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Rūjas paliene ir nozīmīga ķikuta un 
griezes ligzdošanas vieta. Bioloģiskās 
daudzveidības ziņā izcilā teritorija 
ietilpst Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervātā. Upes paliene ir 250–500 metru 
plata. To veido galvenokārt slapjas, palos 
applūstošas, daļēji aizaugušas pļavas, kā 
arī krūmāji un meži.
Rūjā noēnoti upes posmi mijas ar 
atklātiem, saules apspīdētiem posmiem, 
vietām veidojot smilšu vai oļu sēres. 
Rūja ir lēna tecējuma upe, tomēr vietām 
izveidojušies straujteču posmi vai akmeņu 
sakopojumi, uz kuriem aug avotsūnas, 
zaļaļģes – kladoforas. Lēnākajos upes 
posmos saaugušas niedres, glīvenes, 
čemurainie pūķumeldri, upes kosas, 
bultenes, ežgalvītes. Savukārt vietās, kur 
pavasara pali izveidojuši koku sanesumus, 
veidojas savdabīgas dzīvotnes – peldaugu 
augājs. Šajās savdabīgajās zaļajās saliņās, 
kas gan pastāv tikai līdz rudenim vai 
nākamajiem paliem, apvienojušies dažādi 
peldoši augi – mazlēpes, ūdensziedi un 
spirodelas.

Rūjas upes krasti ir bagāti ar vecupēm 
dažādās attīstības stadijās, te atrodamas 
bebraines un periodiski izžūstošas lāmas. 
Atsevišķas vecupes ir pilnībā aizaugušas 
ar grīšļiem vai kosām, bet citās augāju 
veido niedres, meldri, lēpes, daudzlapes, 
raglapes, elodejas, mazlēpītes, ūdensziedi 
un citi ūdensaugi. Dažās vecupēs 
konstatēti ananasu lakstam līdzīgie elši 
un krāšņās ūdensrozes.
Savu nosaukumu Rūjas upe, visticamāk, 
ieguvusi no igauņu vārda ruhi – ‘sile, 
vienkoča laiva’, jo Rūja senatnē bijusi 
nozīmīgs ūdensceļš, bet pats Rūjienas 
novads ietilpa igauņu Sakalas valstī. 
Rūjienas novadam ir sena un bagāta 
vēsture: jau senatnē tas dēvēts par 
Vidzemes maizes klēti, krievu kņazi 
valkājuši prasmīgo rūjieniešu audēju 
austās drānas, te visagrāk zemnieki 
sākuši iepirkt mājas par dzimtu, te likts 
pamats Ziemeļlatvijas armijai.
Esot Rūjienas pusē, noteikti apmeklējiet 
arī ievērojamākos apkārtnes tūrisma 
objektus.

Rūjas upes paliene    



1  ValdemāRa ielas tilts
Dzelzsbetona tilts pār Rūjas upi Rūjienā 

uzcelts 1924. gadā. Tajā laikā tā bija garākā vienlaidu 
dzelzsbetona tilta arka Latvijā. Autors būvinženieris 
Ēriks Vikmanis. 1944. gada 23. septembrī tilts 
uzspridzināts, pēc kara daļēji atjaunots. 1996. gadā 
veikts kapitālais remonts, pēc kura tilts atguva 
sākotnējo izskatu.

2  Vecais ugunsdzēsēju depo toRnis
Valdemāra iela 9

Ugunsdzēsēju tornis ar zvanu uzcelts 1936. gadā, un 
tas saglabājies līdz mūsu dienām.

3  laipas
Lai ceļš no Pārupes uz skolu, baznīcu un 

Kalnkrogu būtu īsāks, iedzīvotāju ērtībām kalpo trošu 
tilts Laipas (kopš 1964. g.).

4  piemineklis R. slokenbeRgam
Atklāts 1998. gadā par godu mācītāja 

Roberta Slokenberga 100 gadu atcerei. Autors 
tēlnieks Andris Vārpa. Piemineklis uzcelts vietā, kur 
kādreiz atradusies R. Slokenberga izveidotā Rūjienas 
draudzes skola.  

5  sV. bēRtuļa baznīca
Rīgas iela 32 

Rūjienas Sv. Bērtuļa (Bartolomeja) 
baznīca uzcelta 1263. gadā. 
Tā ir viena no vecākām un 
lielākām baznīcām Vidzemē 
ārpus Rīgas. Pastāvēšanas 
laikā vairākkārt nopostīta, 
pārbūvēta un atjaunota. 

6  Vecā izstāžu zāle
Rīgas iela 34, tālr. +371 26381413, 64263175

Te izvietota Arvīda Straujas darbu pastāvīgā 
ekspozīcija un tēlnieka Jāņa Zariņa ģipša veidojumu 
kolekcija. Ekskursija jāpiesaka iepriekš.

7  piemineklis beRgmaņu dzimtai
Latvijas ķirurgu biedrības rosinātā, Rūjienas 

pilsētas domes atbalstītā un tēlnieka Andra 
Vārpas veidotā piemiņas zīme (1992. g.) Rūjienas 
mācītājmuižas parkā veltīta četru paaudžu Rūjienas 
Sv. Bērtuļa baznīcas mācītājiem Bergmaņiem un 
ķirurgam, aseptikas pamatlicējam Ernstam fon 
Bergmanim.

8  piemineklis “madonna oRans”
Piemineklis, kas attēlo jaunu sievieti ar 

bērniņu, uzstādīts 1936. gadā noslīkušās 
draudzes skolas skolotājas Jūlijas Skujiņas 
piemiņai. Leģendas ap šo pieminekli 
vijas līdz pat mūsu dienām. 

9  kapliča
Miera iela 4

Kapliča atklāta  
2016. gada augustā. 

10  audēju daRbnīca “atspole”
Skolas iela 8, tālr. +371 29406962

Darbnīcā var uzzināt visu par aušanu – kā top skaistās 
linu sedziņas, galdauti un dvieļi. Var izmēģināt 
darboties ar stellēm. Iespēja iegādāties dažādus lina 
izstrādājumus.

11  Rūjienas noVada tautskola un 
amatniecības centRs “Rūzele”

Skolas iela 8a, tālr. +371 26397236
Informācija par Rūjienas novada amatniecību 
un darbu izstādes. Iespēja piedalīties dažādās 
radošās nodarbībās un darbnīcās. Uz 
nodarbībām pieteikties iepriekš.

12  piemineklis “sējējs”
1939. gadā uzstādītais tēlnieka 

Kārļa Zemdegas piemineklis – jauneklis 
ar sētuvi – veltīts Latvijas brīvvalsts 

zemkopības ministram rūjienietim Arturam 
Alberingam. Kādā 1951. gada naktī pieminekli 
nogāza, sadalīja un noslēpa. Kopš 1988. gada 
18. novembra “Sējējs” atkal stāv savā vietā.

13  teRnejas paRks
Ternejas vecā kapsēta 1952. gadā nolīdzināta un 

kļuvusi par parku, kurā izveidoti pastaigu celiņi un 
atpūtas zonas, gājējus priecē skaistas puķu dobes 
un sakuras. Sakuras iestādītas 2009. gadā par godu 
Rūjienas un Japānas pilsētas Higašikavas draudzībai. 
Parkā uzstādītas vairākas piemiņas zīmes un 
pieminekļi.

14  Vides objekts “ligzda”
Vides objekts – skulptūra uzstādīta pilsētas 

centrā 2012. gadā. Autors tēlnieks Ģirts 
Burvis. Ligzda kalpo kā satikšanās 
vieta vietējiem, apskates un 
fotografēšanās vieta ceļotājiem.

15  tālaVas tauRētājs
Tēlnieka Kārļa Zemdegas 

Somijas granītā veidotais 
piemineklis uzstādīts 1937. gadā. 
Veltīts 1919. gada brīvības 

cīņām. Autora dotais 
nosaukums – piemineklis 
“Rūjienas atbrīvotājiem 

un kritušajiem karavīriem”.

16  Rūjienas pienotaVa
Upes iela 5, tālr. +371 29403494

Rūjienas pienotavas ēka celta 1912. gadā, 
paplašināta 1931. gadā. Pienotavā ražo garšīgo 
Rūjienas saldējumu un tūristiem piedāvā saldējuma 

degustāciju. Degustāciju pieteikt iepriekš.

17  tūRisma centRs un japānas istaba
Upes iela 7, tālr. +371 64263278, 22002268

Centrā pieejama informācija par tūrisma 
pakalpojumiem, apskates objektiem un atpūtas 
iespējām Rūjienas novadā un visā Latvijā. 

Iespējams iegādāties suvenīrus. Apskatāma īpaša 
Japānas istaba, kas veltīta divu pilsētu Rūjienas un 
Higašikavas draudzībai. 

18  izstāžu zāle
Upes iela 7, +371 26381413, 64263175

Jaunā izstāžu zāle atklāta 2009. gadā. Notiek 
regulāras ar Rūjienas vārdu saistītu mākslinieku 
darbu izstādes. Piedāvā ekskursiju pa pilsētu gida 
pavadībā. Pieteikties iepriekš.

19  estRāde
Estrādi izmanto vasaras brīvdabas 

pasākumiem – zaļumballēm, brīvdabas teātra 
izrādēm, Līgo svētku un pilsētas svētku svinībām, kā 
arī tā ir brīnišķīga vieta nesteidzīgām pastaigām.

20  kultūRas nama skVēRs
Upes iela 9

Atpūtas vieta pie Rūjienas kultūras nama atklāta 
2015. gada septembrī. Līgo dārzs, Lietus dārzs, Japāņu 
dārzs – tas viss kopā veido zaļu atpūtas laukumu. 
Interesanti un rotaļīgi ir izvietoti dažādu augu 
stādījumi, bet improvizētajā lietus upē klusi čalo ūdens. 

Tuvākie apskaTes objekTi Rūjienā

kuR paēsT

“Trīs draugi” kafejnīca   
Valdemāra iela 6, Rūjiena, +371 64263694

“e.d.a.” kafejnīca  
Valdemāra iela 5, Rūjiena, +371 26455565

informāciju sagatavoja: 
Rūjienas novada Tūrisma informācijas centrs
ilustrācijas: Krista Ķipure
Dizains:“Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

Projekts “Neiepazītā Ziemeļlatvija” 
veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots 
ar Latvijas vides aizsardzības fonda un 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas finansiālu atbalstu


