
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā (ZBR)  Latvijas lielākajā īpašiaizsargājamā dabas teritorija (ap 6 % no valsts platības), kas aptver daļu nobijušajiem Limbažu, Valmieras un Valkas rajoniem. Šeit ir sastopams ļotidaudzveidīgs un atšķirīgs ainavu, biotopu un sugu kopums. Salaca ir viena noBaltijas jūras reģiona nozīmīgākajām lašu nārstu vietām. Upes ielejas ainava arsmilšakmens atsegumiem piesaista daudzus ūdenstūristus. Rīgas jūras līča krastssalīdzinoši īsā posmā (ap 50 km) izceļas ar lielu ainavu un biotopu atšķirību. Tāziemeļos plešas piejūras (Randu) pļavas, vidusdaļā – smilšaini liedagi, betdienviddaļā – akmeņaina krastmala divu desmitu kilometru garumā. Igaunijaspierobežā ir izvietojušies t.s. Ziemeļu purvi, bet Sedas tīrelis ir viena nonozīmīgākajām putnu atpūtas un barošanās vietām migrāciju laikā. ZBR teritorijaizceļas ar lielu mežu daudzveidību, jo tajā ir sastopami visi Latvijā esošie mežutipi. Apmeklētājiem izveidotas interesantas dabas takas ar skatu torņiem vaiplatformām Randu pļavās, Burtnieka ezera D krastā, Planču purvā, Niedrāju Pilkas purvā, Dziļezera un Lielezera krastos u.c. Mazsalacas Skaņākalna parks irviens no populārākajiem Ziemeļvidzemes tūrisma objektiem. Teritorijā atrodas arīdaudzi nozīmīgi kultūras pieminekļi, t.sk. viena no pirmajām Latvijas apdzīvotāmapmetnēm  t.s. Zvejnieku kapulauks (5. – 2. g.t. pr. Kr.). ZBR piekrastes teritorijāietilpst divi dabas liegumi: Vidzemes akmeņainā jūrmala un Randu pļavas.
Vidzemes akmeņainās jūrmalas dabas liegums ir ar dažāda izmēralaukakmeņiem klāts un nelieliem zemesragiem un līčiem izrobots krastaposms, kā arī vienīgā vieta Latvijā, kur posmā starp Tūju un Vitrupes ieteku undienvidos no Tūjas jūras viļņu abrazīvās darbības iespaidā izveidojušies dažusmetrus augsti devona perioda smilšakmens atsegumi. Šis ir ļoti mainīgs undinamisks jūras krasta posms, īpaši pēc lielākām vētrām.
Randu pļavu ("rand"  no igauņu valodas  krasts) dabas liegums ir arniedrēm un meldriem apaudzis piejūras pļavu, lagūnu, dūņainu ezeriņuun smilšainu sēkļu mozaīkas izraibināts Rīgas līča krasta posms starp Ainažiemun Kuivižiem, kas ir ļoti nozīmīga ūdensputnu atpūtas un retu augu sugu (kopumākonstatētas ap 500 augu sugas) dzīves vieta. Pļavu iepazīšanai izveidots jaunsputnu vērošanas tornis un dabas taka. Lielās augu sugu daudzveidībās dēļ šoteritoriju sauc par Latvijas savvaļas augu „herbāriju”.

SERVISA KARTE

Aktīvā tūrisma maršrutus meklējietwww.celotajs.lv un www.salacgriva.lv

TŪRISMA PAKALPOJUMI
Tuvākās tūristu mītnes:

Kuiviži
5 Kapteiņu osta, 64024931
Salacgrīva
5 Brīze, 64071717
3 Roķi, 29218952
Svētciems
3 7 Vējavas, 64071667
7 Rakari, 64071122
Vitrupe
3 4 Korķi, 29239788
4 Bērziņi, 29425352
Ķurmrags
3 Ķurmrags, 29113777
4 Olnieki, 29111919
Tūja
3 Klintskalni, 29212885
5 Jafa Tūja, 25807788
7 Jūrasdzeņi, 26550574
3 Jūras bura, 29847299
3 Saules ligzda, 29445456
Liepupe
5 Pernigele, 64022240
Dunte
1 Duntes Urdziņas, 29234705

Atpūtas vietas: PieVeczemu un Ežurgu klintīm, kāarī tālāk minētajosautostāvlaukumos
Veikali: Ainažos, Kuivižos,Salacgrīvā, Svētciemā, Tūjā,Duntē
Bankomāti: Ainažos,Salacgrīvā
Pasta nodaļas: Liepupē, Tūjā,Salacgrīvā, Ainažos
Aptiekas: Tūjā, Salacgrīvā,Ainažos
Doktorāti: Salacgrīvā,Ainažos

DUS: Oltūži: Harta;Salacgrīva: Linko Lat, Statoil;Ainaži: Neste
Sabiedriskais transports:Pasažieru autobusi kursē paVIA Baltica apmēram reizivienā vai divās stundās(savlaicīgi jānoskaidrokursēšanas grafiki!Tel.1188 vaiwww.1188.lv). Līdz Tūjai arautobusu var nokļūt 2 reizesdienā.

Daļēji finansēts ar EEZ un Norvēģijas finanšuinstrumentu granta palidzibu no Īslandes, Lihtenšteinasun Norvēģijas

ZBR un tajā esošo dabas liegumu teritorijā drīkst brīvi staigāt, vērot dzīvniekus unainavas, ogot, sēņot, sauļoties, kā arī jūras akvatorijā – braukt ar airu laivām. Arautomašīnu drīkst braukt tikai pa ceļiem. Telšu celšana un ugunskuru kurināšana iratļauta tikai šim mērķim paredzētās un labiekārtotās vietās (pie Veczemu klintīm,kempingu un tūristu mītņu teritorijā).

Ziemeļvidzeme
aicina!

Ainaži
Ātrās ēdināšanas restorāns Hesburger
Kuviži
Kapteiņu osta, restorāns “il Capitano”
Salacgrīva
Bistro „Brīze”, Pērnavas iela 3
Kafejnīca „Pie Bocmaņa”,
Pērnavas iela 6
Restorāns „Rondo” viesnīcā "Brīze",Valmieras iela 7

Kafejnīca „Ostmala”, Ostas iela 2
Kafejnīca „Saiva”, Viļņu iela 2
Kambīze "Pie Laša kundzes", Rīgasiela 14 a
Svētciems
Krogs „Rakari”
Tūja
Kafejnīca “Liedags”, Liedaga iela 3
Jelgavkrasti
Traktieris “Pernigele”

www.celotajs.lv, 67617600
www.ainazi.lv, 64043241
www.salacgriva.lv, 64041254

www.visitlimbazi.lv, 64070608
www.daba.gov.lv, 67730078

Šī ir ZBR piekrastē pieejamo servisu lapa un karte, kurā apkopoti
šeit pieejamie pakalpojumi, kas var būt interesanti minētās
teritorijas apmeklētājiem. Šī lapa noderēs ikvienam, kas ar kājām,
velosipēdu, laivu vai ar savu auto dosies ceļojumā vai atpūtas
braucienā pa Vidzemes piekrasti. Objekti un vietas ir sakārtotas un
aprakstītas virzienā no Duntes (sākas ZBR teritorija) līdz Ainažiem.
Lapā iekļautajai informācijai ir nepieciešama regulāra aktualizācija,
tādēļ priecāsimies par palīdzību jaunu faktu sniegšanā.

Informācija:

Ēdināšana:

Veczemju (Veczemu) klintis



PUBLISKIE PIEEJAMIE AUTOSTĀVLAUKUMI
Tālāk uzskaitīti publ iski pieejamie autostāvlaukumi, kas
atrodas tuvu jūras krastam vai pašā tās krastā. Tā kā vairums
apmeklētāju pa Vidzemes piekrasti ceļo ar savu transporta
līdzekl i (sabiedriskais transports ir ērts tikai l ielāko
apdzīvoto vietu – Salacgrīvas un Ainažu sasniedzamībai), tie
ir viens no svarīgākaj iem piekrastes rekreatīvaj iem
objektiem.

Lauči – kempings un atpūtas mājas jūras krastā. Neliela izmēraautostāvlaukums dažām mašīnām. Maksas.
Tūjā pie Zaķupes ietekas – pašā jūras krastā. Vidēja izmēraautostāvlaukums dažiem desmitiem vieglo automašīnu. Vasarāsatvērts veikals un kafejnīca. Maksas.
Atpūtas vieta „Krimalnieki” – kempings un atpūtas vieta jūraskrastā. Liela izmēra autostāvlaukums, t.sk. tūristu autobusiem.Atpūtas vietas ar daudziem galdiem, soliem, labiekārtotāmugunskura vietām, tualeti, telšu vietām u.c. Salīdzinoši ar pārējāmvietām – laba un pārdomāta infrastruktūra. Maksas.
Atpūtas vieta „Grantiņi” – galdi, soli, atpūtas, telšu un ugunskuravietas, tualete, atkritumu urnas, taču nav neviena norāde uz to.Maksas.
Atpūtas vieta „Vasa” starp Ķurmragu un Tūju, jūras krastā.Neliela izmēra autostāvlaukums ar informācijas stendu, atpūtasvietām, galdiem, soliem, ugunskura vietām, telšu vietām,atkritumu urnām un tualeti. Bezmaksas.
Atpūtas vieta „Mantiņi” pie Veczemu klintīm. Ietilpības ziņā –lielākais autostāvlaukums, kas spēj uzņemt līdz 100 un vairākvieglajām automašīnām. Infrastruktūras ziņā viens no vislabākiekārtotajiem. Norobežojumi un kāpnes pie Veczemu klintīm,informatīvas zīmes, daudzas ar ugunskuriem, grillu, galdiem unsoliem aprīkotas atpūtas vietas, atkritumu urnas, vairākastualetes. Paredzēta lielam skaitam atpūtnieku. Maksas, totieskvalitatīvāks par tālāk uzskaitītajiem.
Muižuļi  iepretim bijušai „Casa Blanca”, jūras krastā. Lielākaizmēra autostāvlaukums 30 – 50 vieglajām automašīnām, kā arīsmagajam autotransportam. Trīs informācijas stendi, atkritumuurna un tualete (sliktā stāvoklī).
Lepstes  1,2 km dienvidos no iepriekšējās, jūras krastā. Nelielaizmēra – dažiem desmitiem vieglo automašīnu. Pie tā izvietotsinformācijas stends, sols un galds, ugunskura vieta un atkritumuurna. Bezmaksas
Pie Vitrupes ietekas, jūras krastā. Lielāka izmēra stāvlaukums 50– 70 vieglajām automašīnām. Pie tā izvietots informācijas stends,sols un galds, atkritumu urna. Bezmaksas.
Pie kempinga „Vējavas” . Neliela izmēra autostāvlaukums, g.k.kempinga viesiem. Galdi, soli, atkritumu urnas, tualete, ūdensņemšanas vietas, telts, kemperu un ugunskura vietas. Līdz jūrai(0,4 km) var nokļūt pa taku.
Salacgrīvā, Jūrmalas ielā 2. Lielākas kapacitātesautostāvlaukums (~ 60 automašīnām) ar paredzētām vietāmcilvēkiem ar īpašām vajadzībām, gājēju celiņiem un atkritumuurnām. Līdz jūra ap 0,4 km. Bezmaksas.
Pie Randu pļavu dabas takas. Neliela izmēra autostāvlaukumsVIA Baltica malā. G.k. domāts tiem, kas iet pa taku. Informācijasstends, galdi, soli, atkritumu urna. Līdz jūrai (ap 0,5 km) gannevar tikt, jo taku aizšķērso Randu pļavu niedrāji un lagūnas.Bezmaksas.
Pie pieminekļa „Baltā saule”. Neliela izmēra autostāvlaukums,kas paredzēts ~ 20 vieglajām automašīnām. Pie tā izvietotsinformācijas stends, atkritumu urna un norāde uz jūru (ap 0,3km). Bezmaksas.
Ainažos pie vecā Latvijas – Igaunijas robežas pārejas punkta.Neliels autostāvlaukums vairākām automašīnām. Pie tā izvietotsinformācijas stends, sols un galds, atkritumu urna, netālu –tualete. Līdz jūrai (ap 0,5 m) var nokļūt pa laipu taku un tālāk paveco akmeņu molu (grūta un neērta iešana!). Bezmaksas.
Publiskā pieeja jūras krastam:

Jūras krastu ZBR teritorijā var brīvi noiet visā tā garumā, apejotostu teritorijas (Kuiviži, Salacgrīva), Salacas un Svētupes ietekas.Augstākā ūdens līmenī jāapiet var būt arī Kurliņupītes un Vitrupesietekas jūrā. Atsevišķās vietās Randu pļavas (īpaši , kad pūš vējšno jūras puses) var sniegties līdz jūras ūdenim un šādās vietās irjābrien pa jūru. Atsevišķās vietās, piemēram, Ķurmraga apkārtnēun dienvidos no tā, kā arī citur var būt grūtības piekļūt jūraskrastam no „iekšzemes”, puses (uzraksti – „Izeja un jūru nav”,„Privātīpašums” u.tml.), kā arī apbūves dēļ. Taču kopumā šāduvietu nav daudz. Jūras krasts ir brīvi pieejams arī no augstākminētajām autostāvvietām.
"Lauku ceļotājs"
Kalnciema iela 40, Rīga, LV1046, Latvija
T:+371 67617600, F: +371 67830041
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv www.ce l ota j s . l v

Foto: Lauku ceļotājs (Juris Smaļinskis),Elīna Kalēja
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(apmeklējums ir jāpiesaka iepriekš (!), vai ir noteikts darba laiks):
Cepļi – Ingrīdas Žagatas keramikas darbnīca ! (Tel. 29234867)
Arņa Preisa podnieka darbnīca ! (Tel. 29783447)
Minhauzena muzejs, vasaras sezonā: P,O,T,C. 10.00  17.00; P,S,Sv 10.00  18.00
Salacgrīvas muzejs (darba laiks: 371 64071981)
Salacas nēģu tači ! (Tel. 29268299)
Imanta Klīdzēja keramikas darbnīca ! (Tel. 29151883)
Ainažu ugunsdzēsības muzejs T,C,P,S,Sv 10:0016:00, brīvdienas – P, O
Ainažu jūrskolas muzejs no 15.05. līdz 15.10.: katru dienu no 10:00 līdz 16:00, no15.10. līdz 15.05.: no 10:00 līdz 16:00, izņemot Sv, P.
Populārākos tūrisma objektus palīdz atrast brūnās norādes.

APSKATES OBJEKTI

Ingrīdas Žagatas darbnīcā Minhauzena muzejs ziemā

Informatīvie stendi Muižuļuautostāvlaukumā Nēģu gatavošanas procesavērošana Vējavās

Salacgrīvas centrā Brūnā norādes zīme uz Randu pļavudabas taku

Autostāvlaukums Ainažos Ainažu tūrisma informācijas punkts

Ainažu Jūrskolas muzejs Laipu taka pie Ainažu mola




