
Ģimenēm ar bērniem,
Limbažu un Saulkrastu novads piedāvā:

Ģimenēm ar bērniem,Ģimenēm ar bērniem,Ģimenēm ar bērniem,
Limbažu un Saulkrastu novads piedāvā:Limbažu un Saulkrastu novads piedāvā:Limbažu un Saulkrastu novads piedāvā:Limbažu un Saulkrastu novads piedāvā:

kas vēlas atpūsties kopā! 

Maiznīcas Lielezers veikaliņš
Stekļi, Limbažu pag., tālr. 64023391, www.lielezers.lv
Maize, ko var pazīt pēc garšas. Rudzu maize, rupjmaize, saldskābmaize, 
baltmaize, graudu maize, rauši, kliņģeri u.c. Iepriekš piesakoties, iespē-
jama arī ekskursija. 
Darba laiks: P. - S. 6.00 - 15.00, sv. slēgts

SIA Mikaitas
Bodītes, Kaijciems, tālr. 29140849 (iepriekšēja pieteikšanās)
www.mikaitas.lv
Mūsu apkaimē lielākajā šķirnes aitu saimniecībā Mikaitas 
uzņem un iepazīstina ar aitkopību. Bērni var iepazīties ar 
aitām un jēriņiem, pieaugušos dzīvniekus uzcienāt ar maizi, 
mazuļus barot no pudelītes, bet paši ieturēties ar ugunskurā 
ceptām desiņām. Visi var izmēģināt sēdēšanu traktorā un 
rāpties kokos. 
Ieeja: - ziedojumi. Apskatei nepieciešamais laiks ~1 h

Viesu māja Purmaļi
Purmaļi, Limbažu pag., tālr. 29119780, www.purmali.viss.lv
Ģimenēm ar bērniem piedāvājam pavadīt piepildītu, veselīgu atpūtu 
lauku vidē par īpaši pievilcīgu cenu darbdienās. Ja nakšņosiet Purma-
ļos, mēs palīdzēsim saplānot brīvdienas tieši jums. Piedāvājam latvisku 
pirti ar sezonai atbilstošiem pārsteigumiem – bērzu, ievu, ceriņu un 
kastaņu slotiņām, bērzu sulas, zāļu tējas, gardas zupas pagatavošanu 
uz ugunskura, kājnieku pārgājienus ar ģeogrāfisku un kultūrvēsturis-
ku ievirzi, izmēģināt spēkus orientēšanās sportā un veselīgas lauku 
brokastis.

Mini ZOO
z.s. Bērzkalni, Lādezers, Limbažu pag., tālr. 27400350
Piemājas saimniecībā var apskatīt 24 šķirņu vistas (t.sk. arī ļoti retus ek-
semplārus), fazānus, baložus un pāvus, stirnu Čiepu, minicūku Piparu, 
kadebo šķirnes suņus, tīrasiņu trušus (arī milzu trušus). Jo īpaši mīļi un 
jauki ir Šetlandes miniponiji. Atpūtai - ugunskura vieta, galdiņš, soli.
Ieeja: Ls 1.50/2,00, grupām atlaides. Izjādes ar poniju - 1 Ls/aplis

Intas Luses radošā keramikas darbnīca
Purmaļi, Igate, Vidrižu pag., tālr. 29109324 
Atvērta gan lieliem, gan maziem, kam sirdij tuvs radošs darbs, un ir vē-
lēšanās savām rokām izjust māla plastiku, siltumu, pievilcību. Ir iespēja 
iejusties podnieka lomā, pašam izveidojot sev kādu jauku, noderīgu 
lietu gan ar podnieka virpu, gan veidojot, rullējot ar rokām. Rezultātā 
dvēseles atpūta, patiess prieks un gandarījums par jauki pavadītu laiku 
un sirdi priecējošu rezultātu.
Laiks: Ciemošanās un darbošanās ilgums 2 h  
Ieeja: pēc vienošanās

Izbaudiet lielisku atpūtu Igatē!
Dzirnavu krodziņš
Igate, Vidrižu pag., tālr. 64062222, 29407386, www.igatespils.lv
Apceļojot Limbažu novadu, noteikti piestājiet Igatē. Šeit jūs sagaida 
omulīgais Dzirnavu krodziņš ar latvisku gaisotni un gardiem ēdieniem. 
Te joprojām griežas lielais ūdensdzirnavu rats, tiek malti graudi, no 
kuriem top tradicionālā irdeno miežu putra un gardie miežu plāceņi. 
Izcilas maltītes piedāvājam nobaudīt gan ikdienā, gan īpašos brīžos, 
turklāt vasarās maltīti iespējams paēst uz krodziņa terases, izbaudot 
skatu uz Igates pili. Dzirnavu krodziņa mazā banketu zāle ideāli piemē-
rota nelielu svinību rīkošanai - bērnu dzimšanas dienām, kristībām un 
citiem nozīmīgiem notikumiem. 

Igates pils
Igate, Vidrižu pag., tālr. 64062432, 29245500, 26515161,  
www.igatespils.lv
Pēc maltītes piedāvājam doties pastaigā pa sakopto Igates pils parku, 
apskatīt pils interjeru un piestāt arī zemūdenes Ronis komandkap-
teinim Hugo Legzdiņam veltītajā piemiņas ekspozīcijā - mazajiem 
noteikti būs interesanti!
Pils un ekspozīcijas apskate pēc pieteikuma. Ieeja Ls 1 
Lai nesteidzīgi iepazītu apkārtni, apceļotājiem piedāvājam naktsmītnes 
kādā no mājīgajiem pils viesnīcas numuriņiem vai viesu mājā. Divvietī-
ga numuriņa cena - sākot no Ls 25. 
Nelielām svinībām vai vienkārši atpūtai ģimenes un draugu lokā pie-
ejama viesu māja Dzirnavu ezera krastā ar 4 divvietīgiem numuriņiem, 
kamīnzāli un saunu. 

Z.S. Sautlāči 
Sautlāči, Vidrižu pag., tālr. 26792029 
Saimniecībā var satikt šinšillas. Bērniem pastāsta par zvēriņu dzīves-
veidu, ir iespēja pabužināt mīkstos kažociņus. Blakus šinšillām mitinās 
paipalas, kas dēj raibas oliņas. 2011. gadā pēc lielās vētras, kas saimnie-
cībā nolauza daudzus kokus, uzstādīti arī 2 vēja ģeneratori. 
Ieeja: Ls 1 

Emila Melngaiļa Vidrižu novadpētniecības muzejs
Melngaiļi, Vidrižu pag., tālr. 25609577
Emiļa Melngaiļa Vidrižu novadpētniecības muzejs piedāvā:
•	 interaktīvu mācību stundu par Emili Melngaili senat-

nīgā klases telpā un aplūkot ekspozīciju par skolu 
vēsturi Vidrižos;

•	 ieklausīties saistošā gida stastījumā par ekspozī-
ciju Vidrižnieki-Vidrižiem;

•	 Apmeklēt Padomju istabu, uzzināt par kolho-
zu vēsturi, padomju laika bērnu un jaunatnes 
organizācijām, ietērpties padomju laika 
formas tērpos un nofotografēties pie Ļeņina;

•	 jaunākie muzeja apmeklētāji var iepazīt 
daudzbalsīgo putnu pasauli un interaktīvi 
darboties putnu ekspozīcijā;

•	 Melngaiļu pagalmā var pastaigāt ar ķekatām 
(koka kājām), atpūsties omulīgā piknika vietā.

           Ieeja: Ls 1 

Dzīvā sudraba muzejs 
Burtnieku iela 4, Limbaži, tālr. 29356858, 
www.sudrabamuzejs.lv
Ir apskatāma lielāka sudraba pils pasaulē, kas sver 30 kg 
sudraba un ir 1,50 m augsta, kā arī ir apkopoti Oļega Auzera 
sudraba mākslas darbi , kas ir gan rotas gan sudraba skulptū-
ras. Ir iespēja vērot lodēšanas darba procesu, kā arī izmēģināt 
pašam roku. Sezonā atvērts katru dienu no pl.10-17, nesezonā 
S.-Sv. 11-16, pārējā laikā pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Ieeja: Ls 0,50/2- bērniem un pieaugušajiem, pirmsskolas 
vecuma bērniem – bez maksas 

Vecais ugunsdzēsēju depo 
Torņa iela 3, Limbaži, tālr. 64070632
Jums ir iespēja iejusties ugunsdzēsēju lomā, pielaikojot pat 
100 gadu senas ķiveres, pagriezt stūres ratu reiz kalpojušai 
ugunsdzēsēju mašīnai ar signālugunīm uz jumta. Otrajā zālē 
aplūkojami radioaparātu un televizoru vectētiņi, seni telefoni 
un pulksteņi ar metāla zvaniņiem. Iespējams iesēsties senā zobārsta 
krēslā un mīt pedāli urbim, uzkāpt virs vecpilsētas namu jumtiem 
senajā šļūteņu žāvējamā tornī 12 m augstumā. 
Ieeja: Ls 0,20/0,40. Līdz skolas vecumam - bez maksas

Vecais rātsnams
Burtnieku iela 4, Limbaži, tālr. 64070632
Piedāvā aplūkot vairākus gadsimtus senus zīmējumus (gleznojumus), 
kas izveidoti uz zāļu sienām ar eļļas krāsām. Atvērt durvis un ieiet senā 
rātskungu seifā, kas izveidots skursteņa vietā. Apsēsties senos krēslos, 
kas atbalstās uz pūķa kājām.
Ieeja: Ls 0,20/0,60. Līdz pirmsskolas vecumam - bez maksas

Limbažu muzejs
Burtnieku iela 7, Limbaži, tālr. 64070632
Pirmajā zālē mājiņās, kas veidotas uz pusi mazākas nekā īstās, var 
ielūkoties pa lodziņu senajās limbažnieku istabās un darbnīcās. Skolas 
stūrī otrajā zālē izmēģināt roku, rakstot ar grifeli uz tāfelītes, kā arī 
izciest skolotāju uzlikto sodu, tupot uz kaltēto zirņu maisa.
Ieeja: Ls 0,30/60. Līdz pirmsskolas vecumam - bez maksas

Pilsmuižas krodziņš
Burtnieku iela 7, Limbaži, tālr. 64021914, 25454705
Limbažu vēsturiskajā centrā piedāvā: 
•	 ēdienkarti plašā izvēlē - aicinām nobaudīt pīļu krūtiņu sarkanvīna 

mērcē, muižkunga maltīti, lielīgos siera pirkstiņus vai veselīgo kok-
teili no īpašās bērnu ēdienkartes.;

•	 dienas piedāvājumu darbdienās no plkst. 12 līdz 14; 
•	 vasaras sezonā āra terasi ar bērnu atpūtas stūrīti;
•	 mūzikas vakarus;
•	 banketu galdu klāšanu krodziņā un izbraukumos. 
Izbaudiet krodziņa vēsturisko un mājīgo gaisotni!

Viduslaiku pilsdrupas
Burtnieku iela 7, Limbaži, tālr. 64070632
Uzkāpt skatu tornī, un iejusties pils sarga lomā. Uzturoties ilgāk, iespēja 
nobaudīt līdzpaņemtos cienastus.
Ieeja: Ls 0,20. Līdz skolas vecumam - bez maksas

Filca radošā darbnīca
Mūru iela 21, Limbaži, tālr. 26961773, 29428860, www.limbazufilcs.lv
Vēsturiskajā filca fabrikas ēkā jūs sagaidīs zinošs biedrības Limbažu 
Filcs pārstāvis un nodos prasmes filca suvenīru darināšanā. Piedāvājam 
skolotāja pavadībā pašam radīt filca ziedu, ābolu vai glezniņu. 
Iespēja papildināt zināšanas par seno filca ražotni, apskatot fabrikas 
vēstures ekspozīciju, kā arī gūt ieskatu Mūžizglītības un veselības 
veicināšanas centra Filcītis darbībā.
Darbdienās pl. 10 - 17 (ar iepriekšēju pieteikšanos)

Limbažu Lielezera pludmale un dabas taka 
Limbaži, tālr. 26142812
Limbažiem ir sava mazā pludmale vasarā pie Lielezera, kas reiz saukts 
arī par jūrezeru. Vasarā var vērot, kā tur notiek smaiļošanas treniņi. Bēr-
niem iekārtota smilšaina pludmale un sava peldvieta, kas norobežota 
ar pontonu, blakus atrodas bērnu rotaļu laukums. Kopā ar vecākiem 
iespēja iznomāt laivas vai ūdensvelosipēdus, lai iepazītu 4,3 km garo 
ezeru.
Aktīvai atpūtai izveidota 3,6 km gara taka ar pontonu tiltiņu. Takas galā 
izbūvēts arī putnu novērošanas tornis. 
Noma - airu laiva 1,22 Ls/h, ūdensvelosipēds - 1,83 Ls/h
Sezonā pludmales nomas punkts atvērts no pl. 9 līdz 21

Olimpiskā centra Limbaži sporta halle
Parka iela 36, Limbaži, tālr. 64021845, www.oclimbazi.lv
Sporta spēļu laukumi un vieglatlētikas sektori.
Ieeja: bērniem līdz skolas vecumam kopā ar pieaugušo halles apmek-
lējums bez maksas. Skolas vecuma bērniem - 0,50 Ls/h

Olimpiskā centra airēšanas bāze
Limbaži, Ievu iela 1, www.oclimbazi.lv 
Vasaras atpūtas māja, tālr. 26425645
Iespēja rīkot bērnudārza izlaiduma piknikus, ģimenes jubilejas  
svinības līdz 60 cilvēkiem. Lietus gadījumā svinības notiek mājā,  
saulainā laikā – ārpusē.
Kafejnīca, tālr. 26011201
Svinību rīkošanas iespējas dzimšanas dienām un citiem nozīmīgiem 
pasākumiem. Vasaras karstumā pēc Lielezera pludmales apmeklējuma 
bērnus vienmēr gaidīs auksts saldējums
Kamīnzāle, tālr. 26425645
Svinību rīkošanas iespējas. Bērniem iespēja spēlēt biljardu, dažādas 
spēles, vecāki tajā laikā var apmeklēt pirti.



Andrusu dzimtas etnogrāfisko  
priekšmetu kolekcija
Melngaiļi, Vidrižu pag., tālr. 29320222
Kolekcija atrodas blakus Emiļa Melngaiļa muzejam - bijušajā Igates 
magazīnā. Te iespējams apskatīt neskaitāmus aizgājušo laiku sadzīves 
priekšmetus, darbarīkus, instrumentus, greznumlietas – visu, kas 
kādreiz bijis nozīmīgs. Katram no tiem ir ne tikai savs nosaukums, ko 
cilvēki bieži vien pat nezina, bet arī savs stāsts.
Kolekcijas saimnieks ar prieku tos pastāstīs katram, kas iegriezīsies un 
gribēs uzzināt.
Lūgums apmeklējumu pieteikt iepriekš. Ieeja: ziedojumi.

Spēkozolu pārgājiens
Brīvdienu māja Medņi, Vidrižu pag., tālr. 26380555,  
www.spekozols.lv
Apmeklētājiem piedāvā  sajustu latviešu svētāko koku – ozolu - spēku, 
saņemtu viņu enerģiju, iedvesmu un mieru, piedāvājam doties 
Spēkozolu pārgājienā. Tas ietver 8 atšķirīgus gan laukā, gan neskartā 
dabā upmalā un mežā augošus ozolus, kuru vecums ir no 150 līdz 250 
gadiem, Aģes upes akmeņaino, līkumaino posmu, jauno Spēkozolu 
birzi, kā arī 2 Otrā pasaules kara meža bunkurus, saimnieku ģimenes 
slēptuvi Medņu mežā. Ejot klusi, pārgājiena laikā var būt iespēja vērot 
savvaļas zvērus un putnus. Pārgājiena kopējais garums ir 2,9 km, no 
kuriem 1,9 km ved pa laukiem un dabīgām pļavām, bet 1 km pa tipisku 
Latvijas skuju un lapukoku mežu. 
Laiks: ieskaitot objektu apskati, nesteidzīgs pārgājiens aizņem apmē-
ram 2 stundas. Ieteicams vilkt pārgājienu zābakus.
Ieeja: ziedojumi

Z.S. Gundegas ražotne
Vidrižu pag., tālr. 29856875, www.gundegas.lv
Lielākā dzērveņu ražotne Eiropā - iespēja to apskatīt, nogaršot vese-
līgās sukādes no dažādām ogām un augļiem. Garšīgākās iegādāties 
līdzi vietējā bodītē. Pēc ražotnes var doties uz purvu, apskatīt dabīgos 
purva akačus un to, kā aug lielogu dzērvenes.
Ieeja: Ls 1 (biļetes cenu iespējams atgūt, labi iepērkoties bodītē)
Laiks: ~ 1h (darba laiks P. - S. 8 - 16, iepriekšēja pieteikšanās)

Bīriņu pils
Bīriņi, Vidrižu pag., tālr. 64024033, 2941666, www.birinupils.lv
Bīriņu pili ieskauj brīnišķīgs parks, kurā veco koku resnajos stumbros 
mājo spēks, bet to līgani nokarenajos zaros – romantika, savukārt pils 
dārza pakājē piegūluši 2 ezeri. Tā ir jauka pastaigu un atpūtas vieta gan 
pieaugušajiem, gan viņu atvasēm. 
Mazos apmeklētājus ielūdzam ciemos uz pils stalli, kur mīt zirgi 
Safrāns, Likarda, Astorija, Dālija un ponijs Pepija, kā arī kaziņa Bella un 
trušu paps ar kuplu ģimeni. Mazos viesus aicinām doties pils parkā 
ponija mugurā, bet lielākos bērnus - iemēģināt zirgu izjādi.
Dzirnavu kalnā izvietotas lielās šūpoles, kurās ķert vēju, bet lejāk pie 
ezera pludmales atrodams šļūcamkalns. Siltās vasaras dienās ir tik jauki 
laiku pavadīt, sauļojoties vai plunčājoties mazajā Dzirnezerā. Turpat 
netālu iespējams uzspēlēt draudzības volejbola spēli ar kādu citu viesu 
ģimeni.
Ja nepatīkams laiks traucē atpūsties pludmalē, ir iespēja doties uz pils 
pirts kompleksu, kurā ir arī neliels baseins.
Pēc atpūtas pils teritorijā apmeklētājiem būs tīkami iebaudīt maltīti Pils 
restorānā, kur sev īpašu piedāvājumu atradīs arī bērni. 
Ieeja: teritorija Ls1,50/pers, (ar Pils apskati +1 Ls)(maijs-sept.)
Bērniem līdz 7 gadu vecumam bez maksas
Bērniem no 7 - 10 gadiem ieeja teritorijā Ls 1

Lauču akmens
Skultes pag., tālr. 26350536, www.laucakmens.lv
Bērni var mērīties pie vairāk nekā 2 m augstā un aptuveni 70 t smagā 
jūrakmeņa, saukta arī par Akmeņu karali. Šis ne tuvu nav lielākais 
akmens Latvijā, taču neparasta un eleganta ir tā ierašanās skaistajā 
Vidzemes pludmalē. Šo smago akmeni no jūras ar milzu spēku izstūma 
ledus 1853. gada pavasarī. Bet krietni senāk ledājs akmeni 
atrāva no klints Somijas dienvidos - tātad savulaik tas 
pabraucis garām tagadējai Igaunijai. Autostāvvieta: Ls 2, 
no plkst. 17.00 – Ls 1 

ZUGU laimes un veiksmes keramika 
Zelmeņi, Skultes pag., tālr. 29783447, www.zuguart.com
Meistars Arnis Preiss pastāstīs, kā attīstījusies podu 
veidošana - kā to darīja senos laikos un mūsdienās, 
iepazīstinās ar veidošanas paņēmieniem, virpošanu. 
Darbnīcā iespējams iegādāties māla darinājumus. Ja 
izmēģināsiet darboties paši meistara uzraudzībā, pašu 
gatavotos un apdedzinātos veidojumus varēs saņemt 
apmēram pēc 2 nedēļām. Pēc darbnīcas apskates var 
apciemot blakus esošo bišu dravu, iegādāties medu. Ir 
arī piknika un telšu vietas.
Ieeja: Ls 0,80, pensionāriem un pirmsskolas vecuma 
bērniem Ls 0,50, māla veidošana ar apdedzināšanu 
Ls 5 no personas. Ģimenēm ar bērniem - atlaides.

Ingrīdas Žagatas keramikas 
darbnīca Cepļi
Cepļi, Skultes pag., tālr. 29234867, www.cepli.lv
Mazus un lielus, jaunus un ne tik jaunus – visus, 
kam ir vēlēšanās izbraukt no pilsētas burzmas, 
pabūt dabas skaņu pasaulē. Darbojoties ar mālu, 
attīstās cilvēka sensorā pasaules uztvere, kas īpaši 
nozīmīga pirmsskolas vecuma bērniem. Radošo 
spēju un talantu apzināšanās iedrošina būt 
aktīviem un efektīviem jebkurā dzīves situācijā. 
1 - 2 stundu laikā jūs varat izbaudīt patīkamu 
relaksāciju omulīgu kaķu murrāšanā, iejusties 
podniekmeistara lomā, izveidot sev praktisku 
un noderīgu māla bļodiņu vai rīta tējas krūzi. 
Nodarbībām var pieteikties individuāli, ar ģime-
nēm un draugiem.
Ekskursijas maksa: Ls 0,50 skolēniem, Ls 1 
pieaugušajiem. Radošās darbnīcas cena - pēc 
individuālas vienošanās.

Atpūtas vieta Dziļezers
Priedītes, Limbažu pag., tālr. 26725875, 26179055
Dziļezers atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā un ir 
viens no neskartākajiem un ainaviski skaistākajiem ezeriem  
Jumpravmuižas ezeru virknē, kā arī viens no dziļākajiem Latvijā. Nomai 
ir pieejami ar ugunskura vietām aprīkoti 11 atpūtas laukumi telšu cel-
šanai, daļa no tiem uz pussalas starp Dziļezeru un Riebezeru. Pieejama 
arī laivu noma, licencētā makšķerēšana un vēžošana. Pirts cienītājiem 
piedāvājam pārvietojamu pirti ezera krastā. 
Interesentiem ir iespēja doties pastaigā apkārt Dziļezeram. 

Meža muzejs un izziņas taka
Ķirbiži, Viļķenes pag., tālr. 29288916
Ziemeļlatvijā vienīgais meža muzejs. Tā 4 zālēs apmeklētāji var 
iepazīties ar apkārtnes mežu floras un faunas bagātībām – aizsargāja-
miem augiem, medību trofejām, zvēru un putnu izbāzeņiem, ar meža 
apsaimniekošanas darbarīkiem. Savukārt Ķirbižu meža izziņas takas 
garumā var mācīties pazīt Latvijas mežu raksturīgākos kokus, krūmus 
un augus un sastapties ar dažādiem nostāstiem apvītiem interesan-
tiem objektiem. Taka ir 2,1 km gara, un tās ievērojamākais objekts ir 
Vālodzes dižozols 6,52 m apkārtmērā.
Ieeja: Ls 0,30/0,60, pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas.  
Ģimenes biļete - Ls 1. Takas apmeklējums - bez maksas

Niedrāju Pilkas purva taka
Pāles pag.
Taka smaržo pēc purva - ejot pa aptuveni 1 km garo lokveida taku, 
abās pusēs vērojamas sūnas, purva augi, mazas priedītes. Galējā pun-
ktā pie nelieliem purva ezeriņiem izveidota aptuveni 3 m augsta skatu 
platforma, kas nav augsts, bet atbildīgs kāpums pa koka kāpnēm. 
Purvs ir nozīmīga uzturēšanās un ligzdošanas vieta dzērvēm, sudrab-
kaijām un kajakiem. Ja paveiksies, ieraudzīsiet arī melno stārķi, sējas 
zosi, ķīķi, mazo ērgli, rubeni, mežirbi, dzelteno tārtiņu u.c. Īpaši bērnus 
sajūsmina mazās, veiklās ķirzakas, kas ātri vien pa dēļu laipām pazūd 
purva sūnās.
Apskatei nepieciešamais laiks: 0,5 - 1 h.
Ieeja: bez maksas

Pāles novadpētniecības muzejs 
Kalnakrogs, Pāles pag., tālr. 28724310
Muzejs piedāvā pastāvīgi aplūkojamas ekspozīcijas, kurās var uzzināt 
apkārtnes vēsturi. Muzejā var apskatīt senus zemnieku darbarīkus, 
saimniecības priekšmetus, fotogrāfijas utt. Daudzie mūzikas instru-
menti, koristu un orķestrantu fotogrāfijas liecina par bagāto mūzikas 
dzīvi apkaimē. 
Īpašās nodarbībās var iemācīties izveidot savas ģimenes dzimtaskoku. 
Ieeja: Ls 0,30/0,50, pirmsskolas vecuma bērniem - bez maksas.  
Ģimenes biļete - Ls 1,50 

Zaķu goba
Viļķenes pag., pie ceļa Limbaži - Pāle
Dižkoks ar 5,65 m apkārtmēru - koks ir 
grubuļains, ļoti vecs, un tajā izveidojies 
vairāk nekā metru liels dobums, pie kura 
noteikti vērts nofotografēties. 
 „Čiku briku tik pa taku
 Seko Svētupei, kas blakus;
 Lūko raudzīt Zaķu gobu,
 Laika zobs kam grauzis robu.”

Biedrība Rustets
Avotiņi, Viļķenes pag., tālr. 26445175
Ja jums pašiem nav sava velosipēda, bet gribat doties nelielā izbrau-
kumā, biedrība Rustets palīdzēs, iznomājot kvalitatīvus velosipēdus. Ir 
izstrādāti arī 3 velomaršruti pa Viļķeni un apkārtni, ko var izmantot arī 
kājāmgājēji mazākiem vai lielākiem pārgājieniem. Maršrutu kartes var 
saņemt velonomas punktā vai Limbažu tūrisma informācijas centrā, kā 
arī lejuplādēt internetā. Iespējams nomāt piepūšamas gumijas laivas  
(4 viet.- Ls 8). Var  nodrošināt ar  transportu un nogādāt laivas laivoša-
nas vietā. 

Dzejnieku Bārdu dzimtas muzejs Rumbiņi 
Katvaru pag., tālr. 26329315
Ģimenes aicinātas iepazīt dzīvi vienkāršā Vidzemes sētā 19. 
gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā. Dzīvojamās telpās, 
kā arī drēbju un graudu klētīs eksponētie senie priekšmeti, 
kas savulaik lietoti Bārdu ģimenes ikdienā, vēsta par vidi, kādā 
dzejnieki dzīvojuši. Pašā dārza vidū durvis ver dzejnieka vasaras 
mājiņa. Muzeja teritorijā ir telšu un ugunskura vietas. Ar iepriek-
šēju pieteikšanos iespējamas sportiskas aktivitātes un praktiska 
darbošanās bērniem, dabas vērošana, zāļu tējas vārīšana, arī 
pēršanās pirtiņā.
Ieeja: Ls 0,50/1,00, pirmsskolas vecuma bēr-
niem - bez maksas 

Briežu dārzs Kārlēni
Pīlāgkalni, Katvaru pag., tālr. 29265923
Staltbriežu un dambriežu šķirnes saimniecība. 
Vairāk nekā 50 dzīvnieku 20 ha lielā platībā. 
Ieteicamā sezona apskatei maijs - oktobris. 
Briežu dārzs atrodas ļoti skaistā vietā, apkārt 
meži, pļavas, ielejas. Lauku vide un attālums no 
pilsētas ir ideāla vieta, lai izbaudītu skaistākos 
mirkļus pavasarī, vasarā un rudenī. Šeit varat 
priecāties par dabu un aizmirst steidzīgo ikdienu. 
Iepriekšēja pieteikšanās.

Lavandu lauki “Lillas lavender”
“Mazķītas”, Umurgas pag., 
tālr. 26 447 888 (iepriekšēja pieteikšanās)
www.lillaslavender.com
Relaksējošs pasākums, kur ģimene var atbraukt atpūs-
ties, pabaudīt smaržu un uztaisīt kādu bildi, absolūta 
smaržas un miera osta. 
Lavandu lauki apskatāmi vasaras mēnešos-ieteica-
mais laiks pēc vasaras Saulgriežiem līdz augusta 
vidum. 
Bērniem iespējama darbošanās gatavojot lavandu 
rotājumus, ir vietas piknikam brīvā dabā.
Grupām- 1,50 Ls,ģimenēm 2013. gada sezonā bez 
maksas.
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Viesu māja “Lauvaskalni”, 
Umurgas pag., tālr. 25618913, www.lauvaskalni.lv,
57° 31' 13.8'', 25° 1' 30'' .
Gultiņa, piknika vieta lapenē, kur pagatavot tikko nomakšķerētas zivis.

Viesu māja “Smēdes”, 
Pāles pag., tālr. 26114495, www.smedes.lv, 57° 40' 1.8'' , 24° 40' 4.6'' 
Rotaļu laukums, krēsliņš, atlaides ģimenēm ar bērniem.

Viesu māja “Purmaļi”, 
Limbažu pag., tālr. 29119780, www.draugiem.lv/purmali, 
57° 26' 41.6'' , 24° 38' 4.2'' 
Līdz 2 gadiem bez maksas, līdz 12 gadiem 50 % atlaide.

Lauku māja “Jokas”,
Limbažu pag.,tālr. 29132456, www.jokas.com, 57° 24' 26.4'' , 24° 44' 10''. 
Gultiņa, krēsliņš, 20% atlaide bērniem, jaunākiem par 11 gadiem, 

Lauku māja “Duntes urdziņas”, 
Skultes pag., tālr. 29234705,  duntesurdzinas.celotajs.lv, 
57° 23' 54.9'' , 24° 24' 3.9'' 
Bērnu gultiņa, rotaļu laukums.

Lauku māja “Dzirnupes”, 
Viļķenes pag., tālr. 26408465,www.dzirnupes.tk, 
57° 36' 50.1'' , 24° 40' 44.1'' 
Gultiņa, rotaļu laukums, saimniecībā var apskatīt kazas, vistas, zosis, ir 
pieejami saimniecībā audzēti ekoloģiski dārzeņi un ogas. Bērniem līdz 
12 gadiem 50 % atlaide.

Lauku māja „Lauciņi”, 
Limbažu pag., tālr. 29466955, 57°26'36.5", 24°38'30.7". 
Bērnu gultiņa, līdz 3 gadiem- bez maksas, līdz 12 gadiem- 50 % atlaide

Atpūtas vieta pie Sāruma ezera "vļi", 
Limbažu pag., tālr.26173654, 29819364, www.pazemesezeri.lv, 
57°25'37.1", 24°48'21.9", 
rotaļu un sporta laukumi, laivu noma, makšķerēšana, peldēšanās, 
"ūdens sienāzis".

Brīvdienu māja "Medņi", 
Vidrižu pag., tālr. 26565914, 26380555, www.spekozols.lv, 
57°22'41.46", 24°38'15.60" 
Bērnu gultiņa, krēsliņš, rotaļu laukums, ģimenes rīcībā tiek nodota visa māja.

Brīvdienu māja „Dālderi”, 
Vidrižu pag., tālr. 29110248, www.dalderi.viss.lv, 
57°14'49", E 24°39'20.6" 
Bērnu gultiņa, rotaļu laukums, bērniem līdz 10 gadiem- bez maksas

Ēdināšana – Labu apetīti!

Limbažos:
Pilsmuižas krodziņš, 
Burtnieku iela 7, Limbaži, 
tālr. 64021914, 57°30’56.7” 24°42’49.8”. 
Bērnu ēdienkarte, krēsliņš

Kafejnīca „Tonuss”, 
Parka iela 18,Limbaži, 
tālr. 29266202, 57° 30´ 43.87 24° 42´46.72 
Bērnu ēdienkarte, sezonas laikā šūpoles

Krodziņš „Trīs kambari”, 
Baumaņu Kārļa laukums 3, Limbaži, 
tālr. 29130005, 
57° 30´ 51.77 24° 42´ 45.45. 
Bērnu krēsliņš, bērnu rotaļu stūrītis

Kafejnīca „Viesis”, 
Rīgas iela 16, Limbaži,  tālr. 29487004, 
57° 30´ 38.82 24° 42´ 47.18. 
Bērnu ēdienkarte, krēsliņš.

Picērija „Ņamma”, 
Pasta iela 8, Limbaži, 57° 30´ 42.512 24° 43´1.11. 
Bērnu krēsliņš

Picērija „Pica Lulū”,
Rīgas iela 8, Limbaži, 57° 30´ 45.87 24° 42´ 57.11, 
atrodas blakus rotaļu laukumam. www.lulu.lv

Limbažu novadā:
Bīriņu Pils restorāns, 
Bīriņi, Vidrižu pag., tālr.  64024033, 
www.birinupils.lv, 
57° 14´ 38.9 24° 39´ 32.9.  
Bērnu krēsliņš, bērnu ēdienkarte

Igates pils dzirnavu krodziņš, 
Igate, Vidrižu pag., tālr. 64062222, 29407386, 
www.igatespils.lv, 
57° 22´ 48 24° 41´ 10.9.   
Bērnu ēdienkarte, krēsliņš, rotaļu stūrītis, 
rotaļu laukums- šūpoles, slidkalniņš, koka automašīna, 
kāpelējamā siena

Melderkrogs, 
Bīriņi, Vidrižu pag., tālr.  64024033, www.birinupils.lv, 
57° 14´ 38.9 24° 39´ 32.9.  
Bērnu krēsliņš, šūpoles, slidkalniņš

Restorāns „Lauču akmens”, 
„Lauči”, Skultes pag., tālr. 26350536, www.laucakmens.lv 
Bērnu krēsliņš, bērnu ēdienkarte, rotaļu laukums-šūpoles, 
slidkalniņš, namiņš

Naktsmājas
Bīriņu Pils, Bīriņi, 
Vidrižu pag., tālr.  64024033, www.birinupils.lv, 
57° 14´ 38.9 24° 39´ 32.9. 
Bērnu gultiņa, bērnu krēsliņš, rotaļu laukums, bērnu ēdienkarte, 
līdz 3 gadiem papildvieta - bez maksas, līdz 7 gadiem Ls 10. Bērniem 
izjādes un izbraucieni ar poniju.

Igates pils, 
Igate, Vidrižu pag., tālr.  64062432, 29245500, www.igatespils.lv, 
57° 22´ 48 24° 41´ 10.9.  
Bērnu gultiņa, krēsliņš, ja bērniem nav nepieciešama  
atsevišķa gulta, nakšņošana- bez maksas. Igates pils 
dzirnavās piedāvā bērnu ēdienkarti, ir rotaļu laukums.

Atpūtas komplekss „Meža salas”, 
Limbažu pag., tālr.  29 122 133, www.mezasalas.lv, 
57° 28´ 50.3 24° 33´ 46.7.  
Bērnu gultiņa (2), bērnu krēsliņi, rotaļu laukums, 
bērnu ēdienkarte, tematiski pasākumi, rotaļlietas, 
radošās dabnīcas, bērniem draudzīga peldvieta. 
Brīvdienu mājiņās var ņemt līdzi savu gultasveļu, 
ieekonomējot 3-5 Ls.

Viesu nams, kempings „Lauču akmens”, 
Lauči, Skultes pag., tālr. 26350536, www.laucakmens.lv, 
57° 22´ 1.2 24° 24´ 8.3.  
Bērnu gultiņa, bērnu krēsliņš, rotaļu laukums, 
bērnu ēdienkarte, teritorija droša bērniem, 
papildus gulta bērniem 
līdz 12 gadiem - Ls 7.00, 
bērniem līdz 2 gadu vecumam 
uzturēšanās kempingā par brīvu, 
telšu vieta bērniem ar atlaidi.

Viesu nams „Upītes”, 
Katvaru pag., tālr. 29173053, 
www.upites.lv, 57° 32' 55'' , 24° 49' 0'' 
Gultiņa, krēsliņš, sporta laukumi, 
ja nav atsevišķa gulta, naktsmītnes bez maksas.

skype: visitlimbazi
twitter: visitlimbazi
www.visitlimbazi.lv

Limbažu novada tūrisma informācijas centrs
Torņa iela 3, Limbaži
Tālr.: 64070608, 28359057
e-mail: tic@limbazi.lv

Iesakām maršrutu 
"Kopā jautrāk. Bīriņi-Limbaži-Tūja-Saulkrasti".

Maršruts lejupielādei pašvaldību tūrisma mājas lapās.



Saulkrastu tūrisma informācijas centrs
skype: saulkrasti.tic
twitter: Saulkrastic
www.draugiem.lv/saulkrastic
www.saulkrasti.lv 

Ainažu iela 13b, Saulkrasti
Tālr.: 67952641
e-mail: tic@saulkrasti.lv

Izdevējs: Limbažu un Saulkrastu novada pašvaldības, 2013
Foto: Limbažu un Saulkrastu TIC foto arhīvs
Dizains: Aģentūra DUE, www.due.lv 

Saulkrastu velosipēdu muzejs, 
velosipēdu noma un darbnīca 
Rīgas iela 44, Saulkrasti, tālr. 28883160, 
www.velomuseum.lv
Latvijā vienīgais velosipēdu muzejs un lielākais Bal-
tijā aicina gan lielus, gan mazus iepazīties ar Latvijas 
velosipēdu rūpniecības vēsturi. Muzejā var aplūkot 
seno laiku darbnīcu, veikalu, emblēmu kolekciju un 
militārā mantojuma ekspozīciju. 
Saulkrastu velosipēdu muzeja teritorijā atrodas velosipēdu noma 
un darbnīca. Velosipēdu noma piedāvā 18 velosipēdus - dažādu 
vecumu bērnu velosipēdi, bērnu krēsliņi  (3 gab.) un ķiveres (5 gab.).
Ieeja: Ls 0,50/1 – bērniem un pieaugušajiem, pirmsskolas vecuma 
bērniem – bez maksas. 

Saulkrastu peldvieta „Centrs” 
Saulkrastu TIC, tālr. 67952641, tic@saulkrasti.lv
Līdzās Saulkrastu tūrisma informācijas centram, Ainažu ielā 13b, 
atrodas peldvieta „Centrs”. Peldsezonas laikā peldvietā darbojas plud-
males glābšanas dienests un ierīkots bērnu rotaļu laukums. 
Netālu no rotaļu laukuma atrodas kafejnīca „MARE” un pludmales 
volejbola laukumi. 

Kultūrizklaidējošā pastaiga „Saulkrastu stāsti”
Radošā apvienība „Seasidefeeling”, tālr. 29498998 (Anda), 
www.seasidefeeling.lv, seasidefeeling@inbox.lv
Mazus un lielus aicinām doties kultūrizklaidējošā pastaigā ’’Saulkrastu 
stāsti’’ un caur interesantiem stāstiem, notikumiem un gadu simtiem 
iepazīt, izjust un iemīlēt piejūras pilsētu Saulkrasti un ar tiem saistītus 
nostāstus – par Oskaru, Baronu, Saulkrastu kūrortu, buriniekiem u.c.
Pastaigas ilgums: 60 min. - 90 min. 
Ģimenes cena: sākot no Ls 5

„Seasidefeeling” radošās darbnīcas 
Radošā apvienība „Seasidefeeling”, tālr. 29183736 (Asnate),
www.seasidefeeling.lv
Pēc jaukas pastaigas pa Saulkrastiem vai atpūtas pie jūras, piedāvā-
jam iemūžināt savus iespaidus radošajā darbnīcā, izgatavojot paštai-
sītu dāvaniņu no piejūras dabas materiāliem kā oriģinālu piemiņas 
velte no Saulkrastiem. Radošās darbnīcas: ’’Koka kuģīši’’, ”Saulkrastu 
ainiņas”, ’’Krāsaini lukturīši’’ u.c.
Darbnīcas ilgums: 60 min. 
Cena: vienam cilvēkam Ls 3,5 – 6,5 

„Baltic Inn” peldēt apmācība bērniem
Atpūtas komplekss „Baltic Inn”, Smilšu iela 7, Saulkrasti,
tālr. 67218401, www.balticinn.lv
Atpūtas komplekss „Baltic Inn” piedāvā peldēt apmācību
bērniem 4 x 9 m baseinā. 
Strādā: otradienās, ceturtdienās un nedēļas nogalēs 
ar iepriekšēju pieteikšanos. 
Cena: Bērnu peldēt apmacība - Ls 3,5, 
bērns + vecāks – Ls 5 
1 stunda baseina apmeklējums ģimenēm: 
2 pieaugušie +  bērns – Ls 8

Zirgu izjādes mazajiem bērniem un iesācējiem
“Saules zirgi”, netālu no kempinga “Jūras Priede”, 
Zvejniekciems, tālr. 29460788, http://sauleszirgi.sunrise.lv
- izjādes ar zirgiem un poniju pļavā, apvidū mežā, gar jūras malu, 
kā arī maziem bērniem un iesācējiem drošā apaļkoku aplokā klusā 
Aģes upes ielokā. Blakus piknika vieta pie upes,
- izbraucam ar zirgiem un ponijiem 
uz svinību vietām, bērnu vasaras nometnēm,
- vizināšanās pajūgā ar iepriekšēju pieteikšanos darba dienās 
19.00 – 21.00, S., Sv. 10.00 – 22.00
Cenas: Bērnu vizināšana pie rokas1 st – Ls 12, pusstunda – Ls 7
Ģimenes ar bērniem vizināšanas piecvietīgā pajūgā 1 st – Ls 30

Ēdināšana Saulkrastos
Kafejnīca – ceptuve “Bemberi”,
Vidrižu iela 21-1, Saulkrasti, tālr. 67951251, www.bemberi.lv  
24°25’45” 57°16’17”. Bērnu krēsliņš

Bibliotēkas kafejnīca “Bemberi”, 
Raiņa iela 7, Saulkrasti, tālr. 67952236, www.bemberi.lv 
24°24’51” 57°15’46”. Bērnu krēsliņš

Kafejnīca “Bufete”,
Ainažu iela 42a, Saulkrasti, tālr. 67951599  
24°25’05” 57°16’38”. Bērnu krēsliņš, bērnu stūrītis

Picērija “Baltic Inn”, 
Smilšu iela 7, Saulkrasti, tālr. 6721840, www.balticinn.lv 
24°25’14” 57°15’41”. Bērnu krēsliņš, bērnu stūrītis

Pludmales kafejnīca “Mare”,
Ainažu iela 13a, Saulkrasti, tālr. 29216204 
24°24’43” 57°16’02”. Darbojas vasarā

Pludmales kafejnīca 
“Koklītes”, 
“Koklītes-1”, autostāvvieta Koklītes,
Saulkrasti, 
tālr. 29171596, 
www.koklites.lv  
24°24’31” 57°17’37”. 
Darbojas vasarā

Naktsmājas
Viesnīca “Minhauzena Unda”, 
Ainažu iela 74, Saulkrasti, 
tālr. 67955198, 
www.minhauzens.lv  
24°24’54” 57°17’29”. 
Bērnu krēsliņš, laukums, atlaides

Viesnīca un hostelis “Baltic Inn”, 
Smilšu iela 7, Saulkrasti, 
tālr. 67218401, 
www.balticinn.lv  
24°25’14” 57°15’41”. 
Bērnu krēsliņš,  stūrītis, atlaides ģimenēm

Viesu nams“Aizvēji”, 
Jūras prospekts, “Aizvēji”, 
Zvejniekciems, 
tālr. 26547055, 
www.aizveji.lv 
24°24’32” 57°19’33”
Bērnu ēdienkarte, krēsliņš, gultiņa, 
rotaļu laukums, atlaides

Atpūtas komplekss “Lilaste” 
Lilaste, tālr. 26439830, 
www.lilaste.com  
24°21’03” 57°11’19”
Bērnu ēdienkarte, krēsliņš, gultiņa, 
rotaļu laukums, atlaides

Brīvdienu mājas “Uzkalni”, 
“Uzkalni”, Zvejniekciems, 
tālr. 26346047, 67954186, 
http://kempingspiejuras.com 
 24°24’39” 57°18’39
Bērnu krēsliņš, rotaļu laukums

Izbaudiet lielisku atpūtu Saulkrastos!

Iesakām maršrutu 
"Kopā jautrāk. Bīriņi-Limbaži-Tūja-Saulkrasti".

Maršruts lejupielādei pašvaldību tūrisma mājas lapās.


