
Nāc un atklāj brīnumzemi 
bērniem Veru novadā!
Jūs nakšņosiet mājīgā un komfortablā 
viesnīca Kubija Hotel (www.kubija.ee), bet 
NatureSpa varēsiet baudīt lieliskas ķermeņa 
procedūras, apmeklēt saunu centru un būt 
harmonijā ar dabu un sevi. Vakariņas tiks 
pasniegtas Pub Rändur (www.randur.ee), 
kas ir iecienīta maltīšu vieta. Uz krodziņa 
terases varēsiet baudīt gardus ēdienus, labu 
kompāniju un mazpilsētas šarmu.

Dienvidaustrumu Igaunija ir kā brīnumzeme 

bērniem. Un arī jūsu atpūta ietvers Igaunijas 
Ceļu muzeja apmeklējumu, kurā var vizinā-
ties ar vienīgo pasta pārvadāšanai domāto 
karieti Igaunijā.

Ciemosieties Poķu zemē, kur viesus gaida 
Poķu māja ar īpatnējām kāpnēm, gaiteņiem, 
interjera elementiem un citiem brīnumiem. 
Savukārt Raganas zemē jūs sagaidīs raganu 
ģimene un iepazīstinās ar unikālu māju, kas 
atrodas uz vistas kājas. Netālu atrodas ma-
zākā iekštelpu pilsēta pasaulē, kur bērniem 
ir iespēja iemācīties braukt droši un ievērot 
ceļu satiksmes noteikumus.

Kurzeme
Latvijas rietumos - Kurzemē populārākās upes laivošanai ir Abava, Irbe 
un Venta. Nedaudz pirms Kandavas Abava ietek senlejā, kas ir aizsar-
gājamā dabas teritorija un to mēdz dēvēt par Kurzemes Šveici. Ventas 
posmā no Nīgrandes līdz Skrundai vērojams 20 metrus augstais dolomīta 
atsegums, un interesants būs vienas dienas brauciens cauri Kuldīgai.

Kurzeme ir iecienīta bezgalīgi garās, smilšainās jūras krasta līnijas dēļ, 
tāpēc mazās upes, kas ietek jūrā, ir lielā cieņā. Roja piedāvā neskartas un 
mežonīgas dabas ainavas: stāvkrastus, akmeņainu upes gultni un masīvas 
koku saknes upes krastos. Irbe līdz jūrai līkumo starp smilšu kāpām. Upes 
krastos vērts apskatīt Irbenes radiolokatoru un Miķeļtorni. Līkumainā  
Rīvas upe ieved pasaku mežā un atklāj gleznainus krastus. Pēdējā kilo-
metrā pirms jūras tā plūst kanjonveida gravā, kuras dziļums sasniedz pat 
12 m. Vēstures cienītājiem interesanta būs Tebra, kuras samērā augstā 
krituma dēļ to var laivot visu gadu. Tās mežonīgie krasti un vēsture ir 
aizraujoša - kādreiz te kuģoja hercoga Jēkaba kuģi un tās krastos bija 
tirdzniecības centri. Šogad iztīrīta arī Durbe, kas tek pa neparastu senleju.

Ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem, kuri nealkst asu piedzīvojumu, 
piemērota būs Bārta, kas rāmi plūst, mežu ieloku ieskauta. Arī Engure 
līkumaināka kļūst tikai pirms paša Puzes ezera.

Pilnīgs jaunatklājums var būt Vārtāja, kuras krastos ir savulaik kuršu 
apdzīvotais Vārtājas pilskalns. Interesants piedzīvojums būs laivojiens 
Liepājas Cietokšņa kanālā, kura krastos var vērot nocietinājuma būves.

Tie, kas jau pabijuši vairākās upēs, var doties jūras maršrutos. Iecienī-
tākie - brauciens apkārt Kolkas bākai vai stāvkrasta lūkošanās viļņu 
aizsegā no Pāvilostas līdz Jūrkalnei.

Vidzeme
Uz Vidzemi laivotājus allaž aicinājusi Latvijas teiksmainākā un arī garākā 
upe Gauja ar rūsganām kraujām, klintīm un krāšņām senlejām. Pavasara 
palu laikā Gaujas pietekā Amatā laivošana ir īpašs piedzīvojums drosmī-
giem un pieredzējušiem braucējiem. 

Ziemeļvidzemes pērle Salaca vilina laivotājus ar rūsganiem iežiem, 
mainīgo plūdumu – brīžiem tā ir rāma, brīžiem ar mutuļojošām krācēm. 
Laivu braucienu pa rāmo Aivieksti iespējams apvienot ar putnu vērošanu 
un makšķerēšanu. Ar neskartas dabas burvību, smilšainām pludmalēm 
un ozoliem upes krastā ūdens tūristus aicina Aiviekstes pieteka Pededze. 
Brasla plūst cauri Gaujas nacionālajam parkam, tās laivotājiem ir iespēja 
apmeklēt pazemes ezerus un Vējiņu alas. Pie Brenguļu alus darītavas ir 
ierīkota atpūtas vieta tiem, kas laivo pa Abulu. Ogrē laivotāji var izbaudīt 
aptuveni 10 km garās Brāžu krāces pie Ērgļiem.

Dabas baudījumu un piedzīvojumus sniegs arī laivošana Vaidavā, Tirzā, 
Rūjā, Sedā un citās Vidzemes upēs un upītēs.

Rīgas apkārtne
Rīgas apkārtnē laivotāji īpašas sajūtas var gūt, laivojot pa salīdzinoši 
industriālām vietām – Daugavu, Lielupi un pat Rīgas kanālu. No Lielupes 
varēsiet apskatīt luksus villas un mazdārziņu siltumnīcas, industriālas 
vietas un mežonīgu dabu. Laivotāji Rīgas pilsētas kanālā redzēs Rīgu 
pavisam no cita skatupunkta; un īpaši iesakāms to izbraukt naktī, kad daļa 
no Rīgas kanāla 16 tiltiņiem ir romantiski izgaismoti. Rīgā no Dauga-
vas varēsiet apskatīt vecpilsētas panorāmu, “Gaismas pili” - Latvijas 
Nacionālo bibliotēku un tiem, kam gribas vēl, ir iespēja apairēt trim salām 
– Zaķusalai, Lucavsalai un Ķīpsalai. Kuģu remontrūpnīca arī ir apskatā-
ma Daugavā tikai no laivas, kur iespējams pieairēt lielajiem, stāvošajiem 
kuģiem, ko var apvienot ar Rīgas ezeru izpēti. Daugava ir interesanta 
laivošanai arī augšpus Rīgas HES aizsprosta ar iespēju aplūkot 1. Pasaules 
kara pieminekli – Nāves salu, Daugmales pilskalnu un citas kultūrvēstu-
riskas vietas.

Tajā pašā laikā Rīgas apkārtnē ir arī mazas upītes, kas ir kā radītas dabas 
baudīšanai: Mazā un Lielā Juglas ar nelieliem dolomīta atsegumiem, 
īsā, bet pavasaros un rudeņos ļoti straujā Vitrupe, kas vijas pa senleju 
ar stāviem smilšu atsegumiem. Straujās Svētupe un Jaunupe arī būs 
laivojamākas augstāka ūdens līmeņa periodā, piedāvājot atraktīvus 
šķēršļus, krāces, krāšņus klinšu atsegumus, t.sk., Lībiešu upuralas. Rāmā 
Misa izvedīs cauri mežiem, pļavām un arī Rīgas piepilsētas apdzīvotājām 
vietām. Augu un putnu mīļotājiem patiks Vēršupīte un Vecslocene, kas 
senos laikos izmantots kā Slokas –Tukuma ūdensceļš; tās izved cauri 
tādiem Ķemeru nacionālā parka biotopiem, kas daudzās citās Eiropas 
valstīs vairs nav atrodami.

Igaunijas dienvidi un rietumu krasts
Viena no populārākajām upēm laivotājiem Igaunijā ir Vehandu, kas 
atrodas Dienvidaustrumu Igaunijā. Vietām upe ir mierīga, vietām – ar 
krācītēm. Netālu uz ziemeļiem atrodas Emajegi, kas vēsturiski bijis sva-
rīgs ūdensceļš un savieno Võrtsjärv ezeru un Peipusu. Turpat netālu ir 
laivojama arī Vaike Emajegi. Skaista ir Ahja upe, kuras krastos ir unikālas 
smilšakmens klintis, slavenākās no tām ir gandrīz 24 m augstas, sauktas 
par Suur Taevaskoja (latviski – Lielā debesu halle). Kaiva ir vienu dienu 
laivojama Igaunijā un pēc tam jau tā kļūst par Gauju Latvijā, bet intere-
santi, cik tā Igaunijā vēl ir šaura un maza. Ģimenēm ar bērniem piemēro-
tas būs mierīgās Tänassilma vai Ohne. Interesantus apskates objektus 
laivotāji atradīs Põltsamaa krastos, kas daļēji atrodas īpaši aizsargājamā 
teritorijā. Tāpat Elva plūst pa senleju, kas būs īsts baudījums dabas 
mīļiem. Halliste laivotājiem atklāj savdabīgus dabas veidojumus, un 
pastāv diez gan liela iespēja nesatikt citus tūristus. Navesti atrodas netālu 
no Pērnavas un šeit var gadīties piedzīvojums, apmaldoties meldros, bet 
nekas ļauns nevar notikt, jo krastos ir laba infrastuktūra un ātrāk vai vēlāk 
izbrauksiet kādā kempingā. Rietumigaunijas krasts ir bagāts sava kultū-
ras mantojuma dēļ un latviešiem būs interesanti laivot gar jūras krasta 
līniju, kur var apskatīt saliņas un baudīt romantiku. Braucienu var sākt no 
Hāpsalas, apstāties piknikā Hobulaiu saliņā, tad doties tālāk gar krastu, 
vai doties uz Vormsi salu. Siltais jūras ūdens drošajos un seklajos līčos 
vasarā būs īsts baudījums, apskatot salas un pussalas.
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nedēļas nogale Otepē, 
Valgas reģionā!
Otepe ir neliela pilsēta, kas atrodas 
Valgas grāfistes pauguros, Igaunijas 
dienvidos. Tā ir plaši pazīstama kā 
ziemas sporta centrs Baltijā un ziemas 
galvaspilsēta Igaunijā. Nakšņošana 
laimētājiem būs viesnīcā Karupesa 
(www.karupesa.ee), kas atrodas blakus 
Tehvandi slēpošanas centram, kur 
norisinās dažādi starptautiski sporta 
pasākumi. Viesnīca atrodas pasakainā 
vietā, kur tās apmeklētāji var izvēlēties - 
doties apskatīt pilsētu vai Otepes dabu: 
kalnus, mežus un lielo ezeru.

Vakariņas baudīsiet GMP Clubhotel Püha-
järve restorānā (www.clubhotel.ee/en),  

kas uzskatāma par vienu no labāka-
jām un stilīgākajām izklaides vietām 
Igaunijas dienvidos (vakariņas 50 euro 
vērtībā).

Dabas tūrisma komanda (loodustu-
rism.ee) noorganizēs jums interesantu 
piedzīvojuma braucienu ar motorolleri 
vasaras laikā vai ar ragavām ziemā. 
Profesionāļi saka, ka abas šīs lietas nav 
nekas sarežģīts, viegli apgūstamas un 
padosies ikvienam.

Mēs iesakām apmeklēt netālu esošo 
Sangastes pili, Ziemas sporta muzeju, 
Valgas Kara muzeju, kam blakus atrodas 
atrakciju parks ar tanku, helikopteru, 
bruņumašīnām un Meža brāļu bunkuru. 
Tāpat nepalaidiet garām iespēju iepazīt 
Karalisko mauzoleju!

Īpaša oga ūdenstūristiem - trīs karšu 
komplekti no sērijas “Ar karti dabā” 
Tā veidota, piemērojot Lielo Latvijas atlantu ērtai un drošai 
lietošanai sliktos laika apstākļos. Katra izdevumu lapaspuse 
ir laminēta, tādējādi tie ir padarīti izturīgāki 
pret mitrumu un dažādiem bojājumiem. Īpašs 
jaunums laivotājiem - attālumu atzīmes uz 
laivojamām upēm (ik pa kilometram).

www.kartes.lv

Aiz Tevis 

upe paliek 

tīrāka!

Piedalies akcijā 
„Upes oga“!
Vai esi kādreiz izgaršojis upes 
ogas? Sastopamas savvaļā, 
vietās, kur var piekļūt tikai ar 
laivu. Pamēģini jau tagad! Tās 
garšo pēc piedzīvojumiem un 
vērtīgām balvām, ko var saņemt, 
piedaloties akcijā „Upes oga“.

Tevi gaida 
daudz neatklātu upju
Latvijā ir daudzi simti upju, kurās ir gan brasli, 
gan smilšakmens atsegumi, gan dižozoli, 
gan mangrovēm līdzīgie melnalkšņu sakņu 
vijumi, gan piejūras kāpas. Un liela daļa no 
šīm upītēm ir laivojamas. Šogad Igaunijas – 
Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 
projekta “Riverways” ietvaros Rietumkurzemē 
ir attīrītas tādas upes kā Rīva, Tebra un Engure, 
kas iepriekš bija laivojamas, tikai pārvarot 
neskaitāmus sanesumus. Vidzemē un Rīgas 
tuvumā pie upēm ir ierīkotas jaunas atpūtas 
vietas. Atliek tikai izvēlēties jaunu maršrutu 
kādā no upēm un doties to izpētīt. Un kāpēc gan 
nepamēģināt satikties ar lāci, laivojot Igaunijā? 
Izpēti karti, izvēlies un piedzīvojumi garantēti.

Laivo un reģistrējies akcijai
Laivo Latvijā un Igaunijā un laimē atpūtu 
četrām personām Igaunijā. Uzmanību! Akcijā 
piedalīsies tie, kas būs reģistrējuši savu laivu 
braucienu gan pa Latvijas, gan Igaunijas upi. 
Tas nozīmē, ka akcijas laikā katram cilvēkam 
nepieciešams reģistrēt divus laivu braucienus.

Izīrējot laivu pie laivu nomniekiem, kas ir 
atzīmēti kartē, uz laivas atradīsi uzlīmi, kur būs 
norādīts akcijas kods. Tas arī ir galvenais, ko 
nepieciešams reģistrēt kopā ar savu vārdu un 
uzvārdu mājas lapā www.upesoga.lv vai sūtot 

sms uz numuru 1897, un norādot ar atstarpēm: 
“Oga, vārds, uzvārds, kods, upe, kur laivojiet”, 
piemēram: Oga Janis Berzins 99 Venta. 
Maksa par īsziņu 0.19 euro.

Akcija notiek no 2014. gada 1. jūlija līdz 15. 
novembrim.

Tevi gaida vērtīgas balvas!
Laivo jau tagad kopā ar draugiem vai ģimeni 
un, ja būsi viens no laimīgajiem, kas vinnēs 
balvu, dosies atklāt brīnumzemi bērniem Veru 
apkārtnē, izbaudīsi relaksējošu nedēļas nogali 
jūras krastā Lēnemā novadā vai pavadīsi 
piedzīvojumu nedēļas nogali Otepē, Valgas 
reģionā.

Katra balva ietver nakšņošanu, ēdināšanu 
un piedzīvojumu aktivitātes Igaunijā četrām 
personām. Transporta izmaksas līdz atpūtas 
vietai sedz balvas ieguvējs.

Uzvarētājus izziņosim mājas lapā:  
www.upesoga.lv un balvas varēs izmantot 
viena gada laikā.

Vairāk informācijas: 
www.facebook.com/upesoga

Tā nu gan būs...
viena garšīga upes oga!

Foto: www.matkajuht.ee

Foto: www.ekstreempark.ee

BALVAS!

Relaksējoša nedēļas nogale 
jūras krastā Lēnemā novadā!
Lēnemā novadu ir iecienījuši radoši cilvēki, 
tur mājvietu vai vasaras rezidenci ir atraduši 
daudzi mākslinieki, rakstnieki un teātra cilvēki. 
Šeit atrodas Hāpsalu, kas pēdējos 150 gadus 
ir bijusi iecienīta kūrorta vieta. Daudzi kultūras 
un pat monarhijas pārstāvji no kaimiņvalstīm 
te ir apmeklējuši slavenās dubļu vannas.

Naktsmājas un vakariņas 56 euro vērtībā 
nodrošinās Roosta Holiday Village  
(www.roosta.ee), kas atrodas jūras krastā. 

Šeit ir dažādas aktīvās atpūtas iespējas, arī 
teju sērfošanas paradīze. Izbaudiet dabu un 
smilšainās pludmales ap Roosta ciematu, kas 
atrodas tikai 37 km no Hāpsalas. Šī pilsēta 
pārsteidz ar romantiskām ielām un īpatnējām 
koka mājām, kas bērnībā bijis iedvesmas 
avots pasaulslavenajai māksliniecei - Ilon 
Wikland. Varat apbrīnot saules staru spēles 
uz pilsētas promenādes, tāpat kā to darīja 
komponists Pēteris Čaikovskis. Un, ja jums 
gadās nokļūt pilī augusta naktī, iespējams, 
pilnmēness gaismā jūs pat varētu ieraudzīt 
leģendāro Balto dāmu!

Vairāk par atpūtu Otepē uzzini: www.otepaa.eu

Izpēti: muuseum.mnt.ee, www.pokumaa.ee, noiariik.ee/eng/noiariik
Vairāk par iespējām atpūsties Veru novadā uzzini: www.visitvoru.ee

Vairāk uzzini: www.visithaapsalu.com
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Vārtāja

Engure
Engure

Laivu noma Latvijā

1   Laivu noma “Abavas brīvdienas”
www.laivo.lv, gints@laivo.lv, +37126825352
Kurzeme: Abava, Venta, Irbe, 
Engure, Rinda, Užava un Puzes, 
Mordangas, Sasmakas un citi ezeri

2   Laivu noma “Abavas laivas”
www.abavaslaivas.lv, info@abavaslaivas.lv, 
+37129286489, +37129178593
Kurzeme: Abava, Venta, Usmas un Nabes ezeri

3   Laivu noma “Aiviekstes laivas”
www.aivieksteslaivas.lv, 
info@aivieksteslaivas.lv,+37125434346
Vidzeme: Aiviekste, Pedeze

4   Kempings “Apaļkalns”
www.apalkalns.lv, apalkalns@inbox.lv, 
29448188
Vidzeme: Gauja

5   Atpūtas bāze “Baiļi”
www.baili.lv, baili@valm.lv, +37129284119
Vidzeme: Gauja, Salaca

6   Kanoe centrs “Beaver”
www.kanoecentrs.lv, www.kanoelaivunoma.lv 
www.canoebeaver.com, info@kanoecentrs.lv, 
+37126116933
Kurzeme: Tebra, Saka, Venta, Bārta, 
Abava, Ciecere, Vadakste, Irbe, 
Užava, Sventāja, Melnupīte un citas

7   SIA “Berezovskis un Partneri”
www.masieris.lv, aldis-masieris@inbox.lv , 
+37126554959
Vidzeme: Gauja

8   SUP noma “Boards.lv”
www.boards.lv, sup@boards.lv,  
+37126130044
Daugava, Gauja

9   Laivu noma “Campo”
www.campo.lv, www.laivas.lv, 
campo@laivas.lv, +37129404049
Visas upes Latvijā

10   Aktīvās atpūtas uzņ. “Daba laba”
www.dabalaba.lv, info@dabalaba.lv, 
+37126844295
Kurzeme: Engure, Irbe, Stende, Rinda

11   Aktīvais tūrisma centrs “Eži”
www.ezi.lv,noma@ezi.lv, +37127852852
Vidzeme: Gauja, Salaca, Brasla

12   Laivu noma “Gaujas krasts”
www.gaujaskrasts.lv, leldepole@inbox.lv, 
gaujaskrasts@gaujaskrasts.lv, +37129423270
Vidzeme: Gauja, Salaca, Brasla, Ogre, Pededze

13   Laivu noma “Jeņču laivas”
www.jenculaivas.lv, jenculaivas@gmail.com, 
+37120607509
Visas upes Latvijā

14   Laivu noma “Jūras laivas”
www.juraslaivas.lv; www.seakayak.lv, 
avoti@juraslaivas.lv, +37129464901
Visas upes Latvijā, jūras maršruti

15   NVO “Kalētu vietējās iniciatīvas 
grupa”
www.kaletuvig.lv, artiite@inbox.lv, 
+37126423893
Kurzeme: Vārtāja, Bārta, Ruņa, Apše

16   Laivu noma “Karlsona laivas”
www.karlsonalaivas.lv, info@karlsonalaivas.lv, 
+37126524203
Vidzeme: Gauja, Brasla, Salaca

17   Laivu noma “Kurzemes laivas”
www.kurzemeslaivas.lv, 
info@kurzemeslaivas.lv, +37129985244
Visas upes Kurzemē

18   Laivu noma “Lāču laivas”
facebook.com/laculaivas, 
marcis.saklaurs@gmail.com; +37126612520
Vidzeme: Salaca, Svētupe, Jaunupe, Vitrupe 

19   Laivu noma - www.laivinieks.lv
www.laivinieks.lv, laivinieks@inbox.lv, 
+37127878757
Visas upes Latvijā

20   Laivu noma  - www.laivojam.lv
www.laivojam.lv, info@laivojam.lv , 
+37126529812
Vidzeme: Gauja, Salaca, Brasla

21   Laivu noma - www.laivuire.lv
www.laivuire.lv, info@laivuire.lv, 
+37127594939
Vidzeme: Gauja, Brasla, Salaca

22   Viesu nams “Lapsas”
www.laivubaze.lv, lapsas321@inbox.lv, 
+37129135682
Kurzeme: Rinda, Irbe, Venta, 
Abava un pārējās upes Latvijā

23   Viesu nams “Mīlmaņi”
milmani.blogspot.com, 
maris.dikmanis@inbox.lv, +37129217525
Vidzeme: Gauja

24   Laivu noma “Niknās laivas”
www.niknaslaivas.lv, info@niknaslaivas.lv, 
+37126464294, +37126377055
Kurzeme: Abava, Alokste, Bārta, Durbe, 
Irbe, Rinda, Roja, Tebra, Saka, Vārtāja, 
Venta, Cietokšņa kanāls un Liepājas ezers

25   Biedrība “Pārcēlājs”
inars.jaunzems@inbox.lv, +37126426992
Kurzeme: Venta, Bārta, Tebra, 
Durbe, Abava, Ruņa, Apše

26   Tūrisma un atpūtas centrs “Plosti”
www.plosti.lv, hotelplosti@plosti.lv, 
zanda@plosti.lv, +37126310303
Kurzeme: Abava, Cietokšņa kanāls, Durbe

27   Laivu noma - www.plosti.eu
www.plosti.eu, +37129745786
Vidzeme: Gauja

28   Atpūtas parks “Rāmkalni”
www.ramkalni.lv, info@ramkalni.lv, 
+37129100280
Vidzeme: Gauja

29   Laivu noma “Rīgas laivas” - 
         Lūzumpunkts
www.rigaslaivas.lv, info@luzumpunkts.lv, 
+3712655 9398
Daugava, Rīgas pilsētas kanāls un citur

30   Rojas golfa klubs
Normunds Liepa, 28627919, noriks67@inbox.lv
Kurzeme: Roja

31   Laivu noma “Sofijas laivas”
www.sofijaslaivas.lv, info@sofijaslaivas.lv, 
+37129339677
Visas upes Kurzemē

32   Laivu noma “Ventas krasti”
www.ventas.lv, ventaskrasti@gmail.com, 
+37129106069
Kurzeme: Venta

33   Kempings “Zanzibāra”
www.zanzibara.lv, zane@zanzibara.lv, 
+37122001295
Rīga: Daugava - Misas kanāls

34   Kempings -laivu bāze “Žagarkalns”
www.zagarkalns.lv/vasara, 
martins@zagarkalns.lv, +37126170074
Vidzeme: Gauja, Salaca

35   Laivu  noma - ww.kajaks.lv
www.kajaks.lv, info@kajaks.lv, +37127030991
Pededze, Gauja, Salaca, 
Rauna, Vadakste, M. Jugla

36   Laivu  noma “Mežmalas laivas”
www.mezmalaslaivas.lv, 
info@mezmalaslaivas.lv, +37126649575
Salaca, Gauja, Barsla, Pededze, 
Ogre, Aiviekste, Daugava

37   Laivu  noma - www.laivot.lv
www.laivot.lv, laivot@inbox.lv, +37122151577
Vidzeme: Gaujas augštece, Pededze, Aiviekste

Laivu noma Igaunijā

1   Ahja Matkad OÜ
www.ahjamatkad.ee, www.toonuspluss.ee, 
info@ahjamatkad.ee, +37258369804
Ahja, Võhandu, Kooraste, Väike-Emajõgi, Elva

2   Alar Siku Matkaklubi
www.asmk.ee, info@asmk.ee, +3725094701
Ahja, Võhandu, Piusa, Koiva

3   Ebru Matkad OÜ
www.ebru.ee, ebru@hot.ee, +3725160279
Põltsamaa

4   Kanuumatkaja/ FIE Piia         
         Frantsuzova
www.kanuumatkaja.ee, 
tonis@kanuumatkaja.ee, 
+37256156221, 
+37253324876
Ahja, Võhandu

5   Kassioru Puhkemaja/ Lokko Talu
www.kanuuretk.ee, info@kanuuretk.ee, 
+3725031495, +3725125276
Ahja

6   Kumari Reisid OÜ / Estonian
         Nature Tours
www.naturetours.ee, info@naturetours.ee, 
+37256950350
Kasari, Tuudi, Penijõgi

7   Kalda talu puhkekeskus
www.kaldatalu.ee, 
puhkekeskus@msn.com, katapuhke@hot.ee, 
+37255594476, +37251961847
Väike Emajogi, Koiva/Gauja

8   Loodusturism OÜ
www.loodusturism.ee, info@loodusturism.ee, 
+3725272701
Õhne, Väike-Emajõgi, Ahja, Emajõgi, Pühajärv

9   Lõunamatkad matkaklubi
www.lounamatkad.eu, matkaklubi@
lounamatkad.eu, +37253477477
Ahja, Võhandu

10   Matkajuht OÜ
www.matkajuht.ee, info@matkajuht.ee, 
+37256678113
Ahja, Võhandu, Mustjõgi, Väike-Emajõgi, 
Emajõgi, Õhne, Jägala, Valgejõgi

11   Mõhk ja Tölpa OÜ
www.kajakimatkad.com, 
info@kajakimatkad.com, +37259012355
Vainameri, Lēnemā piekraste

12   Seikle Vabaks OÜ
www.seiklevabaks.ee, info@seiklevabaks.ee, 
+37256500550
Soomaa, Pērnavas līcis, Pärnu (Pērnava), 
Audru, Reiu

13   Selkie OÜ
www.seakayakingestonia.com, info@
seakayakingestonia.com, +37256629515
Visas upes Igaunijā, t.sk. Raudna, Halliste, 
Lemmjõgi

14   Veetee Projekt OÜ
www.veetee.ee, info@veetee.ee, 
+3725060987
Elva, Kooraste, Väike-Emajõgi, Ahja, Võhandu

15   Vesipapp OÜ
www.vesipapp.ee, info@vesipapp.ee, 
+3725119117
Ahja, Võhandu

16   Viis aastaaega OÜ/ Soomaa.com
www.soomaa.ee, info@soomaa.com, 
+3725061896
Halliste, Kõpu, Navesti, Raudna

17   360 kraadi OÜ
www.360.ee, info@360.ee, +3725137141
Tallinnas līcis, Hījumā plašumi

Upes oga iesaka 
pasākumus Latvijā

19.05-20.08  Laivošanas skola Rīgā
 www.campo.lv
16.08  Rojas Upes svētki 
 www.roja.lvtourpasakumi
20.-21.08  Laivošanas maratons “Salacas mauciens” – Vecate,
 msmilga@novell.lv, www.campo.lv
23.08  Kanoe pasākums pa Rīvas upi 
 www.juraslaivas.lv
30.08  Laivošana Abavas upē, 
 maršuts: no Abavas rumbas līdz Rendai 
 www.juraslaivas.lv
30.08  Laivošana pa Irbes upi un loku šaušana, 
 maršuts: no Irbenes teleskopa līdz Miķeļtornim 
 www.dabalaba.lv
20.-21.09  “Uz purvu pēc dzērvenēm” - Lubānas ezers, 
 kontaktpersona: Māris Valainis marisvalainis@inbox.lv
27.09  Aiviekstes laivošanas maratons 
28.09  “Pretim zelta rudenim”, 
 maršuts: Cēsis – Līgatne 
 www.gaujaskrasts.lv
01.-31.10  Laivošanas pasākums “Braslas rudenings” 
 www.ezi.lv
11.10  Pārgājiens gar Amatu, 
 kontaktpersona: Indra Paseka: 28681083 
 turisms@and.lv
11.10  “Abavas lapkritis” Laivošana no Rendas līdz jūrai 
 www.juraslaivas.lv
18.10  “Gaujas bāziens” - 100 km laivošanas maratons, 
 kontaktpersona: Didzis Sedlenieks 29268924
 didzis.sedlenieks@gmail.com, www.airesana.lv
18.10  Laivošanas pasākums “Bārtas kartupelis” 
 www.sofijaslaivas.lv

Upes oga iesaka 
pasākumus Igaunijā
02.08  Smailošana un kanoe brauciens pa Vehandu 
 (Võhandu)– Levi 
 www.matkajuht.ee
02.08  Smaiļošana un kanoe  brauciens pa Ahja upi 
 www.matkajuht.ee
03.08  Brauciens uz Hāpsalas līci - Holmi pludmalē, 
 Uus-Sadama tänav 11
 www.kajakimatkad.com
08.08  Pilnmēness brauciens pa Ahjas upi – Valgemetsa 
 www.ahjamatkad.ee, www.toonuspluss.ee
09.08  Pilnmēness brauciens pa Ahjas upi – Valgemetsa 
 www.ahjamatkad.ee, www.toonuspluss.ee
09.08  Smailošana un kanoe brauciens pa Vehandu 
 (Võhandu) – Levi 
 www.matkajuht.ee

10.08  Brauciens uz Hāpsalas līci - Holmi pludmalē, 
 Uus-Sadama tänav 11 
 www.kajakimatkad.com
15.08  Emajegi (Emajõgi) festivāls
15.08  Kanoe brauciens apkārt Pühajärve ezeram 
 www.veetee.ee
15.08  Smaiļošana un kanoe brauciens Vehandu 
 (Võhandu) upē – Levi 
 www.matkajuht.ee
16.08  Smaiļošana un kanoe brauciens Vehandu 
 (Võhandu) upē – Levi 
 www.matkajuht.ee
17.08  Brauciens uz Hāpsalas līci - Holmi pludmalē, 
 Uus-Sadama tänav 11 
 www.kajakimatkad.com
18.08  Kanoe brauciens pa Audru upi un slēpņošana 
 (geocaching) pludmalē – Audru upe, Pērnava 
 rakstīt: katriin@kanuu.ee, info: www.facebook.comkanuu.ee
20.08  Neatkarības diena / ģimenes dienas kanoe brauciens 
 pa Ahjas upi 
 www.kanuuretk.ee
20.-24.08  Lodja festivāls – Suursoos 
 lodi.eelodjafestival
22.-24.08  Smaiļošana ar pelēkajiem roņiem, 
 maršruts: Heltermaa osta – Hõralaid – 
 Pujurderahu – Harilaid – Heltermaa osta 
 www.seakayakingestonia.com
23.08  Kanoe brauciens pa Õhne upi 
 www.loodusturism.ee
23.08  Smaiļošana un kanoe brauciens pa Vehandu 
 (Võhandu) – Levi 
 www.matkajuht.ee
24.08  Brauciens uz Hāpsalas līci - Holmi pludmalē, 
 Uus-Sadama tänav 11 
 www.kajakimatkad.com
24.08  Kanoe brauciens pa Audru upi un slēpņošana 
 (geocaching) pludmalē – Audru upe, Pērnava 
 rakstīt: katriin@kanuu.ee, info: www.facebook.comkanuu.ee
28.08  Vehandu (Võhandu) raftings 
 www.veetee.ee
29.08  Kanoe brauciens uz Kooraste ezeru - Valga 
 www.veetee.ee
30.08  Smaiļošana un kanoe brauciens pa Vehandu 
 (Võhandu) – Levi 
 www.matkajuht.ee
01.-07.09  Rietumu krasta kajaku ekspedīcija, 
 maršuts: Rohuküla – Matsalu nacionālais parks – 
 Kumari – Kesse sala – Hiiumaa – Kõrge sala – 
 Hanikatsi sala – Saarnaki sala – Hari sala – 
 Vormsi - Hobulaid 
 www.seakayakingestonia.com
05.-07.09  Smaiļošana uz Vormsi salu, 
 maršuts: Ramsi nina Noarootsis - Vormsi - 
 Hobulaid – Harilaid
06.09  Kanoe brauciens pa Kõpu upi 
 (Keeraku OÜ /  Kalle Räästas)
19.09  Putnu vērošanas pārgājiens, 
 maršruts: Väinamerel - Rannaküla küla  
 www.seakayakingestonia.com

KALENDĀRSLAIVU NOMA
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