbojoties uz cilvēka imūnsistēmu, 
palielinot tās spēku.

5  Zebrus ezers
Par teiksmoto dēvētais Zebrus ezers ir 
3,6 km garš, 1,75 km plats un lielākais 
dziļums sasniedz 3,9 m. Ezera pakājē 
snaudošajā Ezerlūķu pilskalnā senos 
laikos ir pacēlusies stalta senlatviešu pils. 

Nostāstos ir minēts, ka uz to no otrpus 
ezeram esošā Elku kalna ir vedis Dievu jeb 
Priesteru ceļš – garš, akmeņains sēklis. 
Pa to priesteri briesmu brīžos ir steigušies 
rast patvērumu Ezerlūķu pilī.
Apmēram kilometru uz dienvidiem no 
Ezerlūķu pilskalna mežā, netālu no ezera, 
slēpjas Smiltnieku pilskalns. Pētījumi liek 
domāt, ka tas ir kalpojis kā patvērums, ir arī 
versija par to kā raganu dedzināšanas vietu.
 
Foto: J. Sedols, Aldonis, Mārtiņš Šmits, Andrew, 
Laima Gūtmane 

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
dobele24.lv!
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GULBENE – 
pilsēta ar 
spārniem
Gulbenes pilsēta ir 
pamatīgi cietusi Otrā 
pasaules kara laikā, 
te ir vairākas pilis, 
dzelzceļa stacija un 
daudz skaistu parku.

1  Alūksnes–Gulbenes 
šaursliežu dzelzceļš
Latvijā vienīgais īstais un strādājošais 
šaursliežu dzelzceļš. Reisi uz Alūksni atiet 
ik dienu pulksten 13.00 un 18.00, bet no 
Alūksnes uz Gulbeni – pulksten 15.45 un 
19.55. Ceļā bānītis stundā un 20 minūtēs 
pieveic 33 kilometrus. Biļetes cena vienā 
virzienā EUR 3,41 – mājdzīvniekiem un 
velosipēdiem atlaides.
Bānīša svētki tiek svinēti ik gadu 1. sep-
tembrī, tad arī no Rīgas tiek norīkots 
vilciena specreiss, kas kursē līdz Gulbenei, 
un pēc tam pārsēžoties var pa dzelzceļu 
aizbraukt līdz Alūksnei.

2  Sarkanā pils
Ar Vecgulbenes muižas kompleksu 
saistās kāds skaists, bet skumjš mīlas 
stāsts. Muižas īpašnieks Heinrihs fon 
Volfs ļoti mīlēja savu sievu Marisu un 
dzimšanas dienā īpaši viņai uzbūvēja 
un uzdāvināja Vecgulbenes sarkano pili. 

Diemžēl mīlas stāsts bija īss – Marisa 26 
gadu vecumā nomira no diloņa. Mīļotās 
piemiņu Heinrihs nolēma godināt, izrokot 
Emzes parkā divus dīķus – Asaru ezeru 
ar asaras formas saliņu tā vidū un Svēto 
ezeru, uz kura salas atrodas eņģeļa skulp-
tūra, ap kuru izvietoti seši mazāki eņģeļu 
apveidi. Uz katras mazākās skulptūras ir 
iekalts viens Marisas vārda burts. Barons 
Heinrihs nomira 1897. gadā, un līdz ar 
viņu izzuda fon Vulfu dzimtas Vecgulbe-
nes atzars.
 
3  Baltā pils

Vecgulbenes muižas Baltā pils vairākos 
avotos atzīta par vērā ņemamu arhitek-
tūras pieminekli, īpaši glaimojoši vārdi 
tai veltīti D. Bruģa grāmatā “Historisma 
pilis Latvijā”, kur Baltā pils nosaukta par 
vienu no izcilākajiem neorenesanses stila 
paraugiem ne tikai Latvijā, bet visā Baltijā.
Īpašas uzmanības vērta ir dārznieka māja, 
kuru pēc no-
stāstiem savu-
laik rotājis uz-
raksts “Theater 
von Goethe”. 
Uz raksta  i z -
ce lšanos un 
vēs t u r i  n a v 
i zdevies no -
skaidrot, taču 
var minēt, ka te 
varbūt atradies 
muižas teātris.
 
4  Gulbenes pilskalns

Pirms vācu ienākšanas senlatviešu zemēs 
Gulbenes novads ietilpa vienā no lielāka-
jām latgaļu zemēm – Tālavā.
Krustalīces upes gleznainā un aizsardzībai 
ļoti piemērotā ielokā tika uzcelta seno 
latgaļu koka pils. Vieta tiešām bija ļoti pie-
mērota, par to var pārliecināties joprojām, 

kad uzmanīgi ielūkojas Gulbenes luterāņu 
baznīcas apkārtnē.
Gulbenes pilskalns neapšaubāmi uzska-
tāms par Gulbenes centru. 13. gadsimta 
avoti par Gulbenes pils un novada likteni 
klusē. 1340. gadā uz senā latgaļu pilskal-
na jau uzbūvēta Rīgas arhibīskapa mūra 
pils. 1843. gadā uz Livonijas kara laikā 
sagrautās mūra pils drupām pēc vairāku 
gadu talkām Gulbenes luterāņu draudze 
uzbūvē savu jauno dievnamu – tagadējo 
evaņģēliski luterisko baznīcu.
 
5  Gulbenes vēstures un 

mākslas muzejs
Muzejs atrodas Vecgulbenes muižas oran-
žērijā, kur notiek arī tā krājuma un mākslas 
izstādes. Etnogrāfiskie priekšmeti glabājas 

Vecgulbenes muižas klētī. Tie ir apskatā-
mi, izmantojami lekcijām un pētnieciska-
jam darbam. Muzejs vāc, apkopo un glabā 
materiālus un informāciju par Gulbenes 
pilsētas un novada vēsturi. Īpaši jāatzīmē 
20. gadsimta 1. puses fotogrāfu stikla 
negatīvu kolekcija, kā arī dokumentu, 
pastkaršu, trauku, tekstīliju u.c. kolekcijas. 
Muzeja krājums tiek izmantots izstādēs, 
pasākumos, izpētes gaitā.
Ieejas maksa – 30 centi.

Foto: Mārtiņš Šmits, Gulbenes muzeja arhīvs, 
Gulbenes bibliotēkas arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
gulbene24.lv!
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Atpūtas komplekss Ferma

Gulbenes n., Daukstu p., “Upatnieki”, LV 4429. Mob. tālr. 29 118421. www.atputaskomplekssferma.1w.lv
Telpas viesībām, pirts, jaukas istabiņas, banketu zāle, āra kamīns, grils, izklaide – kartingi.

NAKŠŅOŠANA

IEPIRKŠANĀS

Mājaslapu izstrāde
SEO risinājumi
Sociālo tīklu profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv

 67770577 
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JELGAVA

Jelgava ir arī baroka, klasicisma un 
renesanses arhitektūras pilsēta. Tiesa, 
kara laikā liela daļa bruņinieku, hercogu 
un cara laika mantojuma tika nopostīts, 
tomēr daudz ir palicis un apskatāms arī 
mūsdienās.

1  Jelgavas pils 
ar hercogu kapenēm
Esot Jelgavā, noteikti jāapskata lielākā 
baroka celtne Baltijā – Jelgavas pils. Tās 
cokolstāvā atrodas kaut kas patiešām 
šausminošs – unikālas Kurzemes hercogu 
kapenes, Kurzemes valdnieku Ketleru un 
Bīronu apbedījuma vieta. Jelgavas pili 

sāka būvēt tālajā 1738. gadā, un tās au-
tors ir pasaules slavenais itāļu izcelsmes 
Krievijas galma arhitekts Frančesko Barto-
lomeo Rastrelli. Pilī savulaik atradās Kurze-
mes un Zemgales hercogu rezidence, bet 
vēlāk – guberņas administratīvais centrs. 
Kopš 1963. gada Jelgavas pilī darbojas 
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 
tā ir vienīgā universitāte Latvijā, kas 
atrodas pilī.
Pilī ir arī muzejs, kur uzzināsit daudz jauna 
un interesanta par Jelgavu un tās pils 
vēsturi, īpaši arhitektūru, būvvēsturi, kā 
arī par Kurzemes hercogistes telpu interje-
riem. Protams, muzejā ir daudz interesantu 
faktu un liecību arī par Latvijas Lauksaim-
niecības universitāti.

2  Mītavas tilts
Mītavas tilts ir 150 m garš, un tas ir Lat-
vijā garākais gājēju un velosipēdistu tilts. 
Tilts ir iekārts vantīs, ko tur divi piloni.
2012. gada 15. novembrī tika atklāts 
rekonstruētais Jāņa Čakstes bulvāris 
un jaunais Mītavas tilts, kas savieno 
Jelgavas centru ar Pasta salu. Gājēju pro-

menāde J. Čakstes bulvārī izveidota divos 
līmeņos – paralēli ielai un gar pašu upes 
malu. Promenādes augšējā daļā atrodas 
divi skatu laukumi, kas veido 3 m augstu 
ūdenskritumu. Savukārt 152 m garais tilts 
ir Latvijā garākais gājēju un velosipēdistu 
tilts. Tehniskā risinājuma dēļ tilts uzska-
tāms par unikālu visā Baltijā – tas izliekts 
trijās dimensijās burta S veidā un iekārts 
28 vantīs, ko tur divi piloni.

3  Blankenfeldes muiža
Pašreizējās muižas ēkas celtas 18. un 
19. gadsimtā. Muižas apbūvei piemīt Latvi-
jā reti sastopama mazo arhitektūras formu 
bagātība – iebraucamie vārti, paviljoni, 
rokoko stila dzelzs kaluma vārtiņi. Muižā di-
vas reizes 1804. un 1805. gadā patvērumu 
radis Francijas nākamais karalis Luijs XVIII. 
Restaurētajās Blankenfeldes muižas staļļa 
telpās izvietots zvanu muzejs ar vairāk 
nekā 1000 zvaniem no visas pasaules, pie 
muižas atrodas angļu klasicisma ainavu 
stilā veidots parks, kurā goda vietu ieņem 
400 gadus vecs Spēka osis.
4  Teteles (Tetelmindes) muiža, 

tornis un parks
Teteles muiža savulaik bija baronu Bēru 
īpašums, taču kara laikā tā tika pamatīga 
izpostīta, īpaši bermontiešu uzbrukumos 
1919. gadā. Tiesa, dažas ēkas ir cietušas 
mazāk, un tās var apskatīt joprojām.
Neparasts objekts ir Teteles tornis, kas 
ir apmēram 10 metru augsts, atrodas 
muižas parkā. Uzskata, ka torni uzcēla ba-
rons Frīdrihs Bērs jaunākais 1885. gadā, 
gaidot ciemos uz medībām Krievijas caru 
Aleksandru III.
Teteles muižas komplekss atrodas Ozol-
nieku novadā, Cenu pagastā Lielupes 
krastā, deviņus kilometrus no Jelgavas pie 
Iecavas ceļa Lielupes labajā krastā.

5  Zaļenieku (zaļā) muiža
Zaļenieku muižas medību pils ir unikāls 
Kurzemes hercogistes 18. gs. arhitektūras 
paraugs, ēka ir relatīvi labi saglabājusies, 
nav degusi un postīta. No vēsturiskā inter-
jera saglabājušies griestu gleznojumu un 
parketa fragmenti, oriģinālie logi un durvis, 
velvēto griestu apdare, vītņu kāpnes. Pilī 
atrodas Zaļenieku komerciālā un amatnie-
cības vidusskola. Muižas ansambļa neat-
ņemama sastāvdaļa ir parks. 2015. gadā 
muiža atzīmē 240 gadu jubileju.

Foto: Ingūna Andersone, Igors Jefimovs, Lazdynas, 
Līga Landsberga, Riharcc, Jelgavas Tūrisma informācijas 

centra arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
jelgava24.lv!

JELGAVA – pilsēta izaugsmei
Jelgava allaž bijusi pilsēta, kas piesaistījusi un iedvesmojusi jaunos, 
dedzīgos, dumpinieciskos. 19. gadsimta vidū šeit aktīvi rosījās 
jaunlatvieši, bez kuru jaunības ideāliem, idejām un centieniem Latvija 
noteikti nebūtu tāda, kāda tā ir šodien.
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Guntmārītes, SIA, Viesu māja

Viesu māja 12 km no Jelgavas. 
Pirts, peldvieta. Kamīnzāle 
(30–35 cilvēkiem). Sporta laukums, 
rotaļlaukums bērniem. Dzīvnieki – 
alpaka, pundurkazas, poniji, aitas, 
truši.

Jelgavas n., Valgundes p., 
“Guntmārītes”, LV 3017
Mob. tālr. 26 164173, 29 444859
E-pasts: pirts@guntmarites.lv
www.guntmarites.lv

A-Z Boulings

6 Brunswick boulinga celiņi.
Bērnu un amatieru turnīri.
Atlaides jubilāriem, skolēniem, 
studentiem.
Sporta spēļu translācijas uz lielā 
ekrāna.
Bērnu pilsētiņa.
Bērnu nometnes.

Jelgava, Uzvaras iela 12
Tālr. 630 10350, 29 900888
E-pasts: azboulings@inbox.lv
www.azboulings.lv

Droši vesels, ZS, Veselīgas vides saimniecība

ZS Droši vesels

Jelgavas n., Vilces p., “Roņi”, LV 3026
Mob. tālr. 26 534706
E-pasts: valentina.uzare@gmail.com

 Bioloģiski audzēti dārzeņi uz 
lauka un siltumnīcā, lekcijas par 
veselīgu uzturu un dzīvesveidu, 
piedāvā dažādas veselību 
uzturošās ziedes no ārstniecības 
augiem, lauku pirtiņu un ajūrvēdas 
masāžu, atpūtu dabas tuvumā pie 
Svētes upes.

 Выращенные на поле и 
в теплице биологические 
продукты, лекции о здоровом 
питании и  образе жизни, 
предлагаются различные 
поддерживающие здоровье мази 
из лечебных растений, сельскую 
баньку, отдых у природы у реки 
Свете.

 Organically grown vegetables 
on the fi eld and in the greenhouse, 
lectures on healthy eating and 
lifestyles, offer a variety of health-
giving ointments from medicinal 
herbs, country baths and ayurvedic 
massages, relaxation near nature 
by the River Svēte.

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA
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ĒDINĀŠANA

SIA “Bārs “Meka””

Ozolnieku n., Ozolnieku p., Ozolnieki, 
Stadiona 5a, LV 3018
Tālr. 630 50162, 26422543
E-pasts: meka@meka.lv
www.meka.lv

 Plašs dzērienu klāsts, garda 
maltīte un teicama atmosfēra. 
Lieliska ballīšu vieta brīvdienām. 
Bērnu rotaļu istaba – labirints. 
Cigāru un ūdenspīpes istaba. 
Terase. Wi-Fi.

 Широкий ассортимент 
напитков, вкусная еда и отличная 
атмосфера. Прекрасное место 
для вечеринок на выходные. 
Детская игровая комната- 
лабиринт. Комната для курения 
сигар и кальяна. Терраса. Wi-Fi.

 A wide range of drinks, 
delicious meals and excellent 
atmosphere. Great party place for 
holidays. Children’s playroom – 
maze. Cigar and water pipe. 
Terrace. Wi-Fi.

Kafejnīca un banketu zāle “Piramīda”

SIA “Medems”
Jelgavas n., Elejas p., 
Eleja, Bauskas 3
Mob. tālr. 22 004036
www.medems.lv

 Gardas maltītes
Biznesa pusdienas
Banketi un izbraukuma banketi
Atpūtas vieta nedēļas nogalēs

 Вкусные блюда
Бизнес обеды
Банкеты и выездные банкеты
Место для отдыха в выходные

 Delicious meals
Business lunch
Banquets and off-site banquets
Recreation place on weekends

  67770577 

Mājaslapu izstrāde
Google AdWords un 
Facebook kampaņas

Sociālo tīklu profi lu izveide

www.latvijastalrunis.lv
 67770577 

JELGAVA
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Aitiņlauvas divi, SIA

Viesu nams “Aitiņlauvas” ir veidots 
ar mednieku pieskaņu. Viesu namā 
ir krogs, kur ēdieni tiek gatavoti ne 
tikai no meža dzīvnieku gaļas un 
veltēm, ko dod mums mežs. 
Bistro, nakstmītne, semināru 
zāle, pirts, bērnu rotaļu laukums, 
savvaļas dzīvnieku dārzs. 
Klājam galdus kāzām, banketiem 
pie sevis, kā arī pie klienta.

Jelgavas n., Valgundes p., Rīgas-
Liepājas šoseja 22. km, LV 3017
Mob. tālr. 29 160393
E-pasts: aitinlauvas@aitinlauvas.lv
www.aitinlauvas.lv

“Jelgavas poliklīnika”, SIA

Jelgava, Sudrabu Edžus 10, LV 3001
Tālr. 630 22101
www.jelgavaspoliklinika.lv

 Reģistratūra,
tālr. 630 22101, 630 22100 
Rehabilitācijas nodaļa,
tālr. 630 84516 
Estētiskā medicīna un 
kosmetoloģija,
tālr. 630 84516

 Регистратура 630 22101, 
630 22100
Отделение реабилитации 
630 84516
Эстетическая медицина и 
косметология 630 84516

 Reception 630 22101, 
630 22100
Rehabilitation division 630 84516
Aesthetic medicine and 
cosmetology 630 84516

VESELĪBA, SKAISTUMS

Pie Mednieka, kafejnīca

Kafejnīca, banketu telpas, 
konferenču telpa, svinību galdu 
klāšana, kompleksās pusdienas, 
izbraukuma banketi, bēru mielasti, 
vasaras terase.Jelgava, Vecpilsētas 15, LV 3001

Tālr. 630 28528, 26 385018
E-pasts: zanna.kafe@inbox.lv

JELGAVA

AKTUĀLAIS UN NOZĪMĪGAIS PORTĀLĀ

ZIŅAS   AFIŠA   KATALOGS   KARTE   GALERIJAS   SLUDINĀJUMI   PAŠVALDĪBA
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JĒKABPILS

1 2

Vanillas, IK

Mājas tortes uz pasūtijuma.
Kāzu tortes.
Fotodruka uz tortes.
Mājas cepumi.

Jēkabpils, Rīgas 165-2 
(blakus frizētavai), LV 5202
Mob. tālr. 29 653308
E-pasts: krisone53@inbox.lv

ĒDINĀŠANA

Bezmaksas lejupielāde:

Detalizēta karte ar 
lokālajiem objektiem 

Android iOS
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JĒKABPILS

JĒKABPILS – divas pilsētas vienā
Jēkabpilī mīt 24 678 iedzīvotāji, un šī pilsēta patiesībā sastāv no divām 
pilsētām. 1962. gadā tika uzbūvēts automašīnu tilts pāri Daugavai, un 
Jēkabpils pilsētai tika pievienota Latgales pusē esošā Krustpils. Tā arī 
ir senākā pilsētas daļa – pirmās ziņas par Krustpili ir no 1237. gada, 
savukārt pati Jēkabpils, kas atrodas Sēlijas pusē, radusies no Otrā 
Ziemeļu kara bēgļu apmetnes 1670. gadā, kad Kurzemes hercogs 
Jēkabs Ketlers to nosauca savā vārdā par Jakobštati.

1  Krustpils pils
Krustpils pilī gida vadībā iespējams iepazī-
ties ar pils vēsturi, pastāvīgo ekspozīciju, 
aplūkot restaurācijas laikā atjaunotās pils 
interjera detaļas.
Atjaunotais pils vārtu tornis piesaista 
dažādu interešu apmeklētājus: vieni vēlas 
no torņa skatu platformas apskatīt pilsētas 
panorāmu, citi skatīt vārtu tornī eksponē-
tās mākslas izstādes.
Tiem, kas vēlas muzejā uzkavēties ilgāk, 
iepriekš piesakoties, iespējams piedalīties 
dažādās izglītojošās programmās.
Individuālajiem apmeklētājiem Krustpils 
pilī tiek piedāvātas ekskursijas ar audio-
gidiem latviešu, krievu, angļu un vācu 
valodās.
Grupu ekskursijas jāpiesaka iepriekš. 
Biļetes cena pieaugušajiem – EUR 1,71.
 
2  Jēkabpils Svētā Gara 

vīriešu klosteris
Zviedru pusē karojošais kareivis Jēkabs 
Gudinskis, pārceļoties pār upi, ieraudzīja 
upes ūdeņos peldošu dēlīti. Uzdūris uz 
šķēpa, viņš to iznesa krastā un tur ievē-
roja, ka no tā pa šķēpu rit asinis. Baiļu 
pārņemts, viņš sāka pētīt savu atradumu. 

Ieraugot pareizticīgo Dievmātes attēlu ar 
bērnu rokās, kareivis, kurš bija katolis, ar 
nožēlas asarām to aiznesa uz Holmhofas 
ciematu, kurā dzīvoja krievu ļaudis un bija 
neliels klosteris ar pareizticīgo baznīcu.
Šeit Gudinskis atdeva ikonu, bet pats 
pieņēma pareizticību un kļuva par klostera 
iemītnieku. Holmhofas ciems pārtapa 
Jakobštatē, bet ikonu sāka dēvēt par 
Jakobštates ikonu.
 
3  Raiņa muzejs “Tadenava”

Raiņa dzimtā vieta Tadenava ir viņa 
būtības – viņa saules–mīlas filosofijas – 
šūpulis. Vienīgā Raiņa piemiņas vieta, kur 

civilizācija nav iznīcinājusi senatnīgo vides 
enerģētisko informāciju, kas iekodēta dzej-
nieka zemapziņā, izveidojot vides uztveres 
stereotipus visam mūžam. Karalisku mežu 
un pļavu ieskautā Tadenava staro pārlai-
cīgā mierā un klusumā. Viena kilometra 
attālumā no muzeja Eglaines upītes ielokā 
atrodas piemiņas akmens – vecās pirtiņas 
vietā, kur pasaulē nāca Jānis Pliekšāns.
Muzejs atvērts no 15. maija līdz 31. ok-
tobrim.
Apmeklējumu jāpiesaka iepriekš.
 
4  Autentiskā sēļu sēta

Daugavas kreisajā krastā izvietojusies Jē-
kabpils vēstures muzeja Brīvdabas nodaļa 
“Sēļu sēta”. Šeit pastāvīgajā ekspozīcijā 
apskatāmi vairāki Sēlijas novada tautas 
celtniecības pieminekļi – dzīvojamā ēka, 
klēts, dzirnavas, pirts u.c., kā arī sēļu 
zemnieka sadzīve un darba rīki.
“Sēļu sēta” ir iecienīts Jēkabpils pilsētas 
viesu tūrisma apskates objekts, klu-

sa atpūtas vieta pilsētas iedzīvotājiem 
un sadziedāšanās, sadancošanās vieta 
dažādu Latvijas novadu folkloras kopu 
dalībniekiem.
Ekskursijās “Sēļu sētā” uzzināsit par sēļu 
zemnieka dzīvi 19. gadsimtā, kā arī varēsit 
izmēģināt roku dažādos lauku darbos – 
malšanā, vērpšanā, pastaigāt ar “koka 
kājām”, uzvelkot “lielās pēdas”, sarīkot 
ātruma sacensības.
 
5  Zasas muiža un parks
Īpašu ievērību pelna Zasas parks. Tajā 
stādītas gan vietējās, gan svešzemju koku 
sugas. Līdzās ozoliem, liepām, kļavām aug 
baltegles, lapegles, melnās un veimutprie-
des, riekstkoki.

Zasas pagasta teritorijā senatnē at-
radusies Viesienes muiža, Zasa savu 
pašreizējo nosaukumu ieguvusi no barona 
fon Zasa dzimtas, kurai šī muiža piede-
rēja kopš 17. gs. Zasas muižas pils celta 
18. gadsimtā. Karos un nemieros postīta, 
līdz mūsdienām tā atstājusi tikai drupas, 
saglabājušās vien vēlāk būvētās saimnie-
cības ēkas – klētis, zirgu stallis.
 
Foto: Lidingo11, Modris Frikmanis, Aleksandrs Timofejevs, 
Raiņa muzeja “Tadenava” arhīvs, Jēkabpils muzeja arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
jekabpils24.lv!
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JŪRMALA

1  Pludmale
Jūrmalas pludmale ir tikpat gara, cik pati 
Jūrmala. Jūrmalas pludmale stiepjas no 
Lielupes grīvas līdz pat Jaunķemeriem, 
tālāk jau tehniski tā vairs nav Jūrmalas 
pludmale, bet gan Lapmežciema vai Bi-
gauņciema, vai Antiņciema. Jo tālāk no 
Rīgas, jo pludmale ir klusāka. Ja nevēla-
ties burzmu, brauciet garām Dubultiem – 
uz Pumpuriem, Mellužiem, Asariem.
 
2  Raga kāpas dabas parks

Pirmatnējais priežu mežs, kāds reiz auga 
visā Jūrmalas teritorijā. Šī ir lieliska 
pastaigu vieta svaigā gaisā, arī pludmale 
šeit ir klusāka nekā Bulduros. Raga kāpa 
ir viena no augstākajām kāpām Latvijā – 
tās augstums ir 18,2 metri. Dabas parka 
teritorijā ir sastopamas ļoti vecas priežu 
audzes, kuru vecums sasniedz 340 gadu, 
kā arī retas augu un putnu sugas. Dabas 

parka taku veido četras atsevišķas takas – 
Dabas skatu taka, Kukaiņu taka, Priežu 
taka un Augu taka.
 
3  Aspazijas muzejs

Šī ir jaunākā Jūrmalas muzeja filiāle – 
divstāvu koka vasarnīcā Aspazija pavadīja 

sava mūža pēdējos 10 gadus. Atjaunotajā 
ekspozīcijā ir Aspazijas plašā ēdamistaba 
un viesu salons ar bagātīgi rotātu podiņu 
krāsni, puķainām mēbelēm un antīku ra-
dio, kurā var dzirdēt pašas Aspazijas balsi, 
ierakstītu 30. gadu beigās. Šauras koka 
kāpnes ved uz Aspazijas darbistabu, kur 
saglabājušās vairākas rakstnieces oriģinā-
lās mēbeles. Ieeja – bez maksas
4  Dzintaru meža parks un 

Jomas iela
Šīs abas vietas ir piemērotas pastaigām – 
parkā atrodas rotaļu laukumi dažādu 

vecumu bērniem, celiņi skrituļotājiem 
un gājējiem, skeitparks, ielu basketbola 
laukumi, kafejnīcas, autostāvvietas un 
tualetes. Mežaparkā uzsliets 36 metrus 
augstais Dzintaru skatu tornis, no kura 
platformas paveras skats uz Jūrmalas 
pilsētu un Baltijas jūras piekrasti. Savukārt 
Jomas iela ir pilsētā vienīgā gājēju iela, 
kas stiepjas no Dzintariem līdz Majoriem. 
Veikali, kafejnīcas, restorāni un SPA vies-
nīcas ir atvērtas gan ziemā, gan vasarā.

5  Ķemeru sanatorijas parks
Lai gan sanatorija jau divdesmit gadus 
“dus Saulcerītes miegā”, tās apkārtnē 
esošais parks joprojām priecē apmek-
lētājus. Te var nomazgāt seju veselīgajā 
sēravota ūdenī, kas plūst no ķirzaciņas, 

gan arī aplūkot aizpagājušajā gadsimtā 
celto Sv. apustuļu Pētera un Pāvila Ķemeru 
pareizticīgo baznīcu.
Parks ir bagāts ar mazo arhitektūru – tilti-
ņiem, paviljoniem, bet parka centrā atrodas 
pa pusei atjaunotā Ķemeru sanatorija, kas ir 
arhitekta Eižena Laubes slavenākais darbs.
 
Foto: Adbar, Dmitrijs Purgalvis, Aldonis, 
Jūrmalas Tūrisma informācijas centra arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
jurmala24.lv!

JŪRMALA – pilsēta uz viļņa
Jūrmala ir Latvijā garākā pilsēta ar garāko pludmali. Un tā ir arī viena no 
jaunākajām – dibināta tikai 1953. gadā, Slokas pilsētu apvienojot ar apkārt 
esošajiem miestiem un Rīgas jūrmalas teritorijām līdz Priedainei.

Hapi, SIA

Viesu nams un krievu pirts 
“Hapi” atrodas Kauguros netālu 
no pludmales. Iespējams gan 
atpūsties labiekārtotos numuros, 
gan izkarsēties un relaksēties 
krievu pirtī. Viesiem pieejama plaša 
autostāvvieta.

Jūrmala, Raiņa 101, LV 2016
Tālr. 67 733200
E-pasts: hapi@inbox.lv
www.hapi.lv

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA
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Mājaslapu izstrāde
SEO risinājumi
Sociālo tīklu profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv
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KRĀSLAVAS novads – novads Daugavas lokos
Krāslava ir senākā dokumentētā apdzīvotā vieta Latvijas teritorijā – 
rakstos pirmās ziņas minētas 9. gadsimtā. Vikingu sāgās Krāslava 
dēvēta par Dynasaiforgarðr jeb “Daugavas pilskalnu, no kura uz leju 
var sākt burāt”. Pilsētas tiesības Krāslava ieguva 1923. gadā. Šobrīd 
Krāslavu apdzīvo 9365 iedzīvotāji, un tā plešas abos Daugavas 
krastos, savukārt Krāslavas novada 146 ezeru daudzveidība aicina 
izbaudīt ūdens priekus.

1  Krāslavas centrālais 
laukums
Valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemi-
neklis. Izveidots 18. gadsimtā kā tirgus 
laukums. Galvenās ēkas bija rātsnams, 
kas tika celts 1752. gadā, un aptieka, 
kas šajā ēkā darbojas kopš 1810. gada 
un savas funkcijas pilda arī mūsdienās. 
Laukumu ierobežoja vienstāva un pusotra 
stāva koka un mūra celtnes ar saimniecī-
bas ēkām. Tās bija tirgotāju un amatnieku 
dzīvojamās mājas, iebraucamās vietas 
ar staļļiem un tirgotavas. Laukuma aus-
trumu galā atradās rātsnams. Tā bija 
brīvi stāvoša divstāvu ēka ar torni, kuras 
pirmajā stāvā atradās muita, svaru un 
mēru telpas, vēlāk arī tirgotavas. Pirmās 
Latvijas Republikas laikā tirgus laukumā 
atradās arī Latviešu biedrības nams. Kopš 
2010. gada vasaras pilsētniekus un tās 
viesus priecē strūklaka, kas izveidota 
pilsētas ģerboņa formā.
 
2  Pilsētas muzejs

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs 
atrodas vecā parka vidū vienā no 18. gad-
simtā celtajām Krāslavas pils kompleksa 
ēkām. Muzejā savākts bagātīgs krājums – 
20000 vienību, kas raksturo Krāslavas 
novada savdabību un unikalitāti no visse-
nākajiem laikiem līdz mūsdienām: arheolo-
ģijas priekšmeti, liela etnogrāfisko priekš-

metu kolekcija, dokumenti, fotogrāfijas, 
vērtīgas 18.–19. gadsimta grāmatas u.c. 
Muzeja mākslas krājumā glabājas dažādu 
mākslinieku darbi. Par tradīciju kļuvušas 
Krāslavas mākslinieku darbu izstādes, šeit 
var iepazīties arī ar dažādām tematiskām 
citu muzeju kolekcijām un apskatīt unikālo 
ekspozīciju “Pieci airi”, kas izveidota 17 
metru garā improvizētā laivā, jo Krāslavas 
pilsētas ģerbonis ir laiva ar pieciem airiem
Muzejs pirmdienās un otrdienās ir slēgts.

3  Adamovas dabas taka un 
pilskalns
Taka atrodas dabas parkā “Daugavas loki”, 
Daugavas ielejas 
labā pamatkrasta 
nogāzē starp Ada-
movas pilskalnu 
un mežsarga māju, 
kas administratī-
vā iedalījuma ziņā 
ietilpst Krāslavas 
pilsētas un Ūdrīšu 
pagasta teritorijā. 
Šeit ir reta iespēja 
iepazīt dabu tās daudzveidībā – baudīt 
krāšņās ainas, iet pa noslēpumainām 
gravām, vērot dabas pieminekļus. Takas 
konfigurācija ir sarežģīta – tā met cilpas, 
virzās gan uz augšu, gan uz leju. Takas 
sākums ir Krāslavā no skatu laukuma 
(iebraucot pilsētā no Daugavpils puses). 
Takas garums ir 1,8 kilometri.
Adamovas pilskalns stiepjas gar Dauga-
vas krastu un veido ļoti stāvas nogāzes. 
Redzami ģeoloģiskie veidojumi, kā arī 
vairāk nekā 300 miljonus gadu veci devona 
smilšakmeņi un baltie māli. Paveras lielisks 
skats uz Krāslavu un Daugavas ieleju.
 

 Drīdža ezers un dabas parks
Šis ir dziļākais ezers Baltijā – tā dziļums 
pēdējo reizi ir mērīts 1998. gadā un ir 63,1 
metru tā dziļākajā vietā.
Ezerā kopā ir deviņas salas un tajā mājo 
astoņu sugu zivis. Apkārtnē izveidots Dri-
dža ezera dabas parks, ezers atrodas dabas 

aizsargājamā teritorijā kopš 1977. gada. 
Ezeram ir notece pa Kovšiku caur Kauseņa 
ezeru uz Siveru. Ar kanālu sistēmu savie-
nots ar Ota un Ārdava ezeriem. 

 Slutišķu vecticībnieku sādža
Slutišķu sādža atrodas Daugavas labā 
krasta terasē Markovas pilskalna pakājē. 
Vēstures avotos Slutišķi kā ciems minēti 
jau 1785. gadā. Slutišķu sādžā vērojamas 
zemnieku mājokļu celšanas tradīcijas. 
Visu celtņu pamatā ir taisnstūra guļbū-
ves ēkas, kas nosegtas ar divslīpju vai 
četrslīpju jumtu. Māju apdare un dekori 
radniecīgi tuvāko kaimiņu – slāvu tautu 
celtniecības tradīcijām un izpaužas fa-
sādēs, grezni apdarinātos logos, rotātās 

durvīs un zelmiņos. Rotājumu izvēlē ir 
darbojusies namdaru bagātīgā fantāzija. 
Grezni veidotas logu apmales un karnīzes, 
kuras gandrīz nevienā celtnē neatkārto-
jas, jo namdari, darinot logu rotājumus, 
vienmēr domāja par ēku individualitāti. Te 
aplūkojama Naujenes novadpētniecības 
muzeja etnogrāfiskā brīvdabas nodaļa – 
“Slutišķu vecticībnieku māja”.
Foto: Semigall, Vipe, Dāvis Kļaviņš, Krāslavas Tūrisma 
informācijas centrs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
kraslava24.lv!
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1  Ventas rumba ar lidojošām 
zivīm.
Ventas rumba ir 270–275 metrus plata un 
1,8–2,2 metrus augsta, tas ir platākais 
ūdenskritums Eiropā. Turklāt ūdenskri-
tums atrodas pašā Kuldīgas vecpilsētā, 
tāpēc līdz tam ir ļoti viegli nokļūt. Aptuveni 
pirms 300 gadiem Kurzemes hercogs 
Jēkabs izgudroja speciālus zivju ķeršanas 
grozus un uzstādīja tos uz Ventas rumbas, 
lai ķertu lašus. Mūsdienās Ventas rumbā 
lašus vairs nemana, taču pavasarī šeit 
nārsto vimbas un tiešā vārda nozīmē lec 
pa gaisu, cenšoties tikt pāri rumbai un 
nokļūt Ventas augštecē. Tas tik ir skats!
 
2  Tilts pār Ventu – garākais 
ķieģeļu tilts Eiropā
Ķieģeļu tilts pār Ventu tika uzbūvēts 
1874. gadā. Ar nolūku tas tika būvēts 26 

pēdas plats, lai divas pretim braucošas 
karietes, braucot pāri tiltam, varētu tikt 
viena otrai garām. Ķieģeļu tilts pār Ventu 
ir 167 metrus garš un atzīts par vienu no 
garākajiem ķieģeļu tiltiem Eiropā. Tas ir arī 
otrs vecākais ķieģeļu velvju tilts Latvijā.
 
3  Kuldīgas Sv. Katrīnas 

baznīca, kur kristīja hercogu 
Jēkabu
Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca ir Latvijā 
pirmais dievnams, kas būvēts no koka, 
laika gaitā tas vairākkārt ticis atjaunots un 
pārbūvēts. Dokumentos šī baznīca pirmo 
reizi minēta 1252. gada 18. oktobrī.

1610. gada 7. novembrī Kuldīgas Sv. 
Katrīnas baznīcā kristīja nākamo Kurzemes 
un Zemgales hercogu Jēkabu. Baznīcā ir 
ļoti īpašs renesanses stila interjers – ie-
vērības cienīgs ir altāris, kancele un lukta.
 
4  Riežupes alās – laulājas un 

atgūst veselību
Riežupes alas, kas atrodas Kuldīgas 
novada Rumbas pagastā, ir apmēram 

2 kilometrus garas, pa alu labirintiem var 
kājām izstaigāt apmēram 460 metru. Alas 
smiltis satur jūras sāļus, un cilvēki tās 
izmanto ārstnieciskiem nolūkiem, piemē-
ram, izsildot locītavas – alas smiltis noņe-
mot sāpes. Alā ir izveidota arī mīlas zāle, 
kur jaunlaulātie labprāt mij gredzenus, 
ticot, ka laulības dzīve tad būs apveltīta ar 
īpašu enerģiju.

5  Ēdoles pils
Ēdoles viduslaiku pils ir vienīgā Latvijā 
saglabājusies Kurzemes bīskapijas pils, 
tā būvēta no 1264. līdz 1276. gadam. Pilī 
ir muzejs ar pastāvīgo ekspozīciju, var ap-
skatīt vairākas pils zāles – Balto, Sarkano, 
Zaļo, arī bibliotēku, torņa apaļo istabu, 
bērnu rotaļlietu istabu u.c. Tāpat Ēdoles 
pilī var apskatīt dažādus senus priekš-
metus – skulptūras, senlaiku pulksteņus, 
lādītes un rokdarbus.

 
Foto: Christopher Voitus, Laima Gūtmane, J. Sedols, 
Inese Štofrēgene, Simka

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
kuldiga24.lv!

KULDĪGA – pilsēta ar dvēseli
Kuldīgai ir ļoti sena vēsture, 1368. gadā tā kļuva par Hanzas savienības 
tirdzniecības pilsētu. Līdz mūsdienām Kuldīgas pilsētas vēsturiskajā 
centrā ir saglabājušies 13. līdz 19. gadsimta pilsētas plānošanas 
elementi, un tas ir redzams un jūtams ik uz soļa. Vecpilsētas ieliņas 
savulaik tika veidotas tik līkumotas, lai izvairītos ēkas būvēt uz āderēm. 
Staigājot pa Kuldīgas vecpilsētu, pievērs uzmanību senajām vienstāva 
mājām ar skursteni vidū un sarkanu dakstiņu jumtu. Tā ir īsta senās 
arhitektūras pērle. Kuldīgas sirds ir ūdenskritums – Ventas rumba. 
Nereti Kuldīga tiek salīdzināta ar Venēciju, jo pilsētas centrā tieši gar 
ēku sienām tek Alekšupīte.

KULDĪGA
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Autoserviss IP, SIA

Lielo kravu pārvadājumi – mašīnas, 
traktori un cita tehnika.

Kuldīgas n., Kuldīga, 
Ēdoles 54, LV 3301
Mob. tālr. 26 467028
E-pasts: vanja6@inbox.lv

“TIKAUTO”, SIA, Autoserviss

Auto remonts, 
kompjūterdiagnostika, auto 
rezerves daļas, iepirkšana, 
likvidācija. Kravu pārvadājumi. 
Diennakts auto un traktortehnikas 
evakuācija.

Kuldīgas n., Rumbas p., 
“Darbnīcas”, LV 3301
Mob. tālr. 29 637969, 29 116886
Tālr. 633 23844

“ZR Autodetaļas”, SIA

Auto evakuators. 
Auto rezerves daļu tirdzniecība. 
Riepu tirdzniecība un remonts. 
Autokrāsas, tonēšana. 
Auto remonts un mazgāšana. 
Autodiagnostika. 
Virsbūves remonts.

Kuldīgas n., Kuldīga, 
Ēdoles 54a, LV 3301
Tālr. 633 23284, 26 668029
E-pasts: zrauto@inbox.lv

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

AUTO REMONTS, APKOPE

Abavas laivas

Laivu noma, kanoe laivas, kajaki 
un motorlaiva. Grupām līdz 100 
cilvēkiem. Pilns apkalpošanas 
serviss, autostāvvieta. Brīvdienu 
māja, pirts, telšu vietas. 
Makšķerēšana, peldvieta un 
pastaigu taka Usmas ezera krastā 
iepretim lielākajai ezeru salai 
Latvijā.

Kuldīgas n., Rendas p., 
“Abavas”, LV 3319
Tālr. 29 286489 (Jānis), 29 178593 (Uģis)
E-pasts: info@abavaslaivas.lv
www.abavaslaivas.lv
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Alsungas novada Tūrisma informācijas un vēsturiskā 
mantojuma centrs, Alsungas ordeņa pils

Alsungas novada TIC
Alsungas n., Alsunga, Skolas 11a
Alsungas ordeņa pils
Alsungas n., Alsunga, Pils 1
Mob. tālr. 26 425015

 www.alsunga.lv
Alsungas novada TIC darba laiks: 
01.05.-31.10. P.-C. 10-18, 
Pk. 10-17, Se. 10-16, Sv. 10-15 
01.11.-30.04. P.-C. 9-17, Pk. 9-16, 
S. 10-15
Pils darba laiks:
01.06.-31.10. T.-Sv. 11.00-18.00
01.11.-30.05. P.-Pt. 11.00-16.00

 www.alsunga.lv
Время работы: 
01.05.-31.10. Пн.-Ч. 10-18, 
Пт. 10-17, Сб. 10-16, Вс. 10-15 
01.11.-30.04. Пн.-Ч. 9-17, Пт. 9-16, 
Сб. 10-15
Время работы замка:
01.06.-31.10. Ср.-Вс. 11.00-18.00
01.11.-31.05. Пн.-Пт. 11.00-16.00

 www.alsunga.lv
Working hours:
01.05.-31.10. M.-Th. 10-18, 
F. 10-17, Sa. 10-16, Su. 10-15 
01.11.-30.04. M.-Th. 9-17, 
F. 9-16, Sa. 10-15
Castle working hours:
01.06.-31.10. W.-Sun. 11.00-18.00
01.11.-31.05. M.-F. 11.00-16.00

Riežupes smilšu alas

Kuldīgas n., Rumbas p., LV 3309
Mob. tālr. 29 555042
Mob. tālr. 29 896646
Mob. tālr. 28 636831
E-pasts: inesefo@inbox.lv
www.smilsualas.lv

 Riežupes Smilšu alu kopējais 
garums ir apmēram 2 kilometri. 
Pašlaik no alu eksotikas ar 
neparasto vilinājumu, varam 
apskatīt 460 metrus pazemes ejas, 
kuras veido labirintus, kam, kā 
stāsta, piemītot savāds spēks.

 Общая длина песчаных 
пещер Риежупе составляет 
около двух километров. Однако 
на данный момент из этой 
пещерной экзотики осмотреть 
можно лишь 460 метров 
подземелья, обладающего 
странной, притягательной силой.

 Total length of sand caves of 
Riezupe ir roughly 2 kilometers. 
Currently we can visit 460 meters 
of underground caves which has 
rare allurement. The story goes 
that labyrinths of the caves has 
unsual power.

Bētas, viesu nams

Viesu māja, kafejnīca, 
eksotisko dzīvnieku apskate.
P.-S. 9.00-17.00
Sv. brīvs

Kuldīgas n., Vārmes p., 
“Bētas”, LV 3333
Mob. tālr. 26 431542
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Piepūšamās atrakcijas

Piepūšamās atrakcijas Piepūšamās atrakcijas klienta 
izvēlētā vietā. Izbraukuma 
pasākumi: bērnu svētku rīkošana, 
kolektīvo pasākumu rīkošana.

Mob. tālr. 29 559532
E-pasts: incocastle@gmail.com

Kuldīgas rajona mednieku un makšķernieku biedrība

Šautuves pakalpojumi, jauno 
mednieku apmācība.

Kuldīgas n., Kuldīga, 
Liepājas 63a, LV 3301
Mob. tālr. 29 237545
E-pasts: mmb@kuldiga.lv

Nacionālās pretošanās kustības muzejs

Kuldīgas n., Rendas p., “Viesturi”, LV 3319
Mob. tālr. 26 559172

Senās Kuldīgas stāsts, dzīvais muzejs

Senās Kuldīgas 
stāsts
Kuldīgas n., Kuldīga, 
Jelgavas 2, LV 3301
Mob. tālr. 27 323117
facebook.com/SenasKuldigasstasts
Epasts: 
live.museum.kuldiga@gmail.com

 Dzīvais muzejs piedāvā 
iespēju piedzīvot Senās Kuldīgas 
stāstu - video projekcijas, kustīgi 
tēli, skaņas efekti un, protams, 
senatnes aura, kas palīdz sajust 
sevi Kuldīgā tālajā 1242. gadā. 
Ekskursiju iespējams piedzīvot 
individuāli vai cilvēku grupai līdz 
15 cilvēkiem.

 Живой музей дает 
возможность познакомиться 
с историями старой Кулдиги - 
видеопроекции, движущиеся 
изображения, звуковые эффекты 
и, конечно же, аура античности, 
которая помогает вообразить 
себя в Кулдиге далекого 1242 
года. Экскурсия может быть 
проведена индивидуально или 
для групп до 15 человек.

 The living museum offers an 
opportunity to experience the 
stories of old Kuldiga - video 
projections, moving images, sound 
effects and of feeling the antiquity, 
which helps to imagine yourself 
in Kuldiga of year 1242. Excursion 
can be experienced individually or 
in groups up to 15 people.
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Pagrabiņš, kafejnīca

Garšīgi paēst, iedzert, izklaidēties. 
Banketi uz vietas.

Kuldīgas n., Kuldīga, 
Baznīcas 5, LV 3301
Tālr. 633 20034, 29 510809
E-pasts: pagrabins@pagrabins.lv
www.pagrabins.lv

Pilskrogs, SIA, kafejnīca

Kuldīgas n., Ēdoles p., Ēdole, 
“Ēdoles pils”, LV 3310
Mob. tālr. 29 184721
E-pasts: pilskrogs@inbox.lv

 Krodziņš Ēdoles pilī. 
Labs ēdiens ikdienā un svētkos. 
Kāzas, banketi, lielo dzīves 
notikumu svinēšana.

 Кабачок в Эдолском 
замке. Хорошая еда каждый 
день и на праздники. Свадьба, 
банкеты, празднование больших 
моментов жизни.

 A tavern in the castle of Edole. 
Good food on a daily and festive 
occasion. Weddings, banquets, 
celebrations of great life events.

“Lāses AM”, SIA

Kautuve, svaigas gaļas, 
liellopu iepirkšana. Cūkgaļa, 
liellopa, mazumtirdzniecība, 
vairumtirdzniecība. Latvijā audzētu 
mājlopu gaļas pārdošana.Kuldīgas n., Rumbas p., 

“Valles”, LV 3301
Tālr. 633 74197, 29 353243

ĒDINĀŠANA

IEPIRKŠANĀS
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DJ Logging, SIA

SIA DJ Logging nodarbojas ar 
mežu īpašumu un mežu pirkšanu 
Kurzemē un Latvijā. Mežizstrāde, 
cirsmu izstrāde, šķeldas 
pievešana, dastošana, stigošana, 
mērīšana, vērtēšana.

Alsungas n., Alsunga, 
Skolas 16, LV 3306
Mob. tālr. 23 880000
E-pasts: info@djlogging.lv
www.djlogging.lv

“Ventaskrasti”, brīvdienu māja

Ventaskrasti Kāzu, jubileju, semināru un citu 
svinību rīkošana. Nakšņošanas 
iespējas līdz 100 cilvēkiem. 
Kamīnzāle līdz 60 viesu 
uzņemšanai. 600 metri līdz Ventai, 
lieliskas vietas makšķerniekiem. 
Ugunskura un piknika vietas. 
Izbraukumi ar laivām. Iespējamas 
izjādes ar zirgiem.

Kuldīgas n., Padures p., 
“Ventaskrasti” LV 3321
Mob. tālr. 27 789711
E-pasts: ilze.murniece@inbox.lv

“Nabīte”, kempings

Kuldīgas n., Padures p., 
“Nabīte”, LV 3321
Mob. tālr. 29 458904, 26 327997
nabite@inbox.lv
www.nabite.lv

 Viesu nams. Telšu vietas. 
Piknika vietas. Aktīvā atpūta. 
Naktsmītnes, banketi, ēdināšanas 
pakalpojumi, pirts pakalpojumi, 
sporta laukumi, rotaļu laukumi, 
laivu un ūdensvelosipēdu noma, 
treileru pieslēgumu vietas. No 
kempinga paveras apburoši 
skaists, neaizmirstams skats - 
Lielais Nabes ezers.

 Гостевой дом. Места для па-
латок. Места для пикника. Актив-
ный отдых. Ночлежки, банкеты, 
услуги питания, услуги бани, 
спортивные площадки, игровые 
площадки, прокат лодок и водных 
велосипедов, места подключе-
ния для трейлеров. Из кемпинга 
открывается незабываемый вид - 
озеро Лиелайс Набес.

 Guest house. Tent sites. 
Picnic areas. Active recreation. 
Accommodation, banquets, 
catering services, sauna services, 
sports fi elds, playgrounds, 
boat and catamaran rent, trailer 
connection places. From the 
campsite offers a charmingly 
beautiful, unforgettable view - 
Great Nabes Lake.

NAKŠŅOŠANA

PAKALPOJUMI
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Evija-V, IK

Solārijs, parfi mērija, smaržas, 
dekoratīvā kosmētika, matu 
profesionālā kosmētika, nagu 
lakas, skropstu tušas, lūpu 
krāsas, nagu dekoratīvās 
uzlīmes, bižutērija, solāriju krēmi, 
matu krāsas, ķermeņa losjoni, 
kosmētiskie zīmuļi.

Kuldīgas n., Kuldīga, Sūru 2, LV 3301
Tālr. 633 23112
E-pasts: antavebere@inbox.lv

Jaunkalni, ZS

Augkopība, graudkopība, 
lopkopība, autoserviss ziemā, 
brīvdienu māja jūnijā un jūlijā.

Kuldīgas n., Laidu p., 
“Vecmeždreijas”, LV 3317
Mob. tālr. 29 207281, 29 376705
E-pasts: jaunkalni.zs@inbox.lv

Lauma Blanka - masāža, arī viesu māja

Lauma Blanka Masāža, klasiskā, medus, karsto 
akmeņu, šokolādes masāža. Pirts 
pakalpojumi, baļļa.
Sejas masāža ar skrubjiem un 
ARTISTRY kosmētiku, ARTISTRY 
Sam aparāts sejas tipa noteikšanai.
Naktsmītnes pilsētas centrā, 
līdz 6 viesiem.

Kuldīgas n., Kuldīga, 
Raiņa 15, LV 3301
Mob. tālr. 29 107639
E-pasts: laumalv2@inbox.lv

Modra Autoskola, SIA

Autoskola, A, B1, B, BE, C1, C1E, 
CE, D, DE.

Kuldīgas n., Kuldīga, 
Pētera 5, LV 3301
Mob. tālr. 26 120089
E-pasts: modra.autoskola@inbox.lv

“Upeskalni AB”, SIA

Saimniecība, kura audzē 
graudus, rapsi, kartupeļus, kā arī 
saimniecība, kas piedāvā augstas 
kvalitātes sēklas materiālu, 
nodrošina lauku darbus, kā arī 
ceļmalu un teritoriju appļaušanas 
un sniega tīrīšanas pakalpojumus.

Kuldīgas n., Padures p., Deksne, 
Deksnes 9, LV 3321
Tālr. 633 48122
upeskalni@upeskalni.lv
www.upeskalni.lv

VESELĪBA, SKAISTUMS
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 67770577 

auto_2018.indd   109auto_2018.indd   109 02.03.2018   11:35:3202.03.2018   11:35:32



TŪRISMA CEĻVEDIS UN NOZARU DAĻA

110

LIEPĀJA

auto_2018.indd   110auto_2018.indd   110 02.03.2018   11:35:3602.03.2018   11:35:36



TŪRISMA CEĻVEDIS UN NOZARU DAĻA

111

LIEPĀJA

LIEPĀJA – pilsēta, kurā piedzimst vējš
Vēja dzimtā pilsēta jau kādu laiku vairs nav tikai vēja dzimtā pilsēta, jo 
tagad te ir gan “Fonteins” ar savām tūristu atrakcijām, gan arī Karosta. 
Bet pārējais – vairāk vai mazāk kā senos laikos. Liepāja pēc iedzīvotāju 
skaita ar teju 80 000 iedzīvotāju ir trešā lielākā pilsēta Latvijā un 
desmitā lielākā Baltijas valstīs.

1  Liepājas promenāde
Padomju laikā kanālmala bija slēgtā zona, 
taču pēdējo desmit gadu laikā šī vieta kļu-
vusi arvien apdzīvotāka. Ar katru gadu tā 
kļūst sakoptāka, un jau šobrīd Promenāde 
ir izveidojusies par jauku pastaigu vietu 
dienā un atraktīvu nakts dzīves centru 
vakara stundās.
Promenādē atrodas mūzikas klubs “Fon-
taine Palace” un divas no jaunākajām un 
vislielāko arhitektu un dizaineru ievērību 
guvušajām viesnīcām: “Hotel Fontaine 
Royal” ierīkota pārbūvētā padomju laiku 
ēkā, un tās interjerā Ēģiptes zelts un 
greznība sajaucas ar padomju betona 
brutalitāti, savukārt dizaina viesnīca 
“Promenade Hotel” ir izveidota, pārbūvējot 
senu ostas spīķeri.
No Promenādes paveras burvīgs skats 
uz ostas piestātnēm, kuģiem un jahtām. 
Ostas promenādi rotā Dzintara pulkste-
nis. Tas veidots no apmēram 50 litriem 
dzintara gabaliņu, kurus saziedojuši paši 
liepājnieki 2003. gadā notikušajā akcijā 
“Atstāj savu dzintaru Liepājas laikā!”.
 
2  Karosta un tās cietums

Liepājas karosta ir bijusī militārā pilsē-
tiņa – to cēla Krievijas Impērijas armija 
savām vajadzībām 1890. gadā, un tā 
sastāvēja no 8 nocietinātiem fortiem, kā 
arī palīgēkām. Pirmā pasaules kara laikā 
cara armija atkāpjoties fortus uzspridzi-
nāja. Padomju okupācijas laikā Karostas 
teritorija tika pasludināta par slēgto zonu, 
un šeit atradās militārā pilsētiņa ar savu 
infrastruktūru un pat cietumu.
Cietums šobrīd ir pārveidots par ekstrava-
gantu viesnīcu, kurā piedzīvojumu meklē-
tāji var pārlaist nakti autentiskos arestantu 

apstākļos – gulēt uz lāvas vai dzelzs gultā, 
ēst cietuma maltīti. Izklaidi atzinīgi vērtē-
juši pasaules lielākie tūrisma ceļveži – pat 
iespaidīgāku nekā ASV Alkatrazu.
Nakšņošana Karostas cietumā iespējama 
tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās.

3  Liepājas pludmale
Kopš 2001. gada vasaras sezonas laikā 
Liepājas pludmalē tiek pacelts Zilais ka-
rogs. Tas apliecina, ka pludmale atbilst 29 
kritērijiem, kas attiecas uz ūdens kvalitāti, 
piekrastes kvalitāti, drošību, pakalpojumu, 
vides izglītības pasākumu un informācijas 
pieejamību.

Pludmales josla bezvēja laikā ir aptuveni 
50–80 metru plata, un tās garums ir ap-
mēram 8 kilometri. Liepājas pludmale ir 
vienīgā Baltijas reģionā, kas labiekārtota 
peldēšanai arī cilvēkiem ar invaliditāti.
 
4  Jūrmalas parks

Pēc pilsētas mēra Gotlība Uliha ierosmes 
parks sākts veidots uz vaļņa, kurš pil-
sētu pasargāja no ceļojošajām smiltīm. 
Ierīkojot apstādījumus, liela vērība tika 
pievērsta parka kopskata veidošanai un 
dendroloģiskā sastāva izvēlei. Parkā tika 

iestādītas 58 lielas melnās priedes, kas 
vēl šodien pēc vētru postījumiem ir lielākā 
melno priežu stādījumu grupa Baltijā. 
Parks veidots pēc ainavu dārzu principa, 
izmantojot atsevišķus regulāro dārzu 
elementus – tādējādi tika panākta dabas 
teritoriju saplūšana ar apbūvi.
Mūsdienās Jūrmalas parks ir populāra pa-
staigu vieta, parka zonā ir stadions, tenisa 
korti, koncertdārzs “Pūt, vējiņi!”, vasaras 
kafejnīcas, minigolfa laukums, boulinga 
centrs “Dzintara boulings”, bērnu laukums 
un lielākais atklātais skeitparks valstī.
 
5  Liepājas muzejs

Muzeja ēka Kūrmājas prospektā 16 
būvējis slavenais arhitekts Makss Pauls 
Berči, un tas ir lielākais muzejs Kurzemē. 
Muzejā ir gandrīz 100 000 eksponātu un 
tā pastāvīgajās ekspozīcijās var iepazīties 
ar Liepājas vēsturi no tās pirmsākumiem. 
Ekspozīcijas veltītas Dienvidkurzemes 
etnogrāfijai, te ir īpaša alvas priekšmetu 
kolekcija un arī ekspozīcija, kas veltīta 
zvejnieka, tēlnieka un kokgriezēja Miķeļa 
Pankoka dzīvei un daiļradei.

Foto: Xeon, Kulmalukko, Liepājas muzeja arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
liepaja24.lv!
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Mednieku nams un Pirts “Lācis”

Liepāja, Krūmu iela 54, LV-3405
Tālr. 634 88209
E-pasts: lacis.liepaja@gmail.com

 Mednieku nams «Lācis» - 
pirmais medījumu restorāns 
un bārs Liepājā. Ēdienkartē ļoti 
liels gaļas ēdienu piedāvājums.  
Banketu telpas līdz 100 cilvēkiem. 
Katru piektdienu un sestdienu 
diskotēka. Pirts «Lācis» jau 
vairāk kā 15 gadus priecē savus 
apmeklētājus  ar labāko krievu pirti 
pilsētā. 

 Охотничий дом «Lācis» - 
первый охотничий ресторан и 
бар в Лиепае. Меню предлагает 
множество мясных блюд. 
Банкетные помещения до 100 
человек. Каждую пятницу и 
субботу дискотека. Добро 
пожаловать! Баня «Lācis» более 
15 лет радует своих посетителей 
лучшей русской баней в городе.

 Hunter’s house “Lācis” - the 
fi rst game restaurant and bar in 
Liepaja. The menu offers a great 
deal of meat dishes. Banquet 
rooms for up to 100 people. 
Every Friday and Saturday disco. 
Welcome! Bathhouse “Lācis” for 
more than 15 years has pleased its 
visitors with the best Russian bath 
in the city.

Mājražotājs Z/S “Kalniņkalni”, “Ganību māja”

Liepāja, Ganību 146a, LV 3411
Tālr. 634 34122
www.ganibumaja.lv
Darba laiks: P.-Pt. 7.30-19.00, 
S. 8.00-16.00, Sv.-

 Gaļas izstrādājumi
Svaiga cūkgaļa
Gaļas kulinārija
Maize
Milti
Konditoreja
Dizaina kūkas uz pasūtījumu
Laipni aicināti!

 Свежее мясо
Мясные изделия
Мясная кулинария
Хлеб
Мука
Кондитерские изделия
Торты по индивидуальному 
дизайну на заказ
Добро пожаловать!

 Meat products
Fresh meat
Meat cuisines
Bread
Flour
Confectionery
Design cakes to order
Welcome!

IEPIRKŠANĀS

ĒDINĀŠANA

LIEPĀJA

  67770577 
MĀJASLAPU 

IZSTRĀDE
www.latvijastalrunis.lv

 67770577 
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Grobiņas autoserviss, SIA “Alparu 2”

Autoserviss 
Riepu serviss
Autoelektriķis
Automazgāšana
Auto bremžu stends
Izpūtēju remonts
Dzinēju remonts
Savirzes regulēšana

Grobiņa, Ventspils iela 4
Tālr. 29 990760, 26 612564
Tālr. 634 91110
E-pasts: alparu2@inbox.lv
www.grobinasauto.lv

SIA “Rainar”, Apbedīšanas pakalpojumu birojs

Liepāja, Kuršu 25, LV 3401
Tālr./fakss 634 25868
Diennakts tālr. 29 252635
www.apbedisanaliepaja.lv

 Aināra Spirģa apbedīšanas 
birojs Jums piedāvā visa veida 
apbedīšanas pakalpojumus 24 
stundas diennaktī. Ilggadīga darba 
pieredze - labestība, sirsnība, 
līdzjūtība...

 Похоронное бюро Айнара 
Спиргя предлагает вам все 
виды похоронных услуг 24 часа 
в сутки. Многолетний опыт 
работы - доброта, сердечность, 
сострадание...

 The Ainara Spirģa Funeral 
Bureau offers you all types of 
funeral services 24 hours a day. 
Long-term work experience - 
goodness, sincerity, compassion...

PAKALPOJUMI

AUTO REMONTS, APKOPE

LIEPĀJA

Bezmaksas lejupielāde:

Detalizēta karte ar 
lokālajiem objektiem 

Android iOS
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Mājaslapu izstrāde
SEO risinājumi
Sociālo tīklu 
profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv

 67770577 

Mārketinga koncepti 
nelieliem uzņēmumiem
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Viesulis plus, SIA

Autoserviss “Viesulis Plus” veic 
visa veida auto remontu, sagatavo 
tehniskajai skatei. Tirgo rezerves 
daļas. Maina riepas gan ziemā, 
gan vasarā. Piedāvā arī kravas 
auto riepas un traktoru riepas. 
Autoevakuators.

Limbažu n., Limbaži, 
Ganību 6, LV 4001
Mob. tālr. 29 409733
E-pasts: viesulisplus@inbox.lv
www.viesulisplus.lv

AUTO REMONTS, APKOPE

www.limbazi24.lv
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LIMBAŽI – senais un mainīgais
Lai gan Limbaži pirmo reizi rakstos pieminēti 
1223. gadā saistībā ar pils celtniecību, cilvēki 
šo vietu apdzīvoja jau akmens laikmeta 
beigās – Limbažu novadā atrodami neolīta 
beigu perioda senkapi. Vēlāk pilsētas vietā bijis 
lībiešu pilskalns un pa Svētupi notikusi aktīva 
ūdens satiksme ar Rīgas jūras līci. 

13. gadsimta karos lībiešu pils nodedzi-
nāta un tās vietā uzcelta Rīgas Arhibīs-
kapa rezidence – neliels cietoksnis, kura 
pilsdrupas joprojām aplūkojamas pilsētas 
centrā, blakus muzejam. Šeit var uzkāpt 
vārtu tornī, lai paraudzītos uz Dūņezera 
panorāmu un aplūkotu arī autentiski 
atjaunotus arhibīskapa apartamentus. 
Šobrīd Limbažos dzīvo 8290 iedzīvotāju. 
Pilsēta, neraugoties uz “lielo ugunsgrēku”, 
kas 1747. gadā nopostīja lielāko daļu ēku, 
ir saglabājusi tipisko viduslaiku pilsētas 
plānojumu, kas vislabāk redzams no putna 
lidojuma.

1  Limbažu pilsdrupas
Limbažu pilsdrupas atrodamas pašā 
pilsētas centrā. Vēl līdz otrajam pasaules 
karam vienam no pils korpusiem ir bijis 

jumts, bet šobrīd pilsdrupas ir iekonservē-
tas un uzcelts skatu tornis.
Galveno uzdevumu – pasargāt Viņa Emi-
nences Rīgas arhibīskapa dzīvību, vese-
lību un godu – cietoksnis arī savos ziedu 
laikos nav pildījis pārāk labi. Vispirms 
arhibīskapijai cietoksni atņēmis Zoben-
brāļu ordenis un, neraugoties uz baznīcas 
ierēdņu sūdzībām, ilgstoši to nav atdevis 
atpakaļ. Pēc tam cietoksni ieņēma un 
pilsētu nopostīja Jānis Briesmīgais, pēc 
viņa to izdara zviedri, tad atkal krievi, 
tad atkal zviedri. 1602. gadā Limbažos ir 
palikuši vien 12 iedzīvotāju un pāris māju, 
ko Zviedrijas karalis Gustavs Ādolfs dāsni 
uzdāvina Rīgas rātei.

2  Vecais Rātsnams
Pirms vairākiem gadiem, remontējot veco 
Limbažu rātsnamu, otrajā stāvā meistari 
zem neskaitāmiem krāsas slāņiem atklāja 
maza kuģīša zīmējumu. Notikums kļuva 
par sensāciju, jo atklājās arvien jauni 
sienu gleznojumi, kas tika rūpīgi restau-
rēti. Šobrīd vecais rātsnams ar Eiropas 
Savienības finansējuma atbalstu ir pilnībā 
atjaunots, un tā otrā stāva zālēs var pilnībā 
izbaudīt 17. gadsimta romantisko estētiku. 
Sienu gleznojumi ir ļoti gaumīgi un priecē 
ar autentiskām krāsu kompozīcijām.

3  Liepleju Elku ozoli
Šī ir sena kulta vieta. Ozoli atrodas Umur-
gas pagastā, netālu no “Liepleju” mājām. 
Tie saredzami arī pāri dīķim no Augstrozes 

baznīcas puses. Kādreiz te ir bijuši 6 ozoli, 
tagad ir palikuši vien četri. Padomju laikā 
Liepleju Elku ozolus nosauca par A. Pum-
pura ozoliem. Ozolu stumbru izmēri ir 4,30; 
4,10; 4,0 un 4,65 metri.

4  Limbažu muzejs
19. gadsimta sākumā celtajā Rīgas rātes 
jaunajā pilī jeb Pilsmuižas pārvaldnieka 
ēkā iekārtota vēstures ekspozīcija un 
izstāžu zāles. Limbažu muzejs piedāvā sa-

viem apmeklētājiem ekskursijas muzejā, 
pilsētā, muzejpedagoģiskās programmas 
par dažādām vēsturiskajām tēmām.
Savukārt vecajā ugunsdzēsēju depo 
atrodas Limbažu muzeja atklātā krātuve. 
Te var gan aplūkot uz pusēm pārgrieztu 
ugunsdzēsēju auto, gan arī uzkāpt uguns-
dzēsēju tornī, kam ir ierīkotas visai iespai-
dīgas stikla grīdas.
 
5  Kaķu bedrīšakmens

Šis akmens atrodas Vidrižu pagastā, ap 
140 metru attālumā no Aģes upes labā 
krasta, pļavas vidū, uz “Kaķu” mājai pie-
derošās zemes.
Šis ir kultakmens. Visnoslēpumainākie 
kultakmeņi ir bedrīšakmeņi, kas atrodami 
gandrīz visur pasaulē. Šo bedrīšakmeņu 
vecumu zinātnieki vērtē līdz pat vairākiem 
gadu tūkstošiem. Ir vismaz ap 30 hipotēžu, 
kāpēc cilvēki veidojuši akmeņos bedrītes. 
Tiek uzskatīts, ka šie akmeņi saistīti 
ar veļu kultu, citi domā, ka akmeņos 
atveidots zvaigžņu stāvoklis debesīs, tās 
bijušas upura vietas un tā tālāk.

Foto: Ainars Brūvelis, Mārtiņš Šmits, Alek Sandrs, Limbažu 
Tūrisma informācijas centra arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
limbazi24.lv!

LIMBAŽI
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LIMBAŽI

AUTO REMONTS, APKOPE

Munda, SIA, Viesnīca

Limbažu n., Vidrižu p., Vidriži, 
“Vīksnas”, LV 4013
Tālr. 67 955198, 26 481904
E-pasts: info@minhauzenmunda.lv
www.minhauzens.lv

 Banketu, kāzu un citu 
pasākumu organizēšana. 
Konferenču zāle ar visu 
nepieciešamo tehnisko 
nodrošinājumu. Sporta spēles un 
nometnes.

 Организация банкетов 
и других мероприятий. 
Конференц-зал со всем 
необходимым техническим 
обеспечением. Спортивные игры 
и лагеря.

 Organization of banquets, 
weddings and other events. 
Conference hall with all necessary 
technical equipment. Sports games 
and camps.

Baltijas Cemping, SIA

Kempings “Klintis” – plašs 
atpūtas komplekss jūras krastā 
piedāvā teritorijas, telpu nomu 
atpūtniekiem, korporatīviem 
pasākumiem, sporta spēlēm. 
Naktsmītnes, pirtis, restorāns, 
sporta laukumi, estrāde, telšu 
vietas.

Salacgrīvas n., Salacgrīvas p., 
“Klintis”, LV 4033
Mob. tālr. 27 852476
E-pasts: info@klintis.lv
www.klintis.lv

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

evakuatorsvidzeme.lv

Auto transportēšana un evakuācija

Limbažu n., Limbaži, 
Stacijas 14, LV 4001
Mob. tālr. 20 665970
E-pasts: stmtrs@gmail.com
www.evakuatorsvidzeme.lv
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“Gundegas”, ZS

Dižbrūklenes, cidonijas, upenes, 
irbenes, smiltsērkšķi, pīlādži. 
Sukādes, sīrupi, sulas, tējas.

Limbažu n., Vidrižu p., Bīriņi, 
“Gundegas”, LV 4013
Tālr. 26 128457
www.gundegas.lv
www.lasisev.lv

Kaufmanis A., individuālā darba veicējs

Autoservisa pakalpojumi. Auto 
sagatavošana TA. Nepieciešamības 
gadījumā transportlīdzekļu valsts 
tehnisko apskati CSDD veicam 
vieglajiem transportlīdzekļiem.Limbažu n., Limbažu p., 

Ozolaine, LV 4001
Mob. tālr. 26 564838
E-pasts: andris.kaufmanis@inbox.lv

Atpūtas komplekss “Meža Salas” 

Atpūtas komplekss „Meža Salas” 
atrodas Limbažu novadā – 75 km 
no Rīgas un 15 km no Limbažiem. 
Meža vidū 10 ha plašā teritorijā, 
kur mākslīgi veidotu ūdenstilpņu, 
salu, pussalu un kalnu ielokā ir 
izbūvētas jaunas un komfortablas 
brīvdienu mājas, viesu nams, 
pirtiņa un citas atpūtas iespējām 
speciāli izbūvētas vietas.

“Meža Salas”, Limbažu p., 
Limbažu n., LV-4020 
Tālr.: 29122133
E-pasts: info@mezasalas.lv
www.mezasalas.lv

“Nature Gift”, SIA

Lielogu dzērveņu ekskursijas ar 
ražotni Bīriņos. Dzērveņu lasīšana 
rudenī.

Limbažu n., Vidrižu p., “
Pēdas”, LV 4013
Tālr. 27 745512
E-pasts: agnese@naturegift.lv
www.naturegift.lv

PAKALPOJUMI

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

LIMBAŽI
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Mārtiņbode, kafejnīca

Ēdināšana
Banketu galdu klāšana līdz 100 
cilv. vai jūsu izvēlētā vietā.
Izbraukumu ēdināšana. 
Telpu noma.Limbažu n., Limbažu p., 

“Santes”, LV 4001 
(autoceļa Limbaži-Tūja 2. km)
Mob. tālr. 29 210829

MILVUS, kafejnīca-bārs

Alojas n., Staicele, Lielā 6a, LV 4043
Mob. tālr. 29 807747
E-pasts: jvabaltic@gmail.com 

 Siltas pusdienas un vakariņas.
Āra terase sezonā. 
Banketu galdu klāšana. 
Gaļas, siera plates uz pasūtījuma. 
Sporta spēļu pārraides.

 Теплый обед и ужин.
Открытая терраса в течение 
сезона.
Сервировка банкетных столов.
Мясная и сырная нарезка на 
заказ.
Трансляция спортивных игр.

 Warm lunch and dinner.
Outdoor terrace during the season.
Banquet table.
Meat and cheese plates for order.
Sports Game broadcast.

Trīs kambari, krogs

Trīs kambari – krogs Limbažu 
vecpilsētas sirdī ar visām no tā 
izejošajām sekām – gruntīgas 
pusdienas, bārs kā pie cilvēkiem, 
trakas ballītes un citas labas lietas. 
Rīkojam dažāda veida banketus: 
svētku balles, seminārus, kāzas, at-
pūtas vakarus, furšetus. Ir pieejami 
piknika grozi, izbraukuma banketi.

Limbažu n., Limbaži, 
Baumaņu Kārļa laukums 3, LV 4001
Mob. tālr. 29 530113
E-pasts: triskambari@lvdats.lv
www.kambari.lv

ĒDINĀŠANA

LIMBAŽI

  67770577 

Mājaslapu izstrāde
Google AdWords un 
Facebook kampaņas

Sociālo tīklu profi lu izveide

www.latvijastalrunis.lv
 67770577 
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Zilupes novada pašvaldība

Saule mostas Zilupē. 
Zilupes novada apskates objekti: 
Grebļa kalns – dabas taka, 
baznīcas, Pasienes kultūrvēstures 
taka, Draudzības kurgāns. 
Apmeklējot līdzi jābūt derīgai pasei 
un speciālai caurlaidei, kas ļauj 
uzturēties pierobežas joslā.

Zilupes n., Zilupe, Raiņa 13, LV 5751
Tālr. 657 07311
E-pasts: dome@zilupe.lv
www.zilupe.lv

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

1
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AKTUĀLAIS UN NOZĪMĪGAIS PORTĀLĀ

ZIŅAS   AFIŠA   KATALOGS   KARTE   GALERIJAS   SLUDINĀJUMI   PAŠVALDĪBA
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LUDZA
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Lielveikals “Centrs”

Lieliska iespēja, esot Ludzā, 
iegādāties pārtikas produktus, 
pasūtīt kliņģerus, tortes, kulinārijas 
izstrādājumus, kā arī iegādāties 
sev un saviem tuvākajiem dāvanas 
un citas nepieciešamas lietas.

Ludzas n., Ludza, 
Stacijas 30, LV 5701
Tālr. 657 26928 (lielveikals “Centrs”)
Tālr. pasūtījumiem 657 07350

IEPIRKŠANĀS
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LUDZA – senākā Latvijas pilsēta
Ludzas apkārtne bijusi apdzīvota jau mezolīta periodā – 8 līdz 
5 tūkstošus gadu pirms mūsu ēras –, par to liecina Lielā Ludzas 
ezera krastos atrastie kaula priekšmeti. Ludzas pilsēta, iespējams, 
minēta Kijevas hronikā – kņazs Rjuriks gribējis to dāvāt savam nule 
dzimušajam dēlam. Šobrīd Ludzas novads sastāv no Ludzas pilsētas 
un deviņiem pagastiem – Briģu, Cirmas, Isnaudas, Istras, Nirzas, 
Ņukšu, Pildas, Pureņu un Randēnu. Kopā Ludzas novadā dzīvo 
14 226 iedzīvotāji, no tiem Ludzas pilsētā 8907.

1  Ludzas pilsdrupas
Pili Livonijas ordenis uzcēla 14. gadsimtā, 
un tā bija trīsstāvīga ēka kvadrāta formā 
ar sešiem torņiem. Tā skaitījās stiprākā 
pils Latgalē, tomēr krievu karaspēks 
1481. gadā to pamanījās nopostīt. Pēc 
tam pili nopostīja vēlreiz un tad vēlreiz. 
Beigās 18. gadsimtā no pils bija palikušas 
vien drupas. Mūsdienās pilsdrupas ir 
iespaidīgākais apskates objekts pilsētā – 
tās atrodas Jurzdikas pilskalnā, pašā 
pilsētas centrā.
 
2  Kazicu Bikakmens

Liels, sens baltu cilšu kultakmens, kas 
veicis arī robežu apzīmējumu funkcijas. 
Saukts arī par Vērša akmeni, tas ir daļa no 
aizsargājamā arheoloģijas pieminekļa “Ka-

zicu senkapi un Bikakmens”. Atrodas Run-
dēnu pagasta Kazicu sādžā, Kazeņas upī-
tes (Sarjankas pieteka) krastā. Uz akmens 
ir izcirsti divi krusti, tāpat arī zīme, līdzīga 
pakavam, ar diviem ragiem. No tālienes 
zīme līdzinās brieža vai vērša galvai, no tā 
ir arī nosaukums (krievu “бык” – ‘vērsis, 
bullis’). Akmens apakšpusē pie pašas 
zemes var saskatīt izcirstu rombveidīgu 
zīmi, kuras nozīme nav skaidra. Tāpat ir 

redzami burti, ar grūtībām var izlasīt vārdu 
“Елизар”.
Vecāki cilvēki stāsta: ja pieskaras Bik-
akmenim, tas paņem visas slimības un 
kaites un dot spēku un enerģiju.
Par Bikakmeni stāsta dažādas leģendas. 
Vienā no tām ir runa par apslēpto mantu, 
kura esot norakta zem akmens.
Par akmeni vairāk var pastāstīt un parādīt 
gide Jolanta Strogonova.

3  Ludzas novadpētniecības 
muzejs
Šis ir viens no lielākajiem Latgales muze-
jiem un ir dibināts 1918. gadā. Tas ierīkots 
kara vadoņa ģenerāļa Jakova Kuļņeva – 

1812. gada Tēvijas kara ģenerāļa, tautas 
varoņa dzimtas mājā. Šobrīd te glabājas 
vairāk nekā 34 000 eksponātu, kas veltīti 
novada vēsturei. Tāpat šeit ir arī brīvdabas 
nodaļa, veltīta tradicionālajam dzīvesvei-
dam ar vējdzirnavām, dūmistabu un riju. 
Muzeju iespējams noīrēt kāzu un citu 
saviesīgu pasākumu rīkošanai.
 
4  Rundēnu “Velna bedres”

Vienīgais šāda veida objekts Baltijā, kas 
sevī ietver piecas nezināmas izcelsmes 

bedres. Ir hipotēze, ka bedres, iespējams, 
izveidojās meteorīta krišanas vietā. Ir arī 
pieņēmumi, ka tās tomēr ir interesanti 
veidojušās karsta kritenes.
Par šo objektu vairāk var pastāstīt un 
parādīt gide Jolanta Strogonova.
 
5  Ludzas Jaunavas Marijas 

Debesīs uzņemšanas katoļu 
baznīca
Lai stiprinātu katoļticību, poļi 1687. gadā 
Livonijas ordeņa priekšpilī uzcēla pirmo 
katoļu baznīcu. 1738. gadā nodegušās 
baznīcas vietā kanoniķis Abrickis uzcēla 
lielāko un skaistāko koka baznīcu tā laika 
Latvijā – ar 2 torņiem, 5 altāriem, bagātīgu 
liturģisko inventāru. 1938. gada 11. jūnijā 
tā nodega lielajā Ludzas ugunsgrēkā, un 
tikai 1995. gadā ticīgajiem durvis vēra 
atjaunotā baltā baznīca ar J. Bārdas 
krustaceļa gleznām. Apmeklējums pēc 
pieteikuma.

Foto: Irēna Možeika, Vipe, Valentīna Siliniece, 
Ludzas Tūrisma informācijas centra arhīvs, 
Latgales reģiona attīstības aģentūras arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
ludza24.lv!

LUDZA
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MADONA

2 3

Mājaslapu izstrāde
SEO risinājumis
Sociālo tīklu profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv

 67770577 
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MADONA – Latvijas augstākā pilsēta 
Madonai blakus esošajā Salas ezerā 9. gadsimtā atradusies ezermītne. 
Lai gan pilsētas teritorijā ir atrasts paliels, tūkstošs trīssimt gadu 
sens kapulauks, tā pa īstam apdzīvota šī vieta ir vien nedaudz vairāk 
kā pēdējo gadsimtu. Pilsēta sāka attīstīties līdz ar dzelzceļa līnijas 
izbūvi, un vieta, kur bija vien neliela muižiņa, izauga par rajona 
centru un republikas pilsētu, kurā dzīvo 8213 iedzīvotāju, bet visā 
novadā – 26 953 iedzīvotāji. Madona skaitās augstākā pilsēta Latvijā. 
Augstākajās vietās pilsētas ielas sasniedz 180 metru virs jūras līmeņa.

1  Gaiziņkalns
Šis ir Latvijas augstākais kalns, tā augs-
tums ir 311,6 metri virs jūras līmeņa. 
Kalna relatīvais augstums ir 61,6 metri, 
kas stiepjas apmēram 1 kilometra garumā 
un 650 metru platumā. Gaiziņa vārds 
cēlies no vārda “Gaiszinis”, jo kalns arvien 
tiek uzskatīts par drošu laika pareģotāju. 
Ja tas tinas miglā vai no tā ceļas miglaina 
dūmaka, tad ne vēlāk kā trešajā dienā 
gaidāmi nokrišņi.
Senāk, kad Gaiziņa virsotnē koki vēl nebija 
sakuplojuši, skaidrā laikā varējis saredzēt 
sešu baznīcu torņus: Ērgļos, Vestienā, Bēr-
zaunē, Kalsnavā, Lazdonā un pat Cesvainē, 
bet ziemas vakaros – sveču liesmas 9 
pagastu māju logos.
 
2  Lubāna ezers

Lubāna ezers ir Latvijas lielākais ezers. 
Tas aizņem 8240 hektāru lielu platību pie 
normāla ūdens līmeņa un 9553 hektāru 
platību pie maksimāla ūdens līmeņa.
Lubāna ezers izveidojies pirms apmēram 
10–13 tūkstošiem gadu ledāju kušanas 
rezultātā. Apmēram pirms 8300 gadiem 
sākotnēji lielais ezers gandrīz izzuda. 
Pēc īslaicīgas izzušanas, kuras cēloņi 
pagaidām vēl nav noskaidroti, ezers izvei-
dojās no jauna un, tā līmenim vairākkārt 

svārstoties, pastāvēja nepārtraukti apmē-
ram 3000 gadu.
Kā liecina arheoloģiskie izrakumi, zemie-
nes teritorija šajā laikā bija blīvi apdzīvota. 
Par to liecina arheologu zināmās 27 
akmens laikmeta cilvēku apmetņu vietas. 
Lubāna ezera mitrāja arheoloģisko nozīmī-
gumu parasti īpaši atzīmē sakarā ar pašu 
pirmo iedzīvotāju parādīšanos toreizējā 
Latvijas teritorijā pēc ledāju atkāpšanās uz 
ziemeļiem. Tiek uzskatīts, ka Lubāna ezera 
mitrājā bija lokalizēts viens no lielākajiem 
neolīta dzintara apstrādes centriem Eiro-
pas teritorijā.
 
3  Madonas novadpētniecības 

un mākslas muzejs
Muzejs ir viena no nozīmīgākajām kultūr-
vēstures vērtību krātuvēm Vidzemē, un tā 
krājumā ir vairāk nekā 129 000 vienību. 
Šeit vienlaicīgi ir apskatāmas trīs līdz pie-
cas izstādes, kā arī ekspozīcija par novada 
arheoloģiju, tāpat muzejā atrodas arī Ma-
donas Tūrisma informācijas centrs. Līdz 
ar to šeit ir pieejami gida pakalpojumi un 
papildu informācija par Madonas novadu.

4  Kalsnavas arborētums
Vienīgi Kalsnavā ir iespējams apskatīt 
tādus retumus kā tulpjukoku, Virdžīnijas 
sniegpārslukoku, Kobus magnoliju. Top 
lielākā peoniju kolekcija Latvijā, un zied 
ceriņi kalnā. Atpūtu Jums sniegs rododen-
dru pastaigu taka priežu mežā. Dīķos var 
redzēt ūdensrožu krāsu dažādību, bet, pār-
ejot tiltiņu, var vēlēties sev ko krāsainu! 
Ja vēlaties baudīt ziedēšanu, redzēt 
augšanu, saskatīt ikdienā neieraudzīto – 
aicinām uz Kalsnavas arborētumu! Tas 
ir AS “Latvijas Valsts Meži” piederošs 
botāniskais dārzs 143,96 hektāru platībā, 
un šeit aug ~2500 taksonu (dažādības), 
kopumā ap 45 000 stādu. Arborētuma 
izveide uzsākta 1975. gadā, lai veiktu 
zinātniskus pētījumus dendroloģijā un 
mežsaimniecībā, kā arī veidotu citzemju 
kokaugu stādījumus pavairojamā ma-

teriāla ieguvei. Kolekcijai ir ievērojama 
zinātniska, izglītojoša, saimnieciska un 
rekreatīva nozīme.

5  Teiču dabas rezervāts
Rezervāts dibināts 1982. gadā, un tam 
raksturīga Austrumlatvijas purvu un 
mežu flora. Kopējā platība ir 19 779 hek-
tāru, un lielāko daļu – 13 681 hektāru jeb 
69% – aizņem sūnu purva masīvs, kas ir 
viens no lielākajiem un neskartākajiem 
šāda veida purviem Baltijā. Kopumā šeit 
konstatētas 688 ziedaugu un paparžaugu 
sugas (38 aizsargājamas), kā arī 217 sūnu 
sugu (24 ir aizsargājamas). Teiču purva 
masīvs kopā ar Lielo Pelečāres purvu kopš 
1995. gada ir iekļauts Ramsāres konven-
cijas starptautiski nozīmīgo mitrāju un 
Eiropā putniem nozīmīgo vietu sarakstā. 
Administratīvi Teiču dabas rezervāts atro-
das triju novadu – Madonas, Varakļānu un 
Krustpils – teritorijās.
Rezervāts ir valsts īpaši aizsargājama da-
bas teritorija ar visstingrāko aizsardzības 
režīmu. Apmeklējumi atļauti tikai rezervāta 
darbinieka pavadībā.

Foto: Modris Frikmanis, Santa Jaujeniece, 
Madonas Tūrisma informācijas centra arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
madona24.lv!

MADONA
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Viešūra kalns, atpūtas komplekss

Viešūra kalns - kalnu un distanču 
slēpošana, slidotava. Viešūra 
ezera laivu bāze, licencēta 
makšķerēšana. Viešūra kalnā 
pieejams īpašs dizaina viesu nams 
“Abrienas”.

Madonas n., Vestienas p., 
“Kalna Dzīšļi”, LV 4855
Mob. tālr. 28 656198, 27 815657
E-pasts: gints.viesurkalns@inbox.lv
www.viesurakalns.lv

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

Mednieku bārs

Lubānas n., Lubāna, J.Zābera 2, LV 4830. Tālr. 648 94177, 29 425756, e-pasts: klania@inbox.lv
Mednieku bārā klāj galdus banketiem, ģimenes svinībām, kāzām, gatavo bēru mielastus, var pasūtīt ēdienus līdzņemšanai.

ĒDINĀŠANA

AUTO REMONTS, APKOPE
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MADONA

Dālderi, viesu nams

Dālderi Viesu nams Varakļānos, atpūta, 
sauna, naktsmājas, āra kubuls.

Varakļānu n., Varakļānu p., Kokari, 
Jaunatnes 1, LV 4838
Mob. tālr. 29 486023
E-pasts: blusina40@inbox.lv

NAKŠŅOŠANA

Mežam un dārzam, SIA “Lielodi”

Madonas n., Madona, Lazdonas 9, LV 4801, mob. tālr. 25 602570, e-pasts: lielodi@inbox.lv
Mežizstrādes tehnikas tirdzniecība un remonts

IEPIRKŠANĀS

Prauli, ZS

Madonas n., Liezēres p., “Prauli”, LV 4884, tālr. 29 342986, andisknakis@inbox.lv
Medus, bišu maize, vaska sveces, ziedputekšņi. Piegāde Rīgā, Jūrmalā un centrāltirgū.

SDS Auto, SIA, Veikals

Auto kapsēta, likvidācijas 
sertifi kātu izsniegšana, lietotas 
un jaunas vieglo auto, džipu un 
mikroautobusu rezerves daļas, 
lietotas un jaunas riepas, serviss, 
auto serviss, auto evakuācija, 
transporta pakalpojumi. 
Piekabju tirdzniecība un serviss. 
Velosipēdu tirdzniecība.

Madonas n., Madona, 
Saules 54b, LV 4801
Tālr. 648 60534, 29 285576, 
29 294106
E-pasts: sdsauto@apollo.lv

PAKALPOJUMI

AKTUĀLAIS UN NOZĪMĪGAIS PORTĀLĀ

ZIŅAS   AFIŠA   KATALOGS   KARTE   GALERIJAS   SLUDINĀJUMI   PAŠVALDĪBA
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2 tomāti, picērija

Ogres n., Ogre, 
Mālkalnes prospekts 7, LV 5001
Mob. tālr. 23 370033
www.divitomati.lv 
Darba laiks P.-C., Sv. 12-21, 
Pt., S. 11-22

 Aicinām nobaudīt gardas picas 
mierīgā un mājīgā atmosfērā. 
Vasarā iespējams baudīt kafi ju 
ar saldējumu uz terases. Ērta 
piebrauktuve, autostāvvieta 50 
metru attālumā. Piedāvājam 
arī bērnu ballītes, kur bērniem 
iespējams pašiem izveidot savu 
picu.  

 Предлагаем отведать 
вкусные пиццы в спокойной 
и уютной атмосфере. Летом 
можно отведать кофе с 
мороженным или бельгийскими 
вафлями на террасе. Удобно 
подъехать, парковка в 50 метрах. 
Предлагаем также детские 
вечеринки, во время которых 
дети могут сами приготовить 
свою пиццу.

 We invite you to taste delicious 
pizza in a peaceful and cozy 
atmosphere.
In the summer, you can enjoy ice 
cream on the terrace. Parking 
lot is 50 meters away. We also 
offer children’s parties where 
children can create their own pizza 
themselves.

ĒDINĀŠANA

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumis

Sociālo tīklu profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv
 67770577 
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OGRE

OGRES novads – cilvēka un dabas harmonija
Zinātnieki joprojām strīdas par vārda “Ogre” izcelšanos. Vieni uzskata, 
ka pie vainas ir zuši, kas dzīvo Daugavā un krieviski ir “угри”. Citiem 
atkal šķiet, ka nosaukums cēlies no Ogres upes, kas agrāk saukusies 
Wogene. Šis vārds ir cēlies no igauņu vārda “voog”, kas savukārt nozīmē 
“straume” vai “viļņi”. Par pilsētu Ogre kļuva 1929. gadā, neraugoties uz 
to, ka dzelzceļa stacija šeit bija jau 19. gadsimta vidū, savukārt pirmie 
dati par šo vietu atrodami jau Indriķa hronikās. Šobrīd Ogrē dzīvo 26 760 
iedzīvotāju, bet visa Ogres novada iedzīvotāju skaits ir 38 861.

1  Ogres Vēstures un mākslas 
muzejs
Muzejs piedāvā divas pastāvīgās ekspozī-
cijas, kā arī periodiski mainītas tematiskās 
un mākslas izstādes.
Ekspozīcija “Leģendārā Ogre” veltīta spilg-
tākajiem notikumiem pilsētas vēsturē. 
Šeit vēsturiski fakti pārklājas ar teikām, 
interpretācijām un cilvēku atmiņām. Var-
būt daudzi nemaz nenojauš, ka tieši Ogre ir 
vecās Rīgas vieta un ka Ogres upes kras-
tos dzimusi vēlākā Krievijas imperatore 
Katrīna I. Iespējams, ka tieši Katrīnas kāre 
uz kādreiz Ogres upē tik bagāti mītošajiem 
zušiem bijusi viena no Ogres nosaukuma 
izcelšanās ierosmēm. Par leģendām ap-
vītu vēsturi kļuvusi arī nesenā Ogres kā 
tekstilrūpniecības giganta slava un pilsē-
tas brīvdomīgais un dumpinieciskais gars, 
kas ļāvis šeit izskanēt neaizmirstamiem 
Imanta Kalniņa un grupas “Pērkons” kon-
certiem, vērienīgajam folkloras festivāla 
“Baltika-88” noslēgumam. Sava leģenda 
ir arī sirmajam Zilā kalna milzim, kurš jau 
no aizlaikiem šeit apmeties, jo iespējams 
zinājis, ko vārds “Ogre” nozīmē angļu mēlē 
un ka ap šo vietas vārdu radies ne viens 
vien pārpratums.
Ekspozīcija “Ogre – peldu un gaisa kūrorts” 
veltīta vienam no leģendārākajiem Ogres 
pilsētas attīstības periodiem – laikam, kad 
pilsēta tapa par daudzu iecienītu un Latvijā 
izslavētu kūrorta un atpūtas vietu. 
 
2  Ogres Zilie kalni

Teritorijas lielāko daļu aizņem skujkoku 
meži uz osiem. Sastopamas sešas aiz-

sargājamas augu sugas, kas raksturīgas 
mežiem uz osiem vai osveida vaļņiem – 
meža silpurene, smiltāju esparsete, šaur-
lapu lakacis, Ruiša pūķgalve, pundurbērzs, 
pļavas silpurene. Zilie kalni ir vaļņveidīgu 
pauguru virkne – Lielo Kangaru kalnu grē-
das daļa. Uzskata, ka šeit atradies lībiešu 
pilskalns. Šobrīd tā ir iecienīta ogrēniešu 
un pilsētas viesu atpūtas vieta. Platība – 
312 hektāru. Augstākajā virsotnē atrodas 
pilskalns Zilais kalns, no kura paveras ie-
spaidīgs skats. Ziemā dabas parkā tiek ie-
koptas distanču slēpošanas trases, kurām 
ir lielisks kalnu reljefs, bet vasarā taku tīkls 
ir pieejams nūjotājiem, velobraucējiem un 
citiem atpūtniekiem.

Starp citu, Dubkalna karjers ir viena no 
lieliskākajām peldvietām šajā apkaimē – 
šeit ir kristāldzidrs, tīrs ūdens, varbūt 
vienīgi mazliet vēss pat ļoti karstās vasa-
ras dienās.

3  Plāteres pilskalns
Pilskalns atrodas Madlienas–Meņģeles 
ceļa malā 3 kilometrus no Madlienas 
centra pie “Krēsliņu” mājām. Pilskalns 
izveidots 20 metru augstā kalnā, nolīdzinot 
tā plakumu un izveidojot stāvākas sānu 
nogāzes. Pilskalna ziemeļu, austrumu 
un dienvidu pakājē plats grāvis, rietumu 
malā – terase. Ieeja vedusi no dienvidiem 
pa rietumu puses nogāzi. Plakums ovāls, 
tā garums ir 100 metru, platums vidū – 
50 metru. Plakuma dienvidaustrumu pusē 
3 metru augsts zemes valnis. Spriežot 
pēc savrupatradumiem, tas apdzīvots no 
5. līdz 13. gadsimtam. Pastāv uzskats, ka 

Plāteres pilskalns pirms Latvijas austrumu 
robežas pārcelšanas bijis Latvijas ģeogrā-
fiskais centrs. 19. gadsimta 60. gados 
Plāteres barons E. Tīzenhauzens kalnā licis 
uzbūvēt mākslīgas pilsdrupas, kas daļēji 
saglabājušās. Padomju laikā pilskalnā biju-
si estrāde un, ierīkojot ceļu uz to, pārrakts 
valnis. Pilskalna tuvumā aug divi dižozoli 
6 metru apkārtmērā. Valsts nozīmes ar-
heoloģijas piemineklis.

4  Velna grāvis 
uz Nāružiņas upes
Ap 30 metru garš laukakmeņu krāvums 
dziļā, kokiem apaugušā Nāružiņas upītes 
augšteces gravā. Nāruža ir 12 kilometru 
gara Ogres upes pieteka. Teika stāsta, ka 
sensenos laikos kādu nakti Velns nesis 
priekšautā akmeņus, iedziedājies gailis, 
Velnam akmeņi izbiruši taisni upītē. Tā 
arī radies šīs vietas nosaukums. Zem 
akmeņu nastas mierīgi tek upīte, bet 
pavasaros ūdens pār akmeņiem griež 
baltas putas.

Foto: Modris Putns, Ogres un Ikšķiles novada Tūrisma 
informācijas centrs, Ogres muzejs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
ogre24.lv!
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2 tomāti, picērija

Ikšķiles n., Ikšķile, Skolas 4, LV 5052
Mob. tālr. 20 101122
www.divitomati.lv 
Darba laiks P.-C., Sv. 12-21, 
Pt., S. 11-21

 Esam vienīgā picērija Ikšķilē. 
Aicinām nobaudīt gardas picas 
mierīgā un mājīgā atmosfērā. 
Vasarā iespējams baudīt kafi ju ar 
saldējumu vai beļģu vafelēm uz 
terases. Ērti novietot auto blakus 
picērijai. Piedāvājam arī bērnu 
ballītes, kur bērniem ir iespēja 
pašiem izveidot savu picu. 

 Являемся единственной 
пиццерией в Икшкиле. Предла-
гаем отведать вкусные пиццы в 
спокойной и уютной атмосфере. 
Летом можно отведать кофе с 
мороженным или бельгийскими 
вафлями на террасе. Парковка 
авто рядом с пиццерией. Предла-
гаем также детские вечеринки, 
во время которых дети могут 
сами приготовить свою пиццу.

 We are the only pizzeria in 
Ikšķile. We invite you to taste 
delicious pizza in a peaceful and 
cozy atmosphere. During the 
summer you can enjoy coffee with 
ice cream or Belgian waffl es on 
the terrace. Parking next to the 
pizzeria. We also offer children’s 
parties, where children can create 
their own pizza.

ĒDINĀŠANA

AKTUĀLAIS UN NOZĪMĪGAIS PORTĀLĀ

ZIŅAS   AFIŠA   KATALOGS   KARTE   GALERIJAS   SLUDINĀJUMI   PAŠVALDĪBA
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PREIĻI, LĪVĀNI

Aglonas n., Aglonas p., Aglona, 
Ezera 4, LV 5304
Tālr. 26 348851, 29 333422

Aglonas n., Aglonas p., Aglona, 
“Leitāni”, LV 5304
Tālr. 29 194362, 29 275701

www.aglonascakuli.lv
www.aglonasalpi.lv

Viesu nams “Aglonas Cakuli”; Atpūtas komplekss “Aglonas Alpi”

NAKŠŅOŠANA

IK “Lidijas lapas”, veikals “Suvenīri”

Veikals 
“Suvenīri”

Plašā klāstā tiek piedāvāti: 
• suvenīri
• svētlietas
• zelts un sudrabs
• sveces 
• reliģiskā literatūra

Klientu ērtībai pieņemam 
kredītkartes

Aglonas n., Aglona, 
Krāslavas 2, LV 5304
Tālr. 653 23581, 29 428026
E-pasts: lagloniete@gmail.com

IEPIRKŠANĀS

Preiļu Romas katoļu draudze

Preiļu n., Preiļi, Tirgus laukums 11, LV 5301, mob. tālr. 26 464014, e-pasts: bazneica@preili.lv
Baznīcas apskate un ekskursija pa Preiļu muižas kapelas kapenēm.

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

Preiļu restorāns

Preiļu restorāns Iznomājam telpas svinībām, mājīga 
vide, laipna apkalpošana. 
Izbraukuma galdu klāšana, 
pasūtījumu pieņemšana uz mājām, 
piegāde, furšets, pusdienas, 
vakariņas, bēru mielasti, 
banketu rīkošana (200 personas + 
50 personas). Būsiet mīļi gaidīti! 

Preiļu n., Preiļi, 
Kooperatīvā 1a, LV 5301
Tālr. 653 23588, 20 005526
E-pasts: preilu-ks@apollo.lv

ĒDINĀŠANA
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PREIĻI, LĪVĀNI

1

“Latgales mežsaimnieks”, SIA

Līvānu n., Jersikas p., Upenieki
Mob. tālr. 26 303968, 26 188779

 Cirsmu iepirkšana. Īpašumu 
pirkšana. Meža zāģēšana. 
Kokmateriālu pievešana. 
Palīdzēsim Jums sakārtot  
nepieciešamos dokumentus. 
Transporta pakalpojumi.
Malkas iepirkšana.
Skujkoku zāģmateriālu uzpirkšana.

 Закупка лесосек. Покупка 
собственностей. Пиление леса. 
Подвозка лесоматериалов. 
Поможем Вам оформить 
необходимые документы. 
Транспортные услуги. 
Закупка дров. Скупка хвойных 
пиломатериалов.

 Purchase of felling area. 
Purchase of properties. Forest 
cutting. Delivery of timber. We will 
help you to arrange the necessary 
documents. Transportation 
services. Purchase of fi rewood. 
Purchase of softwood lumber.

PAKALPOJUMI

www.preili24.lv

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumis

Sociālo tīklu profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv
 67770577 
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PREIĻI – Latgales keramikas galvaspilsēta 
Avotos Preiļi pirmoreiz tiek minēti ap 1250. gadu, taču pastāv uzskats, 
ka senie Preiļi ir sākuši veidoties daudz agrāk ap Anspaku un Pliudu 
pilskalniem, kas tikuši apdzīvoti jau 10. gadsimtā. Preiļi attīstījās kā 
tirgotāju un amatnieku brīvciems netālu no Preiļu muižas centra.

Miesta ties ības Prei ļ iem piešķ irtas 
1852. gadā, kad tajā jau bijušas 85 sētas, 
katoļu dievnams un krogs. Gadu desmitu 
pēc tā Preiļos jau tika rīkoti vērienīgi 
gadatirgi, kas ilguši pat vairākas dienas. 
1926. gadā Preiļiem piešķīra blīvi apdzī-
votas vietas statusu, bet jau 1928. gadā – 
pilsētas tiesības. Preiļu novads jeb “Preiļu 
zeme” bija viena no senās latgaļu valsts 
Jersikas ievērojamākajām administratīvi 
teritoriālajām vienībām un Jersikas karaļa 
Visvalža pēcnācēju pēdējais mantojums. 
Šobrīd Preiļu pilsētā dzīvo 7 314 iedzīvo-
tāju, bet visa Preiļu novada iedzīvotāju 
skaits ir 11 764.

1  Preiļu muižas pils
Preiļu pils – izcils Latgales 19. gadsimta 
historisma laika muižu arhitektūras pa-
raugs. Pils arhitektūra izteiksmīgi raksturo 
romantisma periodu Latvijas muižu māks-
las un sabiedriskajā dzīvē. Pils kā arhitek-

tūras pieminekļa galvenā šī brīža vērtība 
ir tās apjoms un fasādes, kā arī iekštelpu 
vēsturiskās plānojuma struktūras elementi 
ar sienu apdari.
No sākotnējās interjera apdares šobrīd 
nekas nav saglabājies. Preiļu muižas pils 
stāv bez starpsienām, logiem, durvīm, 
grīdām un telpu iekšējās apdares, ēka ir 
avārijas stāvoklī. Kopš 1930. gadiem pilī 
atradusies gan lauksaimniecības skola, 
gan vidusskola, gan šūšanas cehs.
Līdz mūsdienām saglabājušos romantiskā 
ainavu dārza veidolu Preiļu parks ir ieguvis 
19. gadsimta vidū, un vēl šodien tas ir 
viens no ievērojamākajiem Latvijas lauku 
parkiem. Parka platība ir 41 ha, no kuriem 
apmēram 13 ha aizņem parka dīķi un ka-
nāli, te aug 25 sugu koki un krūmi, to vidū 
vairāki dižkoki.

2  P. Čerņavska 
keramikas māja
Polikarpa Čerņavska keramikas māja–
muzejs piedāvā ekspozīciju “Mūžs virpas 
apļots”, kurā var izsekot keramiķa izaugs-
mei no vienkāršu saimniecības trauku 
darināšanas līdz 
izsmalcinātām un 
sarežģītām deko-
ratīvās keramikas 
formām, priecā-
ties par meistara 
krāsu spē l i  un 
rotājošo rakstu 
daudzveidību.
Keramiķi apmeklētājiem piedāvā darbnīcā 
vērot, kā uz podnieka virpas top vāze, 
iespēju pašiem izmēģināt roku podu vir-
pošanā un veidošanā un atraktīvā veidā 
pavadīt laiku kopā ar ģimeni un draugiem. 
Vēlams iepriekš pieteikties!
 
3  Miniatūrā karaļvalsts un 

leļļu galerija
Šeit Jūs varat apskatīt mākslinieces Jeļe-
nas Mihailovas fantāzijas un roku darba 
rezultātu. Mājas pagalmā skatieniem 
atklājas divas pilis miniatūrā ar grezniem 
tornīšiem, tiltiņiem, ūdensdzirnavām. 
Apmeklētāji labprāt fotografējas uz piļu 
fona. Lai fotogrāfija taptu vēl romantis-
kāka, Jeļena ar domubiedriem uzšuvusi 
senlaicīgus tērpus gan pieaugušajiem, 
gan bērniem. Mājas pagalms papildināts 
ar daudziem senlaicīgiem elementiem.
Leļļu galerijā katram ienācējam paveras 
pasaku un fantāzijas pasaule, kurā galve-
nās darbojošās personas ir mākslinieces 
darinātās lelles. Kompozīciju spektrs gale-
rijā ir visaptverošs, šķiet, nekas nav gājis 
secen autores acīm.

Iespējams apskatīt divu dažādu zemju 
miniatūrās karaļvalstis. Atliek vienīgi prie-
cāties un jūsmot par meistares fantāziju 
un savu sapņu īstenošanu!

4  Vīngliemežu 
audzētava “Ošu mājas”
Pašā Preiļu pievārtē, aptuveni 500 metru 
aiz pilsētas robežas uz Daugavpils pusi, 
atrodas “Ošu mājas”, kuras saimnieki no-
darbojas ar visai netradicionālu, Latgalei 
neraksturīgu un modernu lauksaimniecis-
ko ražošanu – vīngliemežu audzēšanu.
Vīngliemežu audzētavas apskate ietver 
sevī izsmeļošu stāstījumu un redzējumu 
par vīngliemežu dzīvi, fizioloģiju, apstrādi 
un pārstrādi. Tāpat tiek piedāvāta vīn-

gliemežu gaļas degustācija, pagatavota 
pēc oriģinālām vietējām receptēm, kuru 
papildina latviski dzērieni – pašu taisīta 
bērzu sula un piparmētru tēja.

5  Preiļu vēstures un lietišķās 
mākslas muzejs
Muzeja misija ir celt iedzīvotāju, īpaši 
skolu jaunatnes, pašapziņu, popularizējot 
novadā dzīvojošo iepriekšējo paaudžu 
radītās un laikmeta jaunradītās materiālās 
un nemateriālās vērtības ar atbilstošu ko-
lekciju, ekspozīciju, izstāžu un izglītojošo 
pasākumu veidošanu.
Muzeja krājumā 19 000 vienību. Tas 
atspoguļo novada vēsturi, saimniecisko, 
izglītības un kultūras attīstību, ievērojamu 
personību lomu dažādos novada un valsts 
vēstures notikumos.

Foto: Zummis, Julio, Semigall, Preiļu Tūrisma informācijas 
centra arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
preili24.lv!
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RĒZEKNE

1

“Pie Kaupra”, motelis

Viļānu n., Viļāni, “Pie Kaupra”, LV 4650
Atrodas ceļa posmā Rīga–Rēzekne, ceļa malā Viļānos

NAKŠŅOŠANA

Bezmaksas lejupielāde:

Detalizēta karte ar 
lokālajiem objektiem 

Android

iOS

Mājaslapu izstrāde

www.latvijastalrunis.lv
 67770577 
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RĒZEKNE – pilsēta Latgales sirdī
Kara postījumu dēļ pilsētā dominē pagājušā gadsimta pēckara perioda 
arhitektūra. Pilsēta ir ļoti zaļa un apstādījumiem bagāta. Padomju 
gados tika attīstīti arī plaši rūpniecības kompleksi, tomēr tie atrodas 
ārpus pilsētas centra. Jauns centrs veidojas ap mākslas un jaunrades 
kompleksu, ko tautā sauc par “Karandašu”. Rēzeknes nosaukums 
visticamāk cēlies no Rēzeknes upes, kas 13. gadsimta dokumentos 
minēta kā Rositten. Laikā, kad Rēzeknes novads ietilpa Jersikas 
ķēniņvalstī, pilskalnā atradās latgaļu pils, kurā mājoja amatnieki, 
tirgotāji un karadraudze. 

1  Rēzeknes pilsdrupas
Pirms desmit gadiem netālu no Rēzek-
nes pilskalna, uzņēmuma “Rēzeknes 
Ūdens” teritorijā, tika izvietots Rēzeknes 
pils makets. Maketa autors – Rēzeknes 
14. arodvidusskolas pasniedzējs Edmunds 
Smans. Makets izveidots ar sabiedriskās 
organizācijas “Latvijas vēstures parks” 
atbalstu. Pils modeli var redzēt tikai tūris-
ma sezonas laikā – no aprīļa līdz oktobrim.
Savukārt pati 1285. gadā celtā Rozitten 
pils tika sagrauta 1660. gadā. Sākot ar 

1712. gadu, apkārtējiem iedzīvotājiem 
tika oficiāli ļauts izmantot akmeņus no 
pils sienām savu māju un saimniecības 
ēku pamatu būvniecībai. Vēl pagājušā 
gadsimta sākumā pils teritorijā atradās 
dzīvojamās un saimniecības ēkas, bet daļu 
pils labiekārtoja: izveidoja parku, ierīkoja 
apgaismojumu, uzbūvēja vasaras skatuvi 
teātrim.
Šodien pilskalns ir visievērojamākā un 
tūristu apmeklētākā vieta Rēzeknē. No tā 
paveras burvīgs skats uz pilsētas centru 
un veco pilsētas tirdzniecības daļu.
 
2  Austrumlatvijas radošo 

pakalpojumu centrs “Zeimuļs”
Jauns centrs veidojas ap mākslas un 
jaunrades kompleksu, kas tautā iegājies ar 
nosaukumu “Karandašs”. Vārda izcelsme 
meklējama projekta autoru – arhitektu 
biroja SAALS – izvēlētajā nosaukumā Ca-
ran D’Ache. Ar šādu pseidonīmu slavens 
kļuva Maskavā dzimušais 19. gadsimta 
franču karikatūrists Emanuēls Puarē, 

savukārt kāds liels viņa mākslas cienītājs 
šveicietis Arnolds Šveicars pagājušajā 
gadsimtā nodibināja zīmuļu fabriku ar šādu 
nosaukumu.  

3  Juguļu dižakmens
Dižakmens atrodas Rāznas Nacionālā 
parka teritorijā, Kaunatas pagasta Juguļos, 
300 metru no ceļa Vecsloboda – pagrie-
ziens no Margužu ceļa–Juguļi. Nacionālā 
parka darbinieki ir novietojuši norādes, 
kas ved pie pelēkā milža un neļauj apmal-
dīties. Akmens izmēri: garums – 5,17 m, 
platums – 2,88 m, augstums – 5,00 m, ap-
kārtmērs pie pamatnes – gandrīz 21,00 m.

4  Lielais Liepu kalns
Lielais Liepu kalns, kas ir 289,3 metrus 
virs jūras līmeņa augsts, ir Latgales aug-
stākā un Latvijā trešā augstākā virsotne. 
Ja ņem vērā kalna relatīvo augstumu, šis 
ir otrais augstākais kalns valstī – 86 metri.
Lielā Liepu kalna virsotnē uzbūvēts aug-
stākais koka skatu tornis Latvijā (34 m), 
no kura paveras brīnišķīgs skats uz ap-
kārtējo ainavu, Rāznas un citiem ezeriem.
No stāvlaukuma līdz skatu tornim apmek-

lētājus aizved 830 m gara Lielā Liepu kalna 
taka ar informācijas stendiem, atpūtas 
vietām, šūpolēm. Ierīkota vieta atpūtai vai 
nelielam pasākumam ar nobruģētu uguns-
kura vietu, soliņiem, estrādi, šūpolēm. Bla-
kus esošais Dzerkaļu kalns (286,3 m v.j.l.) 
ir augstākā virsotne Latvijā pēc relatīvā 
augstuma (89,2 m).
 
5  Franča Trasuna muzejs 

“Kolnasāta”
Muzejs dibināts1992. gadā, lai saglabātu 
un popularizētu garīdznieka, politiķa, 
kultūras un sabiedriskā darbinieka Franča 
Trasuna, viņa dzimtas un laikabiedru, kā 
arī novada vēsturisko liecību piemiņu.
Apmeklētājiem tiek piedāvātas divas 
ekspozīcijas: “Franča Trasuna dzīve un 
darbība”, “Jānis Klīdzējs no Sakstagala līdz 
Kalifornijai” un pastāvīgā krājuma izstāde 
“Senie sadzīves priekšmeti”.
“Kolnasātā” ir iespēja iepazīties ar Latga-
les zemnieku sētas 
kultūrvidi – dzīvo-
jamo māju, mūra 
stalli, pirti, klēti, 
ābe ļdā r zu ,  l iepu 
aleju, gleznainajiem 
dīķiem, koktēlnie-
ka Antona Rancāna 
veidoto krucifiksu 
un aku.

Foto: Mārtiņš Šmits, 
Rēzeknes novada Tūrisma informācijas centra arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
rezekne24.lv!
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SALDUS novads – medus piliens Kurzemē
Saldus novads ir gluži kā medus piliens Kurzemē. Saldus jāiepazīst 
pamazām, izbaudot pilsētas atmosfēru un iejūtoties tās ritmā. 
Jaukas ainavas Saldū rada Cieceres upe, kas vijas cauri pilsētai sešu 
kilometru garumā. Ieskatoties Saldus vēsturē, redzams, ka pilsēta 
vairākkārt smagi izpostīta – vissmagāk tai klājies 18. gadsimta sākumā, 
kad Ziemeļu karš un Lielais mēris pilnīgi iznīcināja pilsētu un tās 
iedzīvotājus, taču tā allaž spējusi atgūt spēkus un atdzimt no jauna. 
Par Saldus pilsētas dibināšanas gadu tiek uzskatīts 1856. gads. Kaut 
arī jau 19. gadsimta beigās Saldū bija aktīva saimnieciskā dzīve un 
pilsēta jau tolaik kļuva par visa novada kultūras centru, tomēr pilsētas 
tiesības tā ieguva tikai 1917. gadā. 

1  Strūklaka “Medus piliens” 
Saldū dzimušā tēlnieka Kārļa Īles skulptu-
rāli veidotā strūklaka “Medus piliens” rotā 
pilsētas Līgo skvēru. Strūklakas ideja sak-
ņojas cita Saldus novadnieka – dzejnieka 
Māra Čaklā – pilsētas poētiskajā salīdzinā-
jumā ar “medus pilienu Kurzemes bļodā”.

Strūklaku veido divas horizontālas medus 
kāres, kuras savieno iespaidīgs medus 
piliens. Augšējās kāres ir debesu simbols. 
Apakšējās kāres ir zemes simbols. Un 
mēs – cilvēki – esam kaut kur pa vidu. 
Debesu kāres veidotas no metāla, zemes 
kāres – no granīta. Lielais medus piliens 
veido saikni starp debesīm un zemi, gluži 
kā norādot cilvēka vietu telpā. Ūdens brīvi 
plūst pāri debesu kāres malām, daļa ūdens 
notek strūkliņu un pilienu veidā, tādējādi 
radot medus lietu, kur atveldzēties un 
parotaļāties.

2  Oskara Kalpaka laukums 
Pilsētas centrālais laukums kādreiz bijis 
tirgus laukums. Šobrīd Kalpaka laukums 
ir iemīļota saldenieku un pilsētas viesu 
atpūtas vieta pašā Saldus centrā, kur tiek 
rīkoti koncerti, svinēti pilsētas svētki, ik 
gadu kopīgi iedegta Ziemassvētku egle un 
ar krāšņu salūtu sagaidīts Jaunais gads.
1919. gada 10. martā Saldus kļuva par 
pirmo Kalpaka bataljona atbrīvoto Latvi-
jas pilsētu, un jau 1919. gada 14. martā 
laukumā notika pirmā latviešu nacionālā 

karaspēka parāde. Kā to dienu liecība te 
novietots piemiņas akmens pulkvedim 
Oskaram Kalpakam, kā arī laukums nodē-
vēts Oskara Kalpaka vārdā.

3  Memoriālā piemiņas vieta 
“Airītes” un pulkveža Oskara 
Kalpaka muzejs
Pirmā Latvijas armijas virspavēlnieka pulk-
veža Oskara Kalpaka un vēl trīs virsnieku 
bojāejas vietā ierīkota piemiņas vieta un 
muzejs, kur aplūkojama ekspozīcija par 
1919. gada marta notikumiem. Apmek-
lētājiem atvērts Oskara Kalpaka muzejs 
Saldus novada Zirņu pagasta “Airītēs”. 
Muzejs 2007.g ada ugunsgrēkā nodarīto 
postījumu dēļ bija slēgts sešus gadus, bet 
tagad ikviens interesents atkal aicināts 
aplūkot gan skaisto muzeja ēku, gan mūs-
dienīgo un atraktīvo ekspozīciju. Muzeja 
jaunā ekspozīcija, salīdzinot ar iepriekšējo, 
ir daudz plašāka, un tajā izmantotas jau-
nas tehnoloģijas. Viena no ekspozīcijas 
daļām veltīta brīvības cīņām un Kalpaka 
bataljonam, citā aplūkotas Oskara Kalpaka 

gaitas Pirmā pasaules kara laikā, savukārt 
ekspozīcijas trešajā daļā atspoguļotas 
liecības par Oskara Kalpaka bērnību un 
jaunību. Pieejams audiogids trīs valodās – 
latviešu, vācu un angļu valodā.

4  Saldus vācu karavīru kapi
Kopš 1997. gada notiek kara apbedījumu 
izpēte un karavīru pārapbedīšana. Šobrīd 
Saldus vācu karavīru kapos pārapbedīti ap 
25 000 vācu karavīru, bet darbi vēl arvien 
turpinās, jo visas karavīru apbedījumu 
vietas vēl nav izpētītas.

No maija līdz oktobrim piemiņas istabā ir 
apskatāma ekspozīcija par Kurzemes kau-
jām. Ir pieejami arī Saldus vācu karavīru 
kapos apglabāto karavīru un visā Latvijā 
kritušo karavīru reģistri. 

5  Jaunauces muiža
Tā ir valsts nozīmes ampīra stila arhitektū-
ras piemineklis. Skaistā muižas pils celta 
grāfam Mēdemam 19. gadsimta sākumā, 
un tajā saglabājies vēlīnā klasicisma inter-
jeru komplekss. Samērā labi saglabājušās 
arī deviņas muižas saimniecības ēkas. Pie 
muižas pils plešas 7,7 hektāru liels angļu 
stila jeb ainavu parks ar daudziem sveš-
zemju koku un krūmu stādījumiem. 

Foto: no Saldus Tūrisma informācijas centra foto arhīva, 
Saldus24.lv 

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
saldus24.lv!
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“Dāre”, peintbola parks

Ideāla vieta vecpuišu ballītēm! 
Dāre peintbola parks ir vieta, 
kur jautri pavadīt laiku, atpūsties 
ar draugiem, svinēt jubilejas 
pasākumus. Aktīva atpūta, 
vecpuišu ballītes, skolēniem un 
ģimenēm. Ir grilvieta ar lapeni. 
Blakus dīķis. Ir sportlaukums, telšu 
vietas.

Brocēnu nov., Gaiķu pag., “Brūveri”
Mob. tālr. 29 192061
E-pasts: arvidsdare@inbox.lv

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA
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Ivara Mūrnieka serviss, SIA

Saldus n., Saldus, 
Dzirnavu 18, LV 3801
Tālr. 638 81288, 29 259900
E-pasts: imserviss@apollo.lv

 Auto evakuācija, tehniskā 
palīdzība.
Vieglo un kravas auto remonts.

 Автоэвакуация, техническая 
помощь. Ремонт легковых и 
грузовых авто.

 Auto evacuation, technical 
assistance. Light and truck repair.

AUTO REMONTS, APKOPE

“Brocēnu sporta centrs”, SIA

Brocēnu n., Brocēni, Ezera 1, LV 3851
Mob. tālr. 28 660124, www.brocenusc.lv 
Brocēnu sporta centra 
kafejnīca 28 627393 
Darba laiks: P. 11-22, O.-T. 11-21, 
C.-Pt. 11-22, S. 11-21, Sv. 11-20

 Sporta zāle, trenažieru zāle, 
ledus halle, stadions, sauna, 
naktsmītnes, banketu zāle, 
kafejnīca. Banketi, privātas 
viesības un citas svinības mūsu 
kafejnīcas zālē līdz 90 cilvēkiem. 
Uzklāsim galdu arī kafi jas 
pauzēm, semināriem vai lietišķām 
pusdienām. Izbraukuma banketi.

 Спортивный зал, 
тренажерный зал, ледовый 
холл, стадион, сауна, ночлежки, 
банкетный зал, кафе. Банкеты, 
частные вечеринки и другие 
торжества в зале нашего кафе 
до 90 человек. Накроем также 
столы для кофе брейков, 
семинаров или деловых обедов. 
Выездные банкеты.

 Sports hall, gym, ice hall, 
stadium, sauna, accommodation, 
banquet hall, cafe. Banquets, 
private celebrations and other 
celebrations in our cafe hall for 
up to 90 people. We will set the 
table for coffee breaks, seminar or 
business lunch. Off-site banquets.

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA
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SIA “Stādaudzētava Blīdene”

Stādi, dekoratīvie lapu koki
Dižstādi, ziemcietes, vasaras 
puķes
Ūdens augi, augļu koki, ogu krūmi
Skuju koki, tūjas dzīvžogiemBrocēnu n., Blīdenes p., 

Rīgas-Liepājas šoseja 82.km, LV 3852
Tālr. 29 255877, 29 440362
E-pasts: info@stadiblidene.lv
www.stadiblidene.lv

Druvas vidusskola

Piedāvājam gaišas, labiekārtotas 
divvietīgas, trīsvietīgas, 
četrvietīgas istabiņas, koplietojamu 
virtuvi, atpūtas telpu. Mācību 
periodā 35 vietas, vasarā 115 
vietas. 
Atrodas 5 km attālumā no Saldus. 
Skolā labas telpas semināriem.

Saldus n., Saldus p., Druva, 
J.Rozentāla 3, LV 3862
Tālr. 638 39487, 25 708720
E-pasts: druvas.vidusskola@saldus.lv
www.druva.lv

Atpūtas bāze “Radi”

Piedāvājam naktsmājas visa gada 
garumā, telpas viesībām, pirti, 
kamīnzāli un aktīvo atpūtu pie 
ezera.

Brocēnu n., Cieceres p., 
“Radi”, LV 3851
Tālr. 29 538230
E-pasts: radi@radi.lv
www.radi.lv

NAKŠŅOŠANA

IEPIRKŠANĀS

Mājaslapu izstrāde
SEO risinājumi
Sociālo tīklu profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv

 67770577 
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SAULKRASTI

1 2

Atpūtas centrs “Saulrieti”

Raiņa 11, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. LV 2160
Tālr. 67 951400, mob. tālr. 29 407267
info@saulrieti-hotel.lv
www.saulrieti-hotel.lv

 Naktsmītnes, kafejnīca, 
pirts - krievu, turku, džakuzi ar 6 
vietām, bērnu laukums, āra terase, 
stāvvietas pie pašas jūras. Vasaras 
terase, kafejnīca, grilēta gaļa, 
šašliki.

 Ночлежка, кафе, баня - 
русская, турецкая, 6- местное 
джакузи, детская площадка, 
терраса на свежем воздухе, 
парковки у самого моря. Летняя 
терраса, кафе, мясо на гриле, 
шашлыки.

 Accommodation, cafe, sauna - 
Russian, Turkish, jacuzzi with 
6 seats, children’s playground, 
outdoor terrace, parking next to the 
seashore. Summer terrace, cafe, 
grilled meat, barbecue.

ATPŪTAS CENTRS “SAULRIETI”

ĒDINĀŠANA

AKTUĀLAIS UN NOZĪMĪGAIS PORTĀLĀ

ZIŅAS   AFIŠA   KATALOGS   KARTE   GALERIJAS   SLUDINĀJUMI   PAŠVALDĪBA
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SAULKRASTI

SAULKRASTI – pilsēta vistuvāk saulei
Par Saulkrastu teritoriju “Indriķa hronikā” pirmie ieraksti ir atrodami 
12. gadsimta beigās un 13. gadsimta sākumā. Lēdurgas barons Karls 
fon Reiterns uz ziemeļiem no Pēterupes uzcēla pirmās vasarnīcas 
un izveidoja jaunu peldvietu, kuru nosauca par Neubad (Neibāde). 
Ar 1857. gadu sākās plašs Neibādes kūrorta uzplaukums. Tas bija 
kļuvis par Vidzemes muižnieku atpūtas vietu. Īsā laika posmā līdz pat 
19. gadsimta sākumam Neibādes teritorija tika apbūvēta ar lielām, 
skaistām, greznām vasarnīcām, kas piederēja gandrīz visiem Vidzemes 
muižu pazīstamiem īpašniekiem. 1933. gadā Pēterupes un Neibādes 
ciemus apvieno vienā ciemā ar nosaukumu – Saulkrasti. 1950. gadā 
Saulkrastiem pievienoja Pabažus, 1967. gadā – Zvejniekciemu, bet 
1991. gadā Saulkrasti ieguva pilsētas statusu.

1  Saulkrastu pludmale
Pludmale 17 kilometru garumā ir intere-
santa savā daudzveidībā, sākot ar dzie-
došajām smiltīm un beidzot ar akmeņaino 
piekrastes daļu Zvejniekciemā. Pludmales 
centrā izveidotas labiekārtotas peldvietas. 
Drošai atpūtai darbojas Saulkrastu Plud-
males glābšanas dienests.

2  Baltā kāpa 
Tā atrodas Inčupes labajā krastā pie upes 
ietekas jūrā. No kāpas paveras skaists 
skats uz Rīgas jūras līci. Baltā kāpa ir 
dabas piemineklis. Savu nosaukumu tā 

ieguvusi no baltajiem sacietējušo smilšu 
slāņiem, kas līdzinās smilšakmenim. Tos 
kāpā laika ritumā ir sablīvējis un ar ūdens 
palīdzību sacementējis vējš. Kāpas ap-
kārtne ir labiekārtota un sakopta, bet tās 
nogāzes – nostiprinātas. Kāpas virsotnē 
ierīkots skatu tornis un skatu laukums. 

3  Saulkrastu Velosipēdu 
muzejs
Šeit apmeklētājiem ir unikāla iespēja ap-
skatīt vienīgo Velosipēdu muzeju Latvijā, 
kura kolekcija ataino Latvijas velosipēdu 
rūpniecības vēsturi pirmskara laikā. Mu-
zejā aplūkojama arī seno laiku darbnīca un 
veikals. Šis ir vienīgais velosipēdu muzejs 
Latvijā un lielākais Baltijā. 

4  Saulrieta taka
Tā ir 3,6 kilometrus gara meža taka, kas 
stiepjas gar jūras piekrasti no Baltās 
kāpas līdz Saules tiltam. No takas paveras 
skats uz Pēterupes ieleju un jūru, kā arī 
aplūkojamas 20 dižpriežu un īpatnējas for-
mas koku. Vairākās vietās no tās paveras 
skaisti skati uz upes ieleju un jūru. 

5  Saulkrastu jeb Pēterupes 
Evaņģēliski luteriskās baznīca
Bazn īcas celtniec ība tika pabeigta 
1856. gadā, bet senie raksti vēsta, ka jau 
13. gadsimtā, kad Latvijā aizsākās kristie-
tība, paugurā pie upītes tika uzcelts koka 
lūgšanas nams jeb kapela, kurai tika dota 
Sv. Pētera vārds. Laika gaitā ap baznīcu 
izveidojās ciems. Baznīcā iespējams aplū-
kot altāra gleznu “Kristus pie krusta”, kuru 
1856. gadā uzgleznoja mākslinieks Jāzeps 
Millers, baznīcas ērģeles un apgleznotu 

kanceles durvju pildiņus ar Sv. Pētera 
attēlu.

6  Reiņa Kaudzītes 
(1839–1920) dārza mājiņa
Tā atrodas līdzās dzīvojamajai ēkai, kurā 
dzīvojis latviešu rakstnieks Reinis Kau-
dzīte (no 1913. līdz 1920. gadam). Kopš 
1991. gada tā ir veidota kā Saulkrastu 
muzejs, kur apskatāmi materiāli par 
Saulkrastu vēsturi.

7  Gaujas upes grīva jeb “Koive 
mindu” (līvu valodā) 
Šī ir lieliska vieta gan putnu vērotājiem, 
laivotājiem, gan dabas mīļiem un vienkārši 
atpūtniekiem. Neskatoties uz Gaujas 
tecējuma maiņām un dažādajiem ļaudīm, 
kas dzīvojuši tās tuvumā, vēl līdz šai 

dienai ir saglabājies Gaujas grīvas dabis-
kais izskats. Upi no abām pusēm ieskauj 
dabas parks “Piejūra”. Teiksmainajā vietā, 
kur Gaujas plūdums noslēdzas, ikvienam 
paveras īpaša jūras un upes mijiedarbība, 
kuru laiku pa laikam apciemo arī “Nēģu 
karalis”. 

Foto: no Carnikavas novada Tūrisma informācijas centra 
foto arhīva un Saulkrastu novada pašvaldības

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
saulkrasti24.lv!
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Atpūtas centrs “Saulrieti”

Raiņa 11, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov. LV 2160
Tālr. 67 951400, mob. tālr. 29 407267
info@saulrieti-hotel.lv
www.saulrieti-hotel.lv

 Naktsmītnes, kafejnīca, 
pirts - krievu, turku, džakuzi ar 6 
vietām, bērnu laukums, āra terase, 
stāvvietas pie pašas jūras. Vasaras 
terase, kafejnīca, grilēta gaļa, 
šašliki.

 Ночлежка, кафе, баня - 
русская, турецкая, 6- местное 
джакузи, детская площадка, 
терраса на свежем воздухе, 
парковки у самого моря. Летняя 
терраса, кафе, мясо на гриле, 
шашлыки.

 Accommodation, cafe, sauna - 
Russian, Turkish, jacuzzi with 
6 seats, children’s playground, 
outdoor terrace, parking next to the 
seashore. Summer terrace, cafe, 
grilled meat, barbecue.

ATPŪTAS CENTRS “SAULRIETI”

NAKŠŅOŠANA

ĒDINĀŠANA

Kafejnīca “Banga”

Kafejnīca Banga Vasarā no maija līdz oktobrim arī
kafejnīca “Lagūna” – Saulkrasti, 
Ainažu iela 17 (pie jūras, netālu no 
lielās autostāvvietas)

Saulkrasti, Ainažu iela 9b
Tālr. 26 178744

Mājaslapu izstrāde
SEO risinājumi
Sociālo tīklu profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv

 67770577 
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Mājaslapu izstrāde
SEO risinājumi
Sociālo tīklu 
profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv

 67770577 

Mārketinga koncepti 
nelieliem uzņēmumiem
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Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumi

Sociālo tīklu 
profi lu izveide

www.latvijastalrunis.lv
 67770577 

Mārketinga koncepti 
nelieliem uzņēmumiem

www.sigulda24.lv
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SIGULDA – Vidzemes Šveice
Šī ir Latvijas universālākā kūrortpilsēta. Alas, kalni, pilis un ūdeņi – tas 
viss ir pieejams Siguldā un tās apkaimē. Gaujas senlejas un skaistās 
apkārtnes dēļ Sigulda tiek dēvēta par Vidzemes Šveici. Pilsētas 
apkārtne ietilpst Gaujas nacionālajā parkā. Nozīmīgākie tūrisma objekti 
ir Gūtmaņa ala, kurā saglabājušies uzraksti pat no 17. gadsimta, 
Turaidas pils, Velnala, Siguldas ordeņa pils drupas un Jaunā pils, 
Kraukļu aiza un daudzi citi.

1  Siguldas pils
Zobenbrāļu ordeņa Siguldas pils ir senākā 
no novada pilīm. Tās celtniecība uzsākta 
1207. gadā. Siguldas pils sākumā bijusi 
kastellas tipa – nocietināta, mūros ie-
slēgta pils. Ap 13. gadsimta 60. gadiem 
Livonijas ordenis Siguldas pilī veica lielus 
pārbūves darbus, pārveidojot to konventa 
tipa celtnē. Pilij bija iekšējs četrstūrains 
pagalms, ko no visām pusēm norobežoja 
pils korpusi, kuru stūros atradās torņi. Pili 
apjoza mūris, aiz tā atradās aizsarggrāvji.
Ik gadu Siguldas pilsdrupu estrādē notiek 
dažādi koncerti un festivāli. Estrādes pa-
sākumu sezonu tradicionāli atklāj Ievziedu 
balle maijā, tai visas vasaras garumā seko 

džeza festivāls, blūza festivāls, teātra 
diena. Īpaši atzīmējams ir Daiņa Kalna 
organizētais Opermūzikas festivāls, kurš 
2012. gadā atzīmēja savu divdesmito 
jubilejas gadu.
 
2  Turaidas pils

Turaidas viduslaiku pils būvniecība sākas 
ar Galvenā aizsardzības torņa – bergfrīda 
un gar kalna nogāzēm reljefam pielāgota 
aizsargmūra izbūvi. No Galvenā torņa uz 
austrumiem sāk būvēt ēku ar 13. gadsim-
ta arhitektūrai raksturīgu puspagrabstāvu. 
14. gadsimtā turpinot austrumu puses 
apbūvi, sāk celt palastu, kas tiek pilnvei-
dots turpmākajos gadsimtos. Apbūvei 
paplašinoties, 14. gadsimta otrajā pusē 
izveido dienvidu priekšpils apkārtmūri, 
kas vēlākajos gadsimtos tiek pārbūvēts, 
sašaurinot priekšpils platību.
Šobrīd te atrodas Latvijas apmeklētākais 
muzejs, tā ekspozīcijas stāsta par noti-

kumiem 1000 gadu garumā. Viduslaiku 
pils un baznīca, Gaujas lībieši, senais 
muižas centrs un Dainu kalns – katram 
savs stāsts.
Blakus Turaidas pilij atrodas Dainu kalns 
ar tēlnieka I. Rankas veidotajām skulp-
tūrām un Baznīckalns – sena kapsēta. 
Baznīckalna vidū aug milzīga divžuburu 
liepa, kura stādīta blakus jaunavas Maijas 
(1601–1620) kapam. Pie Baznīckalna 
1750. gadā celta baznīca – vecākais koka 
arhitektūras piemineklis Vidzemē.

3  Gūtmaņala
Gūtmaņala – plašākā un augstākā Latvijas 
un visas Baltijas ala jeb, precīzāk sakot, 
alas veida niša jeb grota. Alas garums 
ir 18,8 metri, platums 12 metru un mak-
simālais griestu augstums sasniedz 10 
metru. Gūtmaņa ala izveidojusies Gaujas 
svītas dzeltenīgi sarkano smilšakmeņu 

klintī, tās veidošanās ir Gaujas straumes 
un pazemes avota vairāku gadu tūkstošu 
darbības rezultāts. Ala uzskatāma par 
senāko tūrisma objektu Latvijā, kopš 
seniem laikiem alas apmeklētāji vēlējušies 
tās sienas “greznot” ar saviem vārdiem un 
gadskaitļiem. Vecākie ieraksti uz alas sie-
nām saglabājušies pat no 17. gadsimta. 

4  Gaisa tramvajs
Ideja par vagoniņu radās siguldietim Aiva-
ram Janelsītim. Kādā vakarā, kad tilts pār 
Gauju pēc kara postījumiem vēl nebija at-
jaunots, viņš sēdēja Gaujas kreisajā krastā 
Siguldas pusē un domāja, kaut viņš kā 
putniņš varētu pārlaisties pāri uz Krimuldu, 
kur sanatorijā par medmāsiņu strādāja 
viņa mīļotā Genoveva. Dažus gadus vēlāk, 
kad Aivars ar 
Genovevu jau 
bija apprecē-
jies, kādā žur-
nālā bija pub-
licēts raksts 
par pasažieru 
trošu ceļiem 
Gruzijas kalnu 
pilsētā Čiatū-
rā. Aivars Ja-
nelsītis, strā-
dādams par 
Rīgas rajona 
izpildu komi-
tejas Komu-
nā lās saim-
niecības nodaļas vadītāju no 1954. līdz 
1974. gadam, sāka saraksti ar trošu ceļu 
autoru G. Panceluju. Rajona vadībai tika 
sagatavots priekšlikums par trošu ceļa 
izbūvi pāri Gaujas senlejai, lūgts atbalsts 
republikas līmenī Ministru kabinetam, 
gatavots projekts, Siguldas 750 gadu jubi-
lejā uzņemta gruzīnu delegācija, un gruzīni 
paziņojuši, ka dāvinās Siguldai tehnisko 
projektu un iekārtas, līdz ar to nebija vairs, 
kur atkāpties. Tomēr darbi 1961. gadā tika 
apstādināti un atsākās tikai 1965. gadā. 
Trošu ceļa mehānisms tika izgatavots Ļe-
ņingradā, Krievijā, vagoniņš ar 22 cilvēku 
ietilpību – Rīgas Vagonu rūpnīcā. Lai taptu 
trošu ceļš, pie tā strādāja vairāk nekā 200 
cilvēku. Tehnisko projektu vien izstrādāja 
20 cilvēku.
 
Foto: Vladimirs Tkačenkovs, Eerokangor, Marcin Szala, SIA 
“Gaisa trošu ceļš” publicitātes foto

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
sigulda24.lv!
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Siguldas Evaņģēliski luteriskā baznīca

Siguldas n., Sigulda, 
Baznīcas 2, LV 2150
Tālr. 67 973228

 Katru dienu no plkst. 10.00 
līdz 17.00 baznīca ir atvērta 
apmeklējumam. Esiet laipni 
aicināti uzkāpt arī baznīcas tornī 
un paraudzīties uz apkārtni no 
augšas! 
Dievkalpojumi ar Svēto 
vakarēdienu Siguldas baznīcā 
notiek katru svētdienu plkst. 11.00.

 Каждый день с 10.00 до 17.00 
церковь открыта для посещения. 
Вы можете подняться на 
колокольню и посмотреть на 
окрестность с высоты!
Богослужение со Святым 
Причастием в Сигулдской церкви 
происходит каждое воскресенье 
в 11.00.

 Every day from 10:00 to 17:00 
the church is open for visits. You 
are welcome to climb the church 
tower and look at the surrounding 
area from the top!
Worship with Holy Communion 
takes place in Sigulda church every 
Sunday at 11:00.

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

Bezmaksas lejupielāde:

Detalizēta karte ar 
lokālajiem objektiem 

Android

iOS
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TALSU novads – Ieaud savu stāstu!
Talsi kā Vanemas zemes ciems ar nosaukumu “villa Talse” pirmo reizi 
pieminēti 1231. gada kuršu līgumā ar Romas pāvesta sūtni Balduīnu no 
Alnas par pāriešanu kristīgajā ticībā. Līdz 1434. gadam Livonijas ordenis 
uzcēla jaunu mūra pili Dzirnavkalnā, kas ietilpa Kandavas fogtejā. Talsus 
smagi skāra Otrais Ziemeļu karš, kura laikā 1657. gadā sākās mēra 
sērga un 1659. gadā zviedru karavīri nopostīja ordeņa pili, ko vairs vēlāk 
neatjaunoja. Lielo mēra epidēmiju izraisīja Lielais Ziemeļu karš, kad 
1710. gadā Talsos palikuši dzīvi tikai 10 iedzīvotāju. 1894. gadā Talsiem 
piešķīra ierobežotas pilsētas tiesības. 1905. gada revolūcijas laikā Talsi 
pilnībā pārgāja nemiernieku rokās, tos ar lielgabaliem apšaudīja krievu 
soda ekspedīcija. 1917. gadā Talsi ieguva pilsētas tiesības. 

1  Talsu ezera promenāde
Jaunā Talsu pilsētas promenāde ir lab-
iekārtota pastaigu vieta senajā pilsētas 
daļā. Apkārt Talsu ezeram, kuru rotā 
gleznaina strūklaka, ved koka laipa. Šeit 
paveras skats uz Talsu vecpilsētu, Baznīc-
kalnu, Pilskalnu un Ķēniņkalnu.
Deviņi pakalni – Talsu pilskalns, Ķēniņ-
kalns, Leču kalns, Tiguļu kalns, Sau-
leskalns, Baznīckalns, Krievragkalns, 
Vilkmuižas kalns, Dzirnavkalns – rada 
tikai Talsiem raksturīgo īpatnējo apbūvi 
un skatu ainas. Talsos visskaistāk ir ķiršu 
un ābeļu ziedēšanas laikā. Visgaidītākie 
ir Pilsētas svētki jūlija pirmajā nedēļā, at-
jaunotais Dižmāras tirgus augusta beigās, 
autorallijs maijā, Mākslas dienas aprī-
lī–maijā, Dzejas dienas septembrī, Valsts 
svētku 18. novembra salūts, Lācplēša die-
nas lāpu gājiens, Dziesmu un deju svētki 
Sauleskalna estrādē.
 
2  Sabiles Vīna kalns

Sabiles Vīna kalnu pilnīgi noteikti var 
uzskatīt par Sabiles simbolu. Arī Sabiles 
pilsētas ģerbonī ir attēlots vīnogu ķekars. 
Sabiles Vīna kalns ir unikāls ar to, ka ir 
ticis ierakstīts Pasaules Ginesa rekordu 
grāmatā kā vistālāk uz ziemeļiem atrodo-
šais vīna dārzs, kur brīvā dabā aug vīn-
ogas. Kalna virsotne atrodas apmēram 34 
metru augstumā virs pilsētas un Abavas 
upes līmeņa.

Kopējā dārza platība – 1,5 ha. Vīna 
kalnā regulāri tiek papildināti vīnogulāju 
stādījumi: te aug aptuveni 15 dažādu 
šķirņu vīnogulāju, pavisam aptuveni 650 
stādu. Pārsvarā tās ir pazīstamā latviešu 
selekcionāra Paula Sukatnieka izveidotās 
šķirnes. Visvairāk Vīna kalnā aug šķirnes 
“Zilga” vīnogas. Vīna kalnā aug arī tādi 
eksotiski augi kā persiki, aprikozes, 
valrieksti.

 
3  Igurda Baņķa Ārlavas 

Bānītis un meistardarbnīca
Valdemārpilī dzīvo vīrs, kas savā dārzā ir 
uzbūvējis īstu šaursliežu dzelzceļa loku 
nepilna kilometra garumā. Latvijas Amat-
niecības kameras meistara Igurda Baņķa 
veikumu brauc apskatīt no tuvienes un 
tālienes. Lai arī I. Baņķis ir patiesi talantīgs 
amatnieks, viņa īstā sūtība ir darbs ar jau-
niešiem, tāpēc viņš ir izveidojis savu meis-
tardarbnīcu “Zeļļi”, kurā jaunieši apgūst ne 
tikai galdnieka amata prasmes, zīmēšanu, 
rasēšanu, ēvelēšanu, grebšanu, bet arī 
dzīves gudrības. Ne velti Valdemārpils 

pilsētas dome piešķīrusi Igurdam atzinības 
rakstu par ieguldījumu jauniešu izglītībā un 
pagasta labiekārtošanā.
Amata meistara darbi, vējdzirnavas, 
mazbānītis “Ronis”, koka auto “Sirmais 
Žiperis” un savdabīgi ierīkotā atpūtas 
vieta, daudzveidīgās puķu dobes un plašās 
skatu perspektīvas ierindo Baņķu ģimenes 
3 ha plašo teritoriju Kurzemes izcilāko 
sētu vidū.

4  Basu Vilkatu akmens
Basu Vilkatu akmens – kulta vieta – at-
rodas Vandzenes pagasta austrumu daļā, 
ap 2 km dienvidrietumos no Uguņciema 
centra, mežniecības teritorijā, ap 1 km 
rietumos Klarnetu mājām.
Par šo akmeni ir nostāsts, ka akmenī 
dzīvojot Vilkatis, kas naktī divpadsmitos 
un pusdienā divpadsmitos nākot ārā un 
ēdot cilvēkus.
1953./1954. gada ziemā daļu no akmens 
atskaldīja Imanta Sudmaļa pieminekļa 
(Rīgā) būvei, un kopš tā laika sācis aiz-
mirsties vecais nosaukums, jo akmeni 
sākuši dēvēt par Sudmaļakmeni. Pašlaik 
akmens saglabājies 3 m garumā, 2 m 
platumā, 4,6 m augstumā; apkārtmērs – 
11,4 m.

Foto: A. Buks, Chmee3, Mghamburg, Igurda Baņķa 
personīgais arhīvs, Talsu novada Tūrisma informācijas 
centra arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
talsi24.lv!
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Upesgrīvas speciālā internātpamatskola

Talsu n., Vandzenes p., Uguņciems, 
“Upesgrīvas skola”, LV 3284
Tālr. 632 54505, 632 59933, 
29 474154
E-pasts: upesgriva.skola@gmail.com

 Vasaras ēdnīca
Ēdināšanas pakalpojumi vasaras 
sezonā no 01.06. - 31.08.
Banketi, galdu klāšana
Ziemas ēdnīca Laidzē

 Летняя столовая 
Услуги питания в летний сезон 
с 01.06. - 31.08.
Банкеты, сервирование столов
Зимняя столовая в Лайдзе

 Summer diner 
Food and beverage service during 
the summer season 
from 01.06. - 31.08.
Banquets, catering
Winter diner in Laidze

ĒDINĀŠANA

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumi

Sociālo tīklu 
profi lu izveide

www.latvijastalrunis.lv
 67770577 

Mārketinga 
koncepti 
nelieliem 
uzņēmumiem
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TUKUMS – pilsēta klusās romantikas baudītājiem 
Uz Tukumu, pilsētiņu Kurzemes pievārtē, 
dodies tad, ja vēlies izbaudīt īstenu mazpilsētas 
romantiku, īpaši to var sajust, staigājot pa 
vecpilsētu ar senajām mājām un laukakmeņiem 
bruģētajām ieliņām. Tukumu kā tikšanās vietu 
iecienījuši dažādu paaudžu mākslinieki, jo 
viņi zina, ka šajā pilsētā var notvert to, kas 
nepieciešams radošajai iedvesmai – gan klusu 
mieru, gan sajust rosinošu pilsētas pulsu. 
Tukums ir īstā vieta, kurp doties tad, ja vēlies redzēt un dzirdēt, kā 
pirms daudziem gadsimtiem dzīvoja un mīlas intrigas vija baroni un 
baroneses, kalpi un dārzniekmeitas, jo Tukuma apkārtnē ir vairākas ļoti 
senas, līdz mūsdienām lieliski saglabājušās pilis un muižas. 

1  Durbes pilī – apskati, kā 
senāk dzīvoja kungi
Esot Tukumā, noteikti apskati Durbes pili, 
tā atrodas Tukumā, M. parka ielā 7.
Pils ir celta 17. gadsimtā, taču pēc pārbū-
ves, ko veica pēc grāfa fon Mēdema iece-
res, Durbes pils ir izcils līdz mūsdienām 
saglabājies Kurzemes klasicisma arhitek-
tūras paraugs. Durbes pils ir vienīgā vieta, 
kur var apskatīt atjaunotu 19. gadsimta 
beigu un 20. gadsimta sākuma muižas 
kungu telpu interjeru, gūt priekšstatu par 
vācbaltu kultūru.
Pilī regulāri notiek dažādi pasākumi un 
izstāžu ekspozīcijas.
 
2  Pils tornis pieredzējis gan 

kungus, gan cietumniekus
Tukumā noteikti apskati arī pilsētas torni, 
kas saglabājies kā Livonijas ordeņa pils 
fragments. Pils tika būvēta ap 1300. gadu. 
17. un 18. gadsimtā tajā atradās Tukuma 

virskunga rezidence, kas tika nopostīta 
Ziemeļu karā 1709. gadā. Divarpus gad-
simtus pils tornis kalpojis arī kā cietums 
un labības noliktava.
Šobrīd Livonijas ordeņa pils tornī ir iekār-
tots muzejs, kur var apskatīt dažādas inte-
resantas ekspozīcijas. Pils tornis atrodas 
Tukumā, Brīvības laukumā 19a.
 
3  Jaunmoku pilī izkal sev 

laimes monētiņu
Jaunmoku pils, kas atrodas Tukuma 
novada Tumes pagastā, tiek uzskatīta par 
neogotikas stila arhitektūras šedevru ar jū-
gendstila elementiem. Pils ir ļoti viesmīlīga 

apmeklētājiem, tajā atrodas muzejs, 
pieejamas dažādas atrakcijas, piemēram, 
var sev izkalt laimes monētiņu, nobaudīt 
izcilas vakariņas un pavadīt romantisku 
nakti pils viesnīcas numuriņā. Savukārt 
ziemā viesi var doties pastaigā pa piesni-
gušo pils parku.

4  Sv. Nikolaja Tukuma 
pareizticīgo baznīcā 
brīnumainas ikonas
Sv. Nikolaja Tukuma pareizticīgo baznīca 
ir uzcelta 1871. gadā. Tā ir īpaša arī kā 
apskates objekts, jo baznīcā ir ļoti krāšņs 
un neparasts interjers, ko var apskatīt, tikai 

iepriekš piesakoties. Baznīcā ir arī vairākas 
svētās ikonas, no kurām īpaši ievērojama ir 
1791. gadā radītā ikona “Dievmāte” ar rizu.

5  Palūdz ceļotāja veiksmi 
Kaives senču ozolam
Tukuma novada Sēmes pagastā, kas 
atrodas puskilometru uz ZR no Kaives un 
120 metru uz DA no Senču mājām, var 
apskatīt arī Austrumeiropā resnāko ozolu. 
Kaives ozola apkārtmērs ir 10,1 metrs, bet 
vainaga augstums ir apmēram 17 metru 
un tā apkārtmērs – 70 metru.
Uzskata, ka senatnē šī ozola pakājē 
atradās kulta svētvieta, un pat vēl nesen 
apkārtnes ļaudis pirms došanās ceļā 
uzkavējās pie Kaives ozola, lai ceļojums 
būtu veiksmīgs. 

Foto: Dezidor, Igors Jefimovs, J. Sedols, Mārtiņš Šmits, 
Laima Gūtmane, Edgars Košovojs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
tukums24.lv!
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lokālajiem objektiem 
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Baibas Zirgi, Vītoliņi, ZS

Baibas Zirgi
ZS Vītoliņi

Izjādes ar zirgiem
Apmācības pieaugušajiem un 
bērniem
Dažāda veida pajūgi
Zirgi pasākumos
Fotosesijas ar zirgiem
Zirgu stallis

Tukuma n., Tumes p., Vecmokas, 
“Vītoliņi”, LV 3139
Mob. tālr. 29 147488
E-pasts: baibuksswili@inbox.lv
www.baibas-zirgi.mozello.lv

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

Ribas, grilbārs - picērija

Engures n., Lapmežciema p., Ragaciems, Selgas 15, LV 3118, mob. tālr. 22 330034
Grilbārs, picērija. Banketi līdz 30 personām. Izbraukuma banketi. Bērnu rotaļu laukums, Wi-Fi.

Runcis & Co, SIA, Kafejnīca

Runcis & Co Pusdienas darba dienās: 9.30 - 15.00 
Pusdienas līdzi ņemšanai 
Banketi un grupu ēdināšana 
Svinību galdu klāšana arī 
izbraukumos 
Saviesīgi pasākumi 

Engures n., Smārdes p., Smārde, 
Pagastmāja, Jaunā 9, LV 3129
Mob. tālr. 29 410430 

ĒDINĀŠANA

“Compact Tent”, SIA

Auto tenti visa veida piekabēm, 
lauksaimniecības tehnikai. Angāri, 
angāru noma. Paviljoni, nojumes, 
pieturvietas. Tenta bīdāmie aizkari. 
Laivu pārsegi. 
Auto tentu remonts. Karkasu 
remonts. Metināšana, krāsošana. 
Paviljonu, nojumju montāža, 
mazgāšana, glabāšana.

Tukuma n., Slampes p., Slampe
“Slampes darbnīcas”, LV 3119
Tālr. 26 333226, 26 330421
E-pasts: info@comtent.lv
www.comtent.lv

PAKALPOJUMI
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Mājaslapu izstrāde
SEO risinājumi
Sociālo tīklu 
profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv

 67770577 

Mārketinga koncepti 
nelieliem uzņēmumiem
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VALKAS novads – Latvijas ziemeļu vārti
Viena pilsēta ar divām daļām. Valka un Valga. Šīs pilsētas vēsture 
ir interesanta ar to, ka pēc neatkarības cīņām puse no Valkas tika 
atdota Igaunijai – pateicībā par militāro palīdzību. Valkai piemīt klusas 
mazpilsētas šarms, jo visa lielā kņada notiek igauņu pusē. Šobrīd 
Valkā dzīvo 5631 iedzīvotājs, Valgā – 12 437 iedzīvotāji, bet visā Valkas 
novadā – 10 513 iedzīvotāju.

1  Latvijas–Igaunijas valsts 
robeža
Vieta, kur paveras unikāla iespēja pilsētas 
centrā vienlaikus atrasties divās valstīs, 
ar vienu kāju stāvot Latvijā, ar otru – 
Igaunijā, vienā rokā turot saldējumu, otrā 
rokā – “jäätis”. Nospraužot robežu starp 
jaunajām Latvijas un Igaunijas neatkarī-
gajām valstīm, Valku 1920. gada 1. jūlijā 
sadalīja. Tā kā starptautiskā komisija 
(angļu, latviešu, igauņu pārstāvju sastāvā) 
nespēja savstarpēji vienoties, tad lēmumu 
pieņēma šķīrējtiesas priekšsēdētājs angļu 
pulkvedis S.Dž. Tallents, galveno pilsētas 

daļu piešķirot Igaunijai, bet priekšpilsētas 
daļu kopā ar Putraskalnu – Latvijai. Varžu-
pīte, kas atdalīja Latvijas Valku no Igauni-
jas Valgas, atradās robežpilsētas sirdī gan 
no 1920. līdz 1940. gadam, gan pašreiz.

2  Valkas novadpētniecības 
muzejs
Muzejs dibināts 1970. gadā. Ēka celta no 
1850. līdz 1853. gadam speciāli Vidzemes 
draudžu skolu skolotāju semināram. Atra-
šanās vēsturiskajā ēkā noteikusi muzeja 
misiju: popularizēt latviešu pedagoga un 
koru kultūras pamatlicēja Jāņa Cimzes 
un viņa audzēkņu atstāto kultūras man-

tojumu, veicināt sabiedrības interesi un 
izpratni par vēsturiskajiem procesiem 
Valkas novadā.

3  Hellenurmes ūdensdzirnavas
Tās ir lielas ūdensdzirnavas, kas atrodas 
gleznainas ūdenskrātuves krastā. Iekārto-
jums – miltu malšanas un putraimu ražo-

šanas iekārtas – galvenokārt saglabājies 
no 30. gadiem. Četrarpus stāvu augstās 
ūdensdzirnavas joprojām ir darba kārtībā. 
Apmeklētāji var vērot, kas dzirnavās no-
tiek ar graudiem, kā arī nogaršot uz vietas 
gatavotu maizi un cepumus. Dzirnavās 
tiek ievērotas tautas kalendāra gadskār-
tas – iespējams pasūtīt ekskursiju pa 
dzirnavām arī svētkos.

4  Vijciema čiekurkalte
Viena no vecākajām čiekurkaltēm Latvijā, 
kurā vēl joprojām tiek izmantotas 100 
gadu vecas oriģinālās iekārtas. 19. gad-
simta beigās, kad Ziemeļvidzemi, sevišķi 
Vijciema apkārtni, skāra plaši meža uguns-
grēki, bija jādomā, kā mežu atjaunot. Tika 
nolemts šajā apkārtnē celt čiekuru kalti, 
kas nodrošinātu meža sēšanai nepiecie-
šamo sēklu apjomu. Tā 1895. gadā netālu 
no Vijciema Mežmuižā sāka darbu čiekuru 
kalte, kura darbojās bez pārtraukumiem 
līdz 20. gadsimta 70. gadu vidum, kad tā 
tika apstādināta. 1992. gadā, pateicoties 
Strenču virsmežniecības un Meža darbi-
nieku biedrības cilvēku uzņēmībai, pēc 
gandrīz trīsdesmit gadiem vecajā kaltes 
krāsnī atkal ierūcās uguns. No tā laika 
katru ziemu, parasti no janvāra līdz aprīlim, 
griežas divdesmit četri čiekuru žāvēšanas 
cilindri. Ar oriģinālo ceļamo ratu tiek celti 

augšā uz trešo stāvu maisi un kastes ar 
čiekuriem, no kurienes pa speciālām 
lūkām tos saber žāvēšanas cilindros. 
Atkal visa čiekuru kalte ziemā smaržo pēc 
sveķiem un dūmiem, atkal čiekuri atveras, 
un no tiem birst sēkliņas, kas ir sākums 
simtiem hektāru jauna meža.
Ekskursijas iepriekš jāpiesaka.

5  Kokšu ezeru dabas taka
Dabas taka atrodas īpaši aizsargājamā da-
bas teritorijā “Ziemeļgauja”. Gar taku izvie-
totajos 16 stendos atrodama informācija 
par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, 
par Ziemeļgauju un tās dabas bagātībām – 
mežu un ūdeņu biotopiem, dažādu sugu 
dzīvotnēm, putniem un dzīvniekiem. Kokšu 
ezeru virkni veido Dibena, Dziļais, Zāļu un 
Leišu ezeri, kuriem cauri tek Gaujas kreisā 
krasta pieteka Kokšupīte. Ezeru vidējais 
dziļums 8–14 m. Ejot pa taku, pareizo ceļu 
palīdzēs atrast virzienu norādes un krāsu 
marķējums uz kokiem. Jāievēro, ka labajā 
pusē visu laiku jābūt ūdenim – tur būs vai 
nu kāds no ezeriem, vai Kokšupīte.

Foto: Valkas novadpētniecības muzeja arhīvs, 
Valkas novada Tūrisma informācijas centra arhīvs, 
Mārtiņš Šmits, Dāvis Kļaviņš

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
valka24.lv!
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SMILTENE – trīs pakalnu pilsēta
Smiltenes pils pirmo reizi minēta 1359. gadā Rīgas arhibīskapa 
Fromholda valdīšanas laikā. 1920. gadā Smiltenei piešķīra pilsētas 
tiesības. 1935. gadā Smiltenē bija vairāk nekā 400 dzīvojamo māju, 
daudzi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumi, no kuriem lielākie bija 
linu un vilnas apstrādes uzņēmumi, vairākas kokzāģētavas, galdniecības 
un dzirnavas. Šobrīd Smiltenē mitinās 5578 iedzīvotāju, bet visā 
Smiltenes novadā mājo 14 276 cilvēki.

6  Darbnīca
Kalšana ir Jāņa Keiseļa darbs, hobijs un 
sirdslieta. Viņa darbnīcā iespējams ne 
tikai vērot kalšanas procesu, bet arī ie-
mēģināt roku pašam. Te var aplūkot kalēja 
gatavos darbus un arī iegādāties kādu su-
venīru. J. Keiselis līdz šīm veidojis dažādus 
darbus – ikdienā nepieciešamas lietas, 
svečturus, margas, 
vārtus, vēja rādītā-
jus, grilus un daudz 
ko citu. Viņš no-
rāda – ja labi grib, 
izgatavot var jebko. 
Pats līdz šim visas 
savas vēlmes un 
ieceres ir īstenojis.
“Darbam ir jāpatīk. 
Ir jāizjūt tas pro-
cess. Talants var būt iedzimts, taču to var 
arī izkopt. Galvenais prast paskatīties uz 
savu darbu arī kritiski un mācēt uzklausīt 
apkārtējo ieteikumus un kritiku. Nevar tā 
būt, ka darbs neizdodas – jāstrādā, līdz 
izdodas. Darbi jāgatavo ar priecīgu prātu. 
Pats kādreiz strādājot uzdziedu, un viss 
sanāk,” saka J. Keiselis.

7  Dabas taka “Meža draugu 
birztaliņa”
Grundzāles pagasta atpūtas un sporta 
kompleksā “Trīssaliņas” izveidota dabas 

taka – Meža draugu birztaliņa. Ikvienam 
šīs takas apmeklētājam ir iespēja doties 
aizraujošā pastaigā un apskatīt koka 
zvēriņus ar kartes palīdzību, turklāt neaiz-
mirstams piedzīvojums būs kontrolpunktu 
meklēšana. Takas teritorijā ir labiekārtota 
lapene bērnu svinībām, tāpat arī iekārto-
tas piknika un ugunskura vietas. Tiem, kas 
nebaidās no augstuma un grib vērot pa-
norāmas skatus pār ainavisko “Trīssaliņu” 
apkārtni, laipni aicināti uzkāpt skatu tornī.
 
8  Silvas dendrārijs

Brīnišķīga pastaigu vieta – dendroloģis-
kais parks, kur apskatāmas vairāk nekā 
200 dažādu augu sugu. Tā kā šī ir valsts 

nozīmes īpaši aizsargājama dabas terito-
rija, kurināt ugunskuru šeit nav vēlams, 
taču atpūtai izbūvēta jauka lapene.
Dendrārija projektēšanu 15 ha platībā 
uzsāka 1968. gadā, un tas bija iecerēts 
kā ainavu dendroloģiskais parks, savukārt 
pirmos stādījumus veica 1972. gadā.
 
9  “Veczellīšu” bļodakmens

Dažādu bļodakmeņu pētnieki šādus ak-
meņus, kuriem augšpusē izveidotas 

bļodveida iedobes, saista ar dažādiem 
rituāliem – ziedojumu novietošanu, Saules 
un Mēness vai zvaigžņu pielūgsmi, jo to 
struktūras veido noteiktu zvaigznāju karti. 
Interesanti ir tas, ka šī akmens bļodveida 
iedobē cauru gadu saglabājas dzidrs 
ūdens.
Foto: J. Sedols, Laima Gūtmane, Mārtiņš Šmits, Jāņa Kei-
seļa privātais arhīvs, Smiltenes novada Tūrisma informācijas 
centra arhīvs 

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
smiltene24.lv!

“Kalnbundas”, piemājas saimniecība

Brīvā laika pavadīšanai 
piedāvājam: izjādes un pārgājienus 
ar zirgiem. Zirgu pajūgu nomu 
(ziemā kamanas). Kempinga vietas. 
Ugunskura vietas. Laivu nomu. 
Telšu vietas.

Valkas n., Valkas p., 
“Kalnbundas”, LV 4701
Mob. tālr. +371 26 543796
E-pasts: laima_lace321@inbox.lv

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA
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Viesnīca “Kalna ligzda” 

Viesnīca “Kalna ligzda” piedāvā 
naktsmītni, ekskursijas pa 
Kalnamuižu, maizes cepšanas 
meistardarbnīcas un pirti ar 
baseinu. Smiltenes n., Kalnamuiža, 

“Kalnamuiža 7”, LV 4729
Tālrunis 64772173
smiltenestehnikums@gmail.com
www.smiltenestehnikums.lv

NAKŠŅOŠANA
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Burtnieku zirgaudzētava, SIA

Burtnieku n., Burtnieku p., Burtnieki, 
Jāņa Vintēna 13, LV 4206
Tālr. 29 886728 (Jānis), 27 840096 
(ekskursijas), 29 231399 (Ilona)
janisjurass@inbox.lv
www.horse.lv

 Burtnieku zirgaudzētava – se-
nākā un lielākā Latvijā. Ceļotāji var 
pieteikties ekskursijās zirg -
audz ē tavas apskatei un izjādēm 
āra apstākļos vai manēžā. Vizinā-
ties pajūgā vai ziemā ar kamanām. 
Ekskursanti var iepazīties ar zirgu 
audzēšanas senajām tradīcijām 
blakus esošajā 19. gs. celtajā Brie-
des krogā, kur ir zirglietu muzejs.

 Конезавод Буртниеку явля-
ется старейшим и крупнейшим в 
Латвии. Путешественники могут 
подать заявку на экскурсии ос-
мотра конезавода и для верховой 
езды по окрестностям или в 
манеже. Кататься в упряжи или 
зимой на санях. Рядом находится 
построенный в 19 веке кабачок 
Бриедес – музей коневодства.

 Burtnieku horse kennel is 
the oldest and largest in Latvia. 
Tourists can apply for excursions to 
horseback riding. Take a ride in a 
cart, or in winter with a sleigh. The 
students can see the traditions of 
horse breeding in the neighboring 
19th century Briede’s pub, where is 
a horse-breeding museum.

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumis

Sociālo tīklu profi lu izveidewww.latvijastalrunis.lv
 67770577 
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Brīvdienu dzīvoklis, Rīgas ielas apartamenti

Brīvdienu dzīvoklis Apartamenta tipa dzīvoklis pašā 
Valmieras centrā, pilnībā aprīkots 
(TV, Wi-Fi u.c.)
Bezmaksas auto stāvvieta

Valmiera, Rīgas 20, LV 4201
Valmiera, Rīgas 28, LV 4201
Mob. tālr. 29 487711, 26 463648
www.facebook.com/
rigastreetapartments

NAKŠŅOŠANA

www.valmiera24.lv
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VALMIERA domā un rada
Dažādos laikos pilsētai ir bijuši dažādi vārdi – Waldemer, Wolmaria, 
Wolmahr, Vladimirec, Wolmar, Valmiera, kas visi atvasināti no vikingu-
rūsu personvārda “Valdemārs” jeb “Vladimirs”. Populārākā versija ir 
par Pleskavas kņazu Vladimiru Mstislaviču, kas šeit ievāca meslus 
un sprieda tiesu pēc padzīšanas no Pleskavas 1214. gadā. Otra 
versija vēsta, ka pils ir nosaukta Dānijas karaļa Valdemāra II vārdā, 
kas 1221. gadā uz īsu laiku kļuva ne tikai Igaunijas, bet arī Livonijas 
feodālo senioru. Bijušais Valmieras rajons tagad iedalās Burtnieku, 
Beverīnas un Kocēnu novados.

1  Valmieras vecpilsēta
Valmieras nelielā vecpilsēta Gaujas krastā 
dos patīkamu valdzinājumu blakus darbī-
gajam pilsētas dzīves ritmam. Valmieras 
vecpilsētas centrā atrodas Livonijas 
ordeņa pils drupas, Valmieras Sv. Sīmaņa 
baznīca, kas celta 1283. gadā un līdz mūs-
dienām saglabājusi savu viduslaiku izska-
tu. Savukārt pils celta 13. gadsimtā, bet 
netālu esošā “Vecā aptieka” 1735. gadā 
un ir viena no senākajām ēkām pilsētā. 
Tepat aplūkojams arī Valterkalniņš.

2  Valmieras muzejs un teātris
Muzejā apskatāma pastāvīga ekspozīcija 
par Valmieru un tās novada vēsturi, kā 
arī mainīgas tematiskas izstādes. Muzejs 

piedāvā noklausīties lekcijas, dažādas izglī-
tojošas programmas. Savukārt Valmieras 
drāmas teātris ar savām izrādēm ir slavens 
visā Latvijā. Vakara izrāde sākas 18.30, 
bet repertuāru un biļešu pieejamību varat 
uzzināt teātra mājaslapā www.vdt.lv.

3  Zilaiskalns 
Nostāsti vēsta, ka senatnē Zilākalna apkai-
mē dzīvojuši daudzi zintnieki un vārdotāji. 

Ne tik senos laikos Zilākalna tuvumā dzī-
voja un ļaudis dziedināja slavenā Zilākalna 
Marta, īstajā vārdā Marta Rācene. Martas 
brīnumdarītājas spēju liecinieku Latvijā ir 
simtiem. Pēc tam, kad padomju varas tik 
ļoti nemīlētā dziedniece nelabprāt pameta 
mājas Zilākalnā, viņa pārcēlās uz Raunu, 
taču līdz pat nāvei 1992. gadā ļaudis viņu 
turpināja saukt par Zilākalna Martu.

Pat Zilā kalna nosaukums dod norādes par 
to, ka vārds “Zilaiskalns” saistīts ar lietvār-
da sakni “sil” vai “zil”, kas saistīta ar vārdu 
“zīlēt” vai krievu vārdu “sila” – “spēks”. 
Tiek uzskatīts, ka mazāka ietekme uz kalna 
nosaukumu bijusi īpašības vārdam “zils”, 
kas raksturo apkārtnes purvu radīto zilas 
miglas plīvuru ap kalnu.

4  Trikāta
Trikātas pilskalns paceļas 30 metru augstā 
stāvkrastā starp Trikātas ezeru un Abula 
upi. Indriķa hronikā Trikāta pieminēta kā 
Tālavas vecākā Tālivalža mītnes vieta, kur 
viņš tika nogalināts 1215. gadā.
Trikātā aplūkojamas Livonijas ordeņa 
pilsdrupas, evaņģēliski luteriskā Sv. Jāņa 

baznīca, kā arī Trikātas pienotava, kas ir 
viena no vecākajām strādājošajām pieno-
tavām Latvijā, celta 1896. gadā.
Tāpat ciema dienvidaustrumos, netālu 
no Trikātas pamatskolas, atrodas Burvju 
avotiņš ar dīķi, kas skaitījušies svēti un 
ar piemītošām brīnumainām īpašībām. Te 
agrāk zīlēts par karā paņemto tuvinieku 
likteni

5  Burtnieku ezers
Ezera senākais zināmais nosaukums ir 
Astigjerve vai Asters. Tā savulaik ezeru 
saukuši šajā novadā dzīvojošie lībieši. 
Šis ir ceturtais lielākais ezers Latvijā ar 
vidējo dziļumu 2,9 metri. Burtniekā ietek 
Aunupīte, Bauņupīte, Briedes upe, Dūres 
upe, Ēķinupe, Rūjas upe, Sedas upe un 
citas mazas upītes. No ezera iztek 95 km 
garā Salacas upe, kas ietek Rīgas jūras 
līcī. Ezerā 3 mazas saliņas ar kopējo 
platību 1,4 hektāru, lielākās – Enksāre un 
Cepurīte. Vēl šeit pēc leģendām esot no-
grimusi Burtnieku pils, kas celsies augšā 
tad, kad tautai būs pienākuši labāki laiki. 
Ezera krasti pārsvarā lēzeni, taču vietām 
(dienvidaustrumos) – stāvi. Ziemeļaus-
trumu krastā atrodas viena no senākajām 
akmens laikmeta apmetnēm Latvijā – 
Zvejnieku apmetne (ap 8.–5. gadu tūksto-
tis pirms m.ē.).

Foto: Ivo Kruusamägi, Dāvis Kļaviņš, Vladimir Tkačenkov, 
J. Sedols, Kocēnu novada Tūrisma informācijas centra arhīvs

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
valmiera24.lv!
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Ratiņš, kafejnīca

Mājas virtuve: pusdienas, 
vakariņas.
Banketu galdu klāšana svinībās. 
Izbraukuma banketi.
Bērnu rotaļu stūrītis.
Nakšņošana.
Autostāvvieta.
Darba laiks: P.-Pt. 11.00 - 18.00

Valmiera, Kauguru 2, LV 4201
Mob. tālr. 26 478999, 28 349729
E-pasts: sanosasliepas@inbox.lv

Saules Kliņģeris, SIA, Beķereja

Konditorejas izstrādājumi, 
smalkmaizītes, pīrādziņi, 
plātsmaizes u.c. 
Pieņem pasūtījumus.

Valmiera, L.Laicena 6, LV 4201
Mob. tālr. 22 049308
E-pasts: saulesklingeris@inbox.lv

Vilhelmīne, kafejnīca

Kafejnīca „Vilhelmīne” – mājīgā 
un nesteidzīgā gaisotnē ikviens 
tiek aicināts baudīt gardu maltīti 
un lielisku atpūtu. Darba dienās 
kafejnīcā tiek piedāvātas arī 
kompleksās pusdienas / bufete.  
Izbraukuma banketi, kā arī iespēja 
pasūtīt dažāda veida plates, 
salātus un citus ēdienus.

Valmiera, Garā 8, LV 4201
Mob. tālr. 23 308722

“4 MĪĻAS ĶEPAS”, SIA

Veterinārā aprūpe mīļdzīvniekiem: 
profi lakse, terapija, ķirurģija. 
Visgaršīgākā pārtika un kārumi 
lutināmiem dzīvniekiem. Neticamās 
pārvērtības suņiem, kaķiem – 
frizieris. Pieskatām dzīvniekus, kad 
saimnieks aizņemts.
Mīļi gaidīti!

Dzīvnieku klīnika, veikals, 
frizētava, viesnīca
Valmiera, Loku 21, LV 4201
Tālr. 642 26 242, mob. tālr. 26 103 104
www.4milaskepas.lv

VALMIERAS KARTĒ

VESELĪBAS MĀJA DZĪVNIEKIEM

ĒDINĀŠANA

PAKALPOJUMI
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Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumi

Sociālo tīklu 
profi lu izveide

www.latvijastalrunis.lv
 67770577 

Mārketinga koncepti 
nelieliem uzņēmumiem

www.ventspils24.lv

auto_2018.indd   193auto_2018.indd   193 02.03.2018   11:38:3802.03.2018   11:38:38



TŪRISMA CEĻVEDIS UN NOZARU DAĻA

194

VENTSPILS

auto_2018.indd   194auto_2018.indd   194 02.03.2018   11:38:4002.03.2018   11:38:40



TŪRISMA CEĻVEDIS UN NOZARU DAĻA

195

VENTSPILS

SIA “Ventspils Kārumnieks”

Konditorejas izstrādājumu 
ražošana, tirdzniecība, dizaina 
tortes, banketu uzkodas. 
Gatavojam arī garšīgu kafi ju!

Ventspils, Lielā 20, LV 3601
Mob. tālr. 29 424860
ventspils.karumnieks@gmail.com
www.facebook.com/

ventspilskarumnieks

IEPIRKŠANĀS

Rubeņa bataljona muzejs

Ventspils n., Ugāles p., Ugāle, “Silmači”, LV 3615, mob. tālr. 26 559172, e-pasts: rubena.fonds@inbox.lv
Iepriekš piesakoties. Vienīgais šāda veida militārā tūrisma maršruta piedāvājums Latvijā.

BRĪVAIS LAIKS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

“Arrs”, SIA

Ventspils, Saules 16, LV 3601
Mob. tālr. 29 264748

 Ātrās apkalpošanas kafejnīca. 
Atrodas netālu no pils. Apkalpo 
līdz 50 cilvēkiem. Tūristu grupas 
var vienoties par kompleksām 
pusdienām. 
Darba laiks: P.-Sv. 8.00 - 20.00

 Кафе быстрого 
обслуживания. Находится 
недалеко от замка. Обслуживает 
до 50 человек. Группы 
туристов могут договориться 
о комплексном обеде. Время 
работы: Пн.- Вс. 8.00 - 20.00

 Fast Food Cafe. Located near 
the castle. Serves up to 50 people. 
Tourist groups can agree on a 
complex lunch. Working hours: 
every day 8.00 - 20.00

ĒDINĀŠANA
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VENTSPILS – pilsēta ar rītdienu
Šī ir vienīgā Latvijas pilsēta ar savu valūtu un savu pulksteņlaiku. 
Ventspils ir pilsēta, kas neatstāj vienaldzīgu. Tā ir kā neliela valsts 
valstī. Lai izbaudītu Eiropas elpu, nav jādodas ārpus Latvijas – to visu 
atradīsit Ventspilī, kur pat laiku skaita citādāk un ziedi, spītējot dabas 
noteiktajam ritmam, pilsētas ielās uzplaukst agrāk nekā citur Latvijā, 
un nesteidzīgas un bezrūpīgas atpūtas baudītājs klejo pa pilsētas 
ieliņām, papēžiem klaudzot pret bruģi. Ventspils ir puķu un strūklaku 
galvaspilsēta.

1  Livonijas ordeņa pils
Livonijas ordeņa pils ir viens no vecā-
kajiem viduslaiku cietokšņiem Latvijā, 
kas saglabājies līdz mūsdienām. Vēstu-
res dokumentos pils pirmoreiz minēta 
1290. gadā, kas tiek pieņemts arī par 
Ventspils pilsētas dibināšanas gadu. 
Plašus arheoloģiskus pētījumus un pils at-
jaunošanu uzsāka 1995. gadā. Atjaunojot 
tika saglabātas gan 14. gadsimta nišas 
un 15. gadsimta sienu gleznojumi, gan 
17. gadsimta durvju ailas, gan 19. gad-
simta cietuma durvis. No ārpuses pils 
pašlaik ir ieguvusi 19. gadsimta izskatu.
Livonijas ordeņa pilī visu gadu norisinās 
dažādi pasākumi – regulāri notiek kon-
certi, tematiskas vēstures un mākslas 
izstādes.

2  Piejūras Brīvdabas muzejs
1954. gadā dibinātā muzeja teritorijā izvie-
totas etnogrāfiska rakstura ekspozīcijas, 
kas liecina par tradīcijām, kuru saknes 
ir gadsimtiem senas. Muzeja krājumā ir 
vairāk nekā 20 000 priekšmetu, un tas 
atspoguļo latviešu un lībiešu zemnieku 
un zvejnieku dzīvi. Iekštelpu un brīvdabas 
ekspozīcijā (kopējā platība 4,8 ha) ap-
skatei izvietoti aptuveni 600 eksponātu. 
Lielākais no tiem ir dzirnavas, mazākais – 
adata pludiņu piešūšanai pie tīkla.
Vieni no ievērojamākiem Piejūras brīv-
dabas muzeja eksponātiem ir divas 
tvaika lokomotīves ar vagoniņiem, kas vēl 
20. gadsimta 60. gados regulāri kursējuši 
starp piejūras zvejniekciemiem. Lokomotī-
ves būvētas 1916. gadā Vācijā, tās svars 

ir 9 tonnas, un tā spēj sasniegt 20 km/h 
ātrumu. Mazbānītis vizina tūristus gan pa 
1,4 km garu loku Jūrmalas parkā, gan pa 
izbūvēto jauno Kalna līniju, sākot ar 1. mai-
ju līdz 31. oktobrim.

3  Ventspils vecpilsēta
Ventspils kā tirdzniecības osta strauji 
attīstījās Kurzemes hercogistes uzplauku-
ma gados, tālab visaktīvākā būvniecība 
notika tagadējā Tirgus laukuma apkārtnē, 
kur saglabājušās vairākas 17. gs. bijušās 
noliktavu ēkas, bet dzīvojamā ēka Tirgus 
un Skolas ielu krustojumā ir viena no se-

nākajām (1646) Latvijā. 
Blakus Tirgus laukumam Skolas ielā 
vēsturiskā skolas ēkā darbojas Ventspils 
Amatu māja (2007). Rātslaukumā, kād-
reizējā pilsētas rātsnamā (1850), atvērta 
Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja 
(2006). Ēka pārbūvēta, piemērojot to lite-
rātu radošā darba un ikdienas vajadzībām. 

4  Staldzenes stāvkrasti
Šeit vēl joprojām zvejnieki iet jūrā un 
rāmos vakaros nereti smaržo pēc cieti 
kūpinātām butēm. Staldzene ir pilsētnieku 
un viesu iecienīta pastaigu un peldvieta ar 
iespaidīgu jūras stāvkrastu. 2001. gadā 
pēc vētras Staldzenes stāvkrastā atklājās 
bronzas laikmeta (7. gs. p.m.ē.) rotas-
lietas un senlietas, lielākais šāda veida 
depozīts Baltijā, kas šobrīd apskatāms 
Livonijas ordeņa pils muzejā.
Uz ziemeļiem no Ventspils, Kolkas virzie-
nā atrodas Staldzene – sens zvejnieku 

ciemats, kur saglabājušās atsevišķas 
19. gadsimta zvejnieku sētas.

5  Ventspils zilā karoga 
pludmale
Kopš 1999. gada Ventspils pludmalē 
peldsezonas laikā plīvo Zilais karogs, kas 
liecina par starptautiskiem vides kvalitā-
tes standartiem atbilstošu jūras ūdeni un 
pilnībā labiekārtotu pludmali. Vasaras se-
zonā šeit izmantojami pludmales volejbola 
un futbola laukumi, darbojas kafejnīcas. 
Bērni var izmēģināt dažādas rotaļu kons-
trukcijas, slīdkalniņus un šūpoles. Balto, 
smalko smilšu pludmalei ir teju 80 metru 
plats liedags un kāpas, kā augstums 
vietām sasniedz pat 9 metrus. Zilā karoga 
pludmales kopējais garums ir 1,2 kilomet-
ri. Pludmales aprīkojums dod iespēju pie 
jūras atpūsties arī cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, piebraucot pa laipām un 
uzturoties uz īpaši izveidotām platformām. 
Domājot par atpūtnieku veselību, lielākajā 
daļā Zilās pludmales zonas ir noteikts 
smēķēšanas aizliegums. 

Foto: Laima Gūtmane

Plašāku tūrisma informāciju meklējiet 
ventspils24.lv!
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VENTSPILS

“Avoti”, Viesu nams

Ventspils n., Jūrkalnes p., “Avoti”, LV 3626, mob. tālr. 28 320219. 
Lauku sēta – brīvdienu māja, atsevišķas labiekārtotas istabiņas, telšu vietas, pirts, kubls. 

Lauku labumi - ekoloģiski produkti. Atpūta pie jūras.

Ventspils Augstskolas viesnīca

Viesnīca atrodas tuvu Zilā karoga 
pludmalei un bērnu pilsētiņai. 
Labiekārtotas istabiņas ar dušu, 
WC. Viesnīca pieejama cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem. 
Telpas svinībām, semināriem, 
konferencēm. Kafejnīca. 
Bezmaksas auto stāvvieta.

Ventspils, Inženieru iela 101, LV 3601
Tālr. 636 29202, 20 278255
studentu.viesnica@ventspils.lv
www.vni.ventspils.lv

Viesnīca Dzintarjūra***, SIA

Viesnīca pilsētas centrā, grupu 
ēdināšana, konferenču zāle

Ventspils, Ganību 26, LV 3601
Tālr. 636 22719
E-pasts: dzintarjura@gmail.com
www.dzintarjura.lv

Vilnis, viesnīca***

Viesnīca, grupu ēdināšana, 
konferenču zāle.
Darbojas tikai vasarā: jūnijs, jūlijs, 
augusts.

Ventspils, Talsu 5, LV 3602
Tālr. 636 28606
E-pasts: hotelvilnis@gmail.com
www.hotelvilnis.lv

“HART auto”, SIA

Autoevakuators, tehniskā palīdzība 
uz ceļa, auto slēdzeņu atvēršana.
Lietotu auto tirdzniecība. 
Jaunu piekabju tirdzniecība.
Diennakts auto stāvvieta, 
diennakts riepu serviss.

Ventspils, Kuldīgas 90, LV 3601
Mob. tālr. 26 440000, 26 680000
Darba laiks: 00 - 24
www.hartauto.lv

NAKŠŅOŠANA

PAKALPOJUMI
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