VIETINĖS VIRTUVĖS GERYBĖS
1 | Alaus darykla „Valmiermuiža“

Čia siūloma apsilankyti alaus darykloje, paragauti alaus. Veikia
gyvo alaus, pirties reikmenų bei suvenyrų parduotuvė. Čia pat yra
ir smuklė, kurioje siūloma paragauti patiekalų, pagamintų iš alaus
bei teikiamos švenčių organizavimo paslaugos. Lankytojai buvo
kviečiami pasijodinėti žirgu ar poniu Valmiermuižos pilies parke ar
sėdint ar žirgo nugaros pažinti Valmiermuižos apylinkes.

Vyno darykla siūlo įsigyti „Zilver“ naminio vyno, pagaminto pagal
senovinius receptus iš pačių išaugintų ir surinktų uogų bei vaisių.
Iš anksto užsiregistravus organizuojamos vyno degustacijos ir
grupėms, ir pavieniams lankytojams.

3

Dzirnavu g. 2, Valmiermuiža
tel. 20264269
www.valmiermuiza.lv
GPS: 57.5559, 25.4311

Viešbutis „Dikļu pils“
Dikliai, Kocėnų apyl.

Viešbutis „Aparjods“
Ventas g. 1a, Sigulda

Viešbutis „Kārļamuiža“

„Kārļamuiža“, Karliai, Amatos apyl.

SPA viešbutis „Ezeri“
„Ezeri“, Siguldos apyl.

2 | „Zilver“ naminis vynas
1

VIEŠBUČIAI

„Pīlādži“, Siguldos apyl.
tel. 26320208
www.zilver.lv
GPS: 57.1322, 24.8530

„Vīnkalni“, Kaugurų valsč.
Beverynos apyl.
tel. 29491187
GPS: 57.4769, 25.4452

Vyno darykloje dvaro mamzelė papasakos apie Krimuldos dvaro
ūkinę veiklą ir jos istorinį centrą, taip pat pasiūlys paragauti ir
įsigyti vyno.

5 | Lygatnės vyno darykla

Vieta, kur, sėdint Lustužo uolos rūsių oloje, galima mėgautis iš
Lygatnėje rinktų uogų bei vaisių pagamintu vynu ir ragauti
Lygatnėje brandinto sūro. Atvykstant grupėmis rekomenduojama
iš anksto užsiregistruoti.

Tel. 26521467
www.spoonfactory.lv
GPS: 57.2330, 25.0421

Mednieku g., Sigulda

T. 67972230

www.aparjods.lv

GPS: 57.1414, 24.8446

„Pilskalni“, Kocėnų valsč., Kocėnų apyl.

T. 26165298

www.karlamuiza.lv

GPS: 57.2406, 25.2121

T. 67973009

www.hotelezeri.lv

GPS: 57.1319, 24.8542

Laisvalaikio sodyba „Pilskalni“

Laisvalaikio sodyba „Ezerklabi“

„Jaun-Klabi“, Amatos valsč., Amatos apyl.
„Jaunbrenguļi“, Raiskumo valsč.,
Pargaujos apyl.

T. 67972263

www.hotelsigulda.lv

GPS: 57.1555, 24.8524

Laisvalaikio sodyba „Meža rozes“

T. 67705271

www.hotelsanta.lv

GPS: 57.1307, 24.8456

Laisvalaikio sodyba „Upeslejas“

T. 64024033

www.birinupils.lv

GPS: 57.2438, 24.6595

Laisvalaikio sodyba „Ezersēta“

T. 26666600

www.malpilsmuiza.lv

GPS: 57.0064, 24.9494

Laisvalaikio sodyba „Miltkalni“

T. 29267224

www.melturi.viss.lv

GPS: 57.2188, 25.2314

Laisvalaikio sodyba „Kužas“

T. 67974848

www.hotelsegevold.lv

GPS: 57.1436, 24.8571

Poilsio kompleksas „Avoti“

T. 64201200

www.naktsmajas.lv

GPS: 57.5274, 25.3902

T. 64207305

www.wolmar.lv

GPS: 57.5435, 25.4307

Vienības laukums 1, Cėsys
Viešbutis „Pils“ Pils g. 4b, Sigulda

T. 64120122
T. 67709625

www.hotelkolonna.com
www.hotelpils.lv

GPS: 57.3140, 25.2746
GPS: 57.1544, 24.8532

Mazā Katrīnas g. 8, Cėsys

T. 20008870

www.hotelkatrina.com

GPS: 57.3116, 25.2680

Viešbutis „Sigulda“
Pils g. 6, Sigulda

Viešbutis „Santa“
Bīriņi, Limbažių apyl.

Viešbutis „Mālpils muiža“

Pils g. 6, Malpilis, Malpilio apyl.

Viešbutis „Melturi“
„Melturi“, Amatos apyl.

Viešbutis „Naktsmājas“
Vaidavas g. 15, Valmiera

Viešbutis „Wolmar“

Tērbatas g. 16a, Valmiera

„Kolonna Hotel Cėsys“
Viešbutis „Katrīna“
Viešbutis „Atpūta“
Cīrulīšu g. 49, Cėsys

Viešbutis „Kaķis“ Pils g. 8, Sigulda
Viešbutis „Annas Hotel“

„Annasmuiža“, Zaubės valsč., Amatos apyl.

Stadiono viešbutis

J. Daliņa g. 2, Valmiera

Viešbutis „Vidzeme“
Ausekļa g. 31, Valmiera

T. 64127811
T. 29150104

www.hotelatputa.lv
www.cathouse.lv

GPS: 57.3037, 25.2418
GPS: 57.1563, 24.8517

T. 64180700

www.annashotel.com

GPS: 57.0343, 25.3633

T. 64224184

www.voc.lv

GPS: 57.5408, 25.4393

T. 64229606

www.viesnicavidzeme.lv

GPS: 57.5289, 25.3950

„Vējiņi“, Straupės valsč., Pargaujos apyl.
„Meža rozes“, Amatos valsč., Amatos apyl.
„Upeslejas“, Straupė, Pargaujos apyl.

„Gaižēni“, Raiskumo valsč., Pargaujos apyl.
„Miltkalni“, Ledurgos valsč., Krimuldos apyl.
„Kužas“, Vaidavos valsč., Kocėnų apyl.
„Avoti“, Valmieros valsč., Burtniekų apyl.

Svečių namai „Livonija“

Turaidos–Raganos kelio 1-asis km., Krimuldos apyl.

„Garšas Frekvence“
“. Mālpils g. 4b, Sigulda

„Mālpils muiža”

GPS: 57.5978, 25.1025
GPS: 57.1414, 24.8446
GPS: 57.1319, 24.8542
GPS: 57.1555, 24.8524
GPS: 57.1307, 24.8456

T. 67971473

www.kungurija.lv

GPS: 57.1842, 24.8315

T. 67974883

www.hotelsegevold.lv

GPS: 57.1436, 24.8571

Pils g. 6, Mālpils, Mālpils apyl.
„Bīriņu pils” Bīriņi, Limbaži apyl.
„KANNAS“ „Annas muiža“, Amatos apyl.
„Rāmkalni“ „Vītiņkalni“, Inčukalno apyl.
„Kaķis“ Pils g. 8, Sigulda
„Agnese“ Tērbatas g. 16a, Valmiera
„Alexis“ Vienības laukums 1, Cėsys

T. 27843843
T. 64024033
T. 64180700
T. 29100280
T. 29150104
T. 64207301
T. 64120122

www.malpilsmuiza.lv
, www.birinupils.lv
www.annashotel.com
www.ramkalni.lv
www.cathouse.lv
www.hotelwolmar.lv
www.hotelkolonna.lv

Vārpu g. 1, Ragana, Krimuldos apyl.
„Rātes Vārti“ Lāčplēša g. 1, Valmiera
„Parks“ Rīgas g. 19, Valmiera
„Lāču miga“ Gaujas g. 22, Lygatnė

T. 26470500
T. 64281942
T. 26117444
T. 64153481

GPS: 57.1800, 24.7124
www.ratesvarti.lv
GPS: 57.5396, 25.4253
www.restoransparks.lv GPS: 57.5384, 25.4174
www.lacumiga.lv
GPS: 57.2453, 25.0459

„Raganas Ligzda“

GPS: 57.0064, 24.9494
GPS: 57.2438, 24.6595
GPS: 57.0343, 25.3633
GPS: 57.1248, 24.6585
GPS: 57.1563, 24.8517
GPS: 57.5435, 25.4307
GPS: 57.3140, 25.2746

Jaunimo nakvynės namai „KABA“
Puķu g. 2, Sigulda

Mednieku g. 3, Sigulda
Saules g. 23, Cėsys

Sporto rūmai „Kocēni“

Alejas g. 4, Kocėnai, Kocėnų apyl.

Jaunimo nakvynės namai „Priekuļi“
Dārza g. 12, Priekuliai

Jaunimo nakvynės namai „Mēnesnīca“

„Lantus“, Berzainės valsč., Kocėnų apyl.

T. 26519319

www.laukumaja.lv

GPS: 57.6317, 25.2430

„Rakši“, Drabešų valsč., Amatos apyl.

T. 29263798

www.kamieli.lv

GPS: 57.2756, 25.1979

„Dzirnavas“, Nytaurė, Amatos apyl.

T. 26665040

www.nitauresdzirnavas.lv

GPS: 57.0730, 25.1858

„Jaunkalniņi“, Drabešų valsč., Amatos apyl.

T. 26022248

www.kalnini.lv

GPS: 57.2367, 25.2601

Svečių namai „Bērzi“

„Bērzi“, Plācis, Pargaujos apyl.

T. 26117306

www.atputa-berzi.lv

GPS: 57.3625, 24.9769

Līvkalna g. 10a, Sigulda

T. 27770203

www.villaalberta.lv

GPS: 57.1660, 24.8626

Pēteralas g. b/n, Lyvkalniai 3, Sigulda

T. 67895183

www.livkalns.lv

GPS: 57.1699, 24.8734

„Krasti“, Drabešų valsč., Amatos apyl.

T. 29251206

GPS: 57.2322, 25.2010

„Denderi“, Vaidavos valsč., Kocėnų apyl.

T. 29242644

GPS: 57.4416, 25.2682

„Meldri“, Kocėnų valsč., Kocėnų apyl.

T. 26323724

GPS: 57.4341, 25.2700

Svečių namai „Villa Alberta“
Svečių namai „Līvkalns“

Svečių namai „Pie Žorža“
Svečių namai „Denderi“
Svečių namai „Meldri“
Svečių namai „Luca“
Lucas g. 2, Valmiera

T. 29456899

www.atputasbazes.lv/luca GPS: 57.5398, 25.4312

Niniera g. 6, Cėsys

T. 29463284

www.province.lv

GPS: 57.3160, 25.2747

„Alkšņi“, Priekulių apyl.

T. 29463284

www.laso.lv

GPS: 57.3265, 25.2834

„Ezernieki“, Raiskumas, Pargaujos apyl.

T. 26699996

www.augstrozes.com

GPS: 57.3130, 25.1570

Gaujas g. 22, Lygatnė

T. 64153481

www.lacumiga.lv

GPS: 57.2453, 25.0459

Raiskumo valsč., Pargaujos apyl.

T. 29118831

www.rozkalns.net

GPS: 57.3045, 25.1394

GPS: 57.2022, 24.8775

„Vaguļi“, Priekuliu apyl.

T. 28348909

www.piepetera.lv

GPS: 57.3246, 25.2830

Spriņģu g. 1, Lygatnė
„Pie Jančuka“ “. Spriņģu g. 4, Lygatnė

T. 27551311
T. 29149596

http://vilhelmine.lv

GPS: 57.2337, 25.0402
GPS: 57.2325, 25.0429

„Gribieši“, Kocėnų apyl.

T. 29485859

www.ezergribiesi.lv

GPS: 57.4370, 25.2753

Peldu g. 2, Sigulda
Gaujas g. 36, Lygatnė

„Vakarvēji“, Kocėnų valsč., Kocėnų apyl.

T. 29213204

www.vakarveji.lv

GPS: 57.5147, 25.2600

„Eglaines“, Karliai, Amatos apyl.

T. 29172332

www.eglaines.lv

GPS: 57.2381, 25.1921

„Ungurmuiža“, Raiskumo valsč.,
Pargaujos apyl.

karlsonalaivas.lv Upeņu g. 8, Sigulda
„Mučas“ „Imantas“, Siguldos apyl.
„GS laivas“ Vālodzes g. 8, Sigulda
Aktyvaus turizmo centras „Eži“

T. 22007332

www.ungurmuiza.lv

GPS: 57.3625, 25.0887

„Burtakas“, Straupės valsč., Pargaujos apyl. T. 29451234

www.burtakas.lv

GPS: 57.3479, 24.9339

„Ezermalas“, Raiskumo valsč.
Pargaujos apyl.

www.ungurmalas.lv

GPS: 57.3503, 25.1007

Svečių namai „Vakarvēji“

Svečių namai „Ungurmuiža“

T. 64161915
T. 29829121
T. 29409182
T. 28688553
T. 64225502
T. 26407008
T. 64161361

www.rehcentrsligatne.lv GPS: 57.2560, 25.0709
GPS: 57.2338, 25.0380
GPS: 57.3535, 24.9553
GPS: 57.5385, 25.4210
GPS: 57.5398, 25.4230
www.province.lv
GPS: 57.3160, 25.2747
www.glendeloka.lv
GPS: 57.3128, 25.2749

Vidus g. 1, Sigulda (p/c „Elvi“)
„Ņamma“ Vidzemes kelio 16, Sigulda
(p/c „Raibais suns“)

T. 22022386

www.namma.lv

GPS: 57.1531, 24.8479

T. 25456333

www.namma.lv

GPS: 57.1447, 24.8594

Sunīši, Krimuldos apyl.

„Kafejnīca ēdnīcā“

Atstumai tarp miestų (km)

Dviračiai

Ryga
Valmiera

Sigulda
54
62

Spriņģu g. 2, Lygatnė

Augšlygatnės TIC

Lygatnė
71
60

Cėsys
90
32

KAIP GERIAUSIAI APŽIŪRĖTI GAUJOS NP?
1 etapas Ryga-Valmiera traukiniu. Alternatyvos – autobusas, automobilis.

Valtis

Daugybė turistų ir nuotykių ieškotojų su malonumu renkasi gumines valtis, plaustus ir kanojas,
keliaudami Gauja bet kuriuo metu laiku, kai tik upė nėra sukaustyta ledo. Tokiu būdu keliauti
galima ir Amatos bei Braslos upėmisį.
Rekomenduojami maršrutai per Gaują:
Trukmė
1 diena
1 diena
1 diena
2 dienos
2 dienos
3 dienos
4 dienos

2 etapas Valmiera – Cėsys dviračiu (42 km). Alternatyvos – dviejų dienų žygis su nakvyne. Žiemą –
dviejų dienų žygis slidėmis.
3 etapas Cėsys – Lygatnė (18 km) valtimis per Gaują. Alternatyvos – kelionė dviračiu ar žygis.
4 etapas Lygatnė – Sigulda, raitomis ties Gaujos krantu. Alternatyvos – kelionė dviračiu ar žygis.

Upės ruožas
Cėsys – Lygatnė
Lygatnė – Sigulda
Sigulda – Murjaniai
Cėsys – Sigulda
Valmiera - Cėsys
Valmiera – Sigulda
Valmiera – Murjaniai

Maršruto ilgis
18 km
21 km
17 km
38 km
44 km
82 km
101 km

Ausekļa g. 6, Sigulda

Lygatnės TIC

Į visus Gaujos NP teritorijos kampelius galima patogiai atvykti autobusu, kuris iš Rygos į Siguldą,
Cėsius ir Valmierą važinėja vidutiniškai kartą per valandą. Keliones autobusu Gaujos NP apgyvendintose vietose reikia planuoti pagal autobuso tvarkaraštį.

Pradėti kelionę dviračiu nuostabaus grožio parku galima iš geležinkelio stoties. Gaujos NP
teritorijoje įrengta be galo daug dviračių maršrutų, leidžiančių arčiau susipažinti su gamtos,
istorijos ir kultūros lobiais. Rekomenduojame vengti intensyvaus greičio A2 ir A3 greitkelių, vietoje
to pasirinkus pievų ir miškų takus.

Inciems, Krimuldos apyl.

5 etapas Sigulda – istorinis „Karo žygis į Livonijos ordino Siguldos pilį“. Alternatyvos – ekskursija
elektromobiliu.
6 etapas Ruožas Sigulda – „Rāmkalni“ (17 km) valtimis Gaujos upe. Alternatyvos – kelionė dviračiu ar
žygis.

Nītaures g. 5, Augšlygatnė

tel. 67971335 www.tourism.sigulda.lv
tel. 64153169,
29189707
www.visitligatne.lv
tel. 64153169,
29189707
www.visitligatne.lv

Ierikių TIC

„Dzirnavas“, Ierikiai, Amatos apyl. tel. 64119024

Cėsių TIC

Pils laukums 9, Cėsys
Priekulių TIC – „Viesturi“,
Veselavos valsč, Priekulių apyl.
Pargaujos TIC „Ezeriņi“,
Stalbės valsč., Pargaujos apyl.

Valmieros TIC

Rīgas g. 10, Valmiera

Gaujos NP TIC prie Gutmanio
olos
Turaidas g. 2a, Sigulda

Gaujos NP TIC

Lygatnės gamtos takai

Gaujos NP TIC

prie Zvartos uolos

GPS: 57.1531, 24.8537
GPS: 57.2335, 25.0396
GPS: 57.1840, 25.0355

www.amata.lv

GPS: 57.2085, 25.1703

tel. 64121815

www.tourism.cesis.lv

GPS: 57.3132, 25.2714

tel. 26100962

www.priekuli.lv

GPS: 57.2902, 25.4772

tel. 26620422

www.pargaujasnovads.lv GPS: 57.3757, 25.0391

tel. 64207177

www.visit.valmiera.lv

GPS: 57.5385, 25.4210

tel. 26657661

www.gnp.lv

GPS: 57.1762, 24.8468

tel. 26657661

www.gnp.lv

GPS: 57.2484, 25.0154

tel. 26657661

www.gnp.lv

GPS: 57.2459, 25.1476

T. 67974452
T. 67974452

www.gustavbekereja.lv

GPS: 57.1421, 24.8447

T. 67978380

www.krimuldasilze.lv

GPS: 57.1560, 24.7021
GPS: 57.2579, 24.8771

Rīgas g. 12, Cėsys
„Birums“ „Sprīdīši“, Kocėnų apyl.
„Gatve“Alejas g. 7, Kocėniai

T. 28375579
T. 64207523
T. 64229091

GPS: 57.3120, 25.2729
GPS: 57.5246, 25.3757
GPS: 57.5210, 25.3397

„Ieriķu dzirnavas“, Ierikiai, Amatos apyl.
„Melturi“ „Sarkanāboli“
Drabešų valsč., Amatos apyl.

T. 64170089

www.ierikudzirnavas.lv GPS: 57.2088, 25.1701

T. 64107183

GPS: 57.2261, 25.2492

T. 20398995

GPS: 57.3514, 24.9512

„Dzirnakmeņi“

„Norass“

„Saulītes“, Straupė, Pargaujos apyl.

Svečių namai „Burtakas"

Svečių namai „Ungurmalas“
Svečių namai „Piekalnes“

T. 26433390

Bērzu g. 3, Inciemas, Krimuldos apyl.

T. 26550173

www.siguldaspirts.lv

GPS: 57.2519, 24.8750

Cēsu g. 20, Valmiera

T. 29426161

www.macibucentrs.lv

GPS: 57.5317, 25.4225

„Līgotāji“, Ledurgos valsč., Krimuldos apyl.

T. 26525408

www.ligotaji.lv

GPS: 57.3138, 24.7371

„Lejas Astītes“, Amatos apyl.

T. 29424941

www.laimesligzda.lv

GPS: 57.2569, 25.2540

„Sillakas“, Liepos valsč., Priekulių apyl.

T. 29188367

www.sillakas.lv

GPS: 57.3573, 25.4496

„Skangaļi“, Liepos valsč., Priekulių apyl.
Svečių namai „Kunči“ „Gala Kunči“,
Priekulių valsč., Priekulių apyl.

T. 26175981

GPS: 57.3990, 25.4943

T. 26414789

GPS: 57.3092, 25.4148

„Lejasbites“, Priekulių apyl.

T. 29555517

www.skangali.lv
www.viesunamiem.lv/
kunci
www.viesunamiem.lv/
lejasbites

Liepos valsč., Priekulių apyl.

T. 29426230

www.mezrozes.lv

GPS: 57.3543, 25.4122

Krasta g. 3a, Janmuiža, Priekulių apyl.

T. 29377732

www.celotajs.lv/jankrasti

GPS: 57.3519, 25.3266

www.sparinukalns.lv

GPS: 57.3346, 25.5295

www.celotajs.lv/lejasozoli

GPS: 57.4428, 25.4253

Svečių namai „Unce“

Svečių namai „Līgotāji“

Svečių namai „Laimes ligzda“
Svečių namai „Sillakas“

Svečių namai „Skangaļi“

Svečių namai „Lejas bites“
Svečių namai „Mežrozes“
Svečių namai „Jāņkrasti“

Svečių namai „Spāriņu kalns“

„Gala Spāriņi“, Priekulių valsč., Priekulių apyl. T. 22006060

Laisvalaikio sodyba „Lejas Ozoli“
Liepos valsč., Priekulių apyl.

T. 29432515

GPS: 57.3279, 25.3964

„La Pizza Veloce“ Raiņa g. 2, Sigulda
„La Pizza Veloce“ Rīgas g. 45, Valmiera
„ČIli Pica“

Strēlnieku g. 1, Sigulda (p/c „Šokolāde“)

„Liepziedi un Rozmarīns“

Bruņinieku g. 4, Valmiera

„Čili Pica“

G. Apiņa g. 10a, Valmiera (p/c „Maxima“)

„Zaļumnieku piestātne“
Pils g. 8, Sigulda

„StudioPizza“

Rīgas g. 20, Cēsis

GPS: 57.3174, 25.1479

T. 29244948

www.makars.lv
www.makars.lv

GPS: 57.1575, 24.8367
GPS: 57.2545, 25.0457

T. 26400200

www.ozolkalns.lv

GPS: 57.2999, 25.2172

T. 28327110

www.zusi.lv

GPS: 57.1296, 24.6293

T. 29121702

www.jaunaraji.lv

GPS: 57.5470, 25.4899

T. 29819364

www.pazemesezeri.lv

GPS: 57,4272, 24,8051

T. 29120992
T. 26466916

www.briedisi-ak.lv

GPS: 57.2946, 25.1253

T. 29482791

www.ligatneszemturi.lv

GPS: 57.1690, 25.0408

T. 26266266

www.zagarkalns.lv

GPS: 57.3114, 25.2245

T. 29232478

T. 29644800
T. 26488507

T. 26573132
T. 64226223
T. 29135438
T. 26266266
T. 20008870
T. 64222352

Stacijas g. 6, Sigulda

Apartamentai „Rewija“
Raiņa g. 2c, Valmiera

www.priekapietura.lv

GPS: 57.1508, 24.8449

T: 26567628

www.rozuromantika.lv

GPS: 57.5411, 24.4249

www.jdtehnika.lv

GPS: 57.1612, 24.8470
GPS: 57.1537, 24.8514

www.reinatrase.lv
www.peldam.lv
www.ramkalni.lv

GPS: 57.1796, 24.8175
GPS: 57.1410, 24.8410
GPS: 57.1248, 24.6585

www.ezi.lv
www.zagarkalns.lv

GPS: 57.3140, 25.2728
GPS: 57.5367, 25.4097
GPS: 57.5559, 25.4311
GPS: 57.3075, 25.2208
GPS: 57.3116, 25.2682
GPS: 57.3116, 25.2682

INVENTORIAUS NUOMA
„Makars“
T. 29244948
T. 26524203
T. 29211634
T. 26529812

www.makars.lv
www.karlsonalaivas.lv
www.laivunoma.com
www.gslaivas.lv

GPS: 57.1577, 24.8371
GPS: 57.2545, 25.0457
GPS: 57.1581, 24.8775
GPS: 57.1541, 24.9269
GPS: 57.1485, 24.8541

T. 27852852

www.ezi.lv

GPS: 57.5424, 25.4533

„Baiļi“, Kaugurų valsč., Beverynos apyl.
„Latroze“ „Jaunbeites“, Siguldos apyl.

T. 29284119
T. 26666728

www.baili.lv
www.peldam.lv

GPS: 57.5356, 25.4685
GPS: 57.1410, 24.8410

„Vītiņkalni“, Inčukalno apyl.

T. 29100280

www.ramkalni.lv

GPS: 57.1248, 24.6585

T. 26266266

www.zagarkalns.lv

GPS: 57.3075, 25.2208

T. 29423270

www.gaujaskrasts.lv

GPS: 57.3416, 25.1519

Daliņu pludmale, Valmiera

„Rāmkalni“

„Žagarkalns“
Mūrlejas g. 2, Cėsys
„Gaujaskrasts“ „Jaunstilbi“
Raiskumo valsč., Pargaujos apyl.

T. 27787711

www.atrapica.lv

GPS: 57.1543, 24.8547

T. 20009119

www.atrapica.lv

GPS: 57.5362, 25.4072

T. 67973955

www.e-pica.lv

GPS: 57.1430, 24.8443

Žuvų neršavietės

T. 29491187

www.vinkalniesi.lv

GPS: 57.5394, 25.4286

T. 64228558

www.e-pica.lv

GPS: 57.5426, 25.4171

T. 67973721

www.cathouse.lv

GPS: 57.1572, 24.8508

T. 20606000

www.studiopizza.lv

GPS: 57.3117, 25.2720

Spalį-lapkritį, kai akmenuotų ar uolėtų upių vandens temperatūra
siekia 2-6˚ C, vaikščiodami neršaviete galėsite stebėti atplaukusias
neršti lašišas ir upėtakius.

Rygos rajono ligoninė

Ligoninėje įrengta šiuolaikinius reikalavimus atitinkanti infrastruktūra ir dirba aukšto lygio specialistai. Čia atliekamos bariatrinės
operacijos, siūlomos reabilitacijos paslaugos, sporto medicina,
akušerija.

Vidžemės Olimpinio centro Sporto reabilitacijos
centras

Vieta, kur galima pasimėgauti SPA programomis, išeiti gydymo
sultimis kursą, atlikti Valmieros mineralinio vandens programą
„Detox“, senųjų latvių pirties ritualą, siūloma gydomoji gimnastika ir
povandeninio masažo procedūros.

Diklių dvaras

Latvių stiliumi įrengtoje žolelių pirtyje, suręstoje iš milžiniškų rastų
ir įsikūrusioje energijos teikiančioje ekologinėje vietoje, svečiams
siūloma pasinaudoti pirtininko paslaugomis, taip pat pasimėgauti
arbatos gėrimo ritualu.

Nuotaikingi žygiai raitomis

Gaujos nacionaliniame parke lankytojų laukia kelių valandų trukmės
žygiai raitomis kalvotais pušynais arba instruktoriai bei treniruočių
aikštelės.

Straupės kaimo gerybių turgelis

Turgelis vyksta kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią sekmadienį. Čia
galima įsigyti tradicinio, sezoninio vietinio maisto – kaimiškos
duonos, rūkytos mėsos, naminio vyno.

Mugės „Paskanauk Valmiermuižos gardumynų“
Lygatnės TIC
tel. 64153169; 29189707
www.visitligatne.lv.
GPS: 57.2335, 25.0396
„AdventureRide“
tel. 29269559
www.adventureride.eu.

Visuomeninio transporto eismo tvarkaraštis www.1188.lv, informacija telefonu 1188
Oficiali Latvijos turizmo svetainė www.latvia.travel
Oficiali Rygos turizmo svetainė www.liveriga.com

SVEIKATA IR POILSIS
Lakstīgalas g. 13, Sigulda
tel. 67973973
www.siguldasslimnica.lv
GPS: 57.1571, 24.8442
J. Daliņa g. 2, Valmiera
tel. 64224184
www.vocspa.lv
GPS: 57.5409, 25.4405

Dikliai, Kocėnų apyl.
tel. 64207480
www.diklupils.lv
GPS: 57.5978, 25.1025
„Ezeri“, Siguldos apyl.
tel. 67973009
www.hotelezeri.lv
GPS: 57.1319, 24.8542
„Brūveri“, Sigulda
Siguldos apyl.
tel. 26092153
www.hotelbruveri.lv
GPS: 57.1554, 24.8198
„Skaļupes“, Lygatnės valsč.
Lygatnės apyl., tel. 64161915
www.rehcentrsligatne.lv
GPS: 57.2560, 25.0709

VIETINIAI SKANĖSTAI
Lygatnės TIC
tel. 64153169; 29189707
www.visitligatne.lv
GPS: 57.2335, 25.0396
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Aktyvaus poilsio centras „Baiļi“

Šiame viešbutyje siūloma medicininė reabilitacija, SPA procedūros,
nakvynė ir įvairios poilsio galimybės.

Ekskursijos metu nuo gegužės iki spalio siūloma galimybė apžiūrėti
Lygatnės smiltainio uolas ir olas, taip pat pasivaikščioti po vietas,
kurios anksčiau buvo paslėptos nuo pašalinio akies. Yra ilgas ir
trumpas maršrutai. Renkamos 10-15 asmenų grupės.

30

Valtys

Kurortinis viešbutis „Lygatnė“

Lygatnės pažintinis takas

2014

Dviračiai

Velnio olos pirtis
T: 29267957

SIGULDA, LĪGATNE
CĒSIS, VALMIERA
PĀRGAUJA, AMATA
KRIMULDA
KOCĒNI, PRIEKUĻI

GPS: 57.4447, 25.2689

SPA komplekse siūlomas povandeninis masažas, perlinės vonios,
pirtis, dumblių įvyniojimas, mankštinimasis ir grožio procedūrų
kabinetai.

APARTAMENTAI
Apartamentai „Prieka Pietura“

GAUJOS
NACIONALINIS PARKAS

GPS: 57.3530, 25.0874

SPA viešbutis „Ezeri“

GAMTOS OBJEKTAI
PICERIJOS

www.apalkalns.lv

Dvare įrengtas 4 žvaigždučių viešbutis, puikus restoranas, siūlomi
eko SPA kursai, masažai, kūno šveitimo, vyniojimo procedūros ir
vonios, taip pat kitokios procedūros, kurioms naudojami vietinės
žolininkės Z. Kavierės žolelių mišiniai.

GPS: 57.1537, 24.8528

T. 67512316

„Vinetas un Allas kārumlāde“

Autobusas

Pils laukums 1, Cėsys
Rīgas g. 43, Valmiera
Dzirnavu g. 2, Valmiermuiža
„Žagarkalns“ Mūrlejas g. 2, Cėsys
„Locus“ Mazā Katrīnas g. 8, Cėsys
„Gandrs“ Rīgas g. 27, Valmiera

www.moskupirts.viss.lv

Kaimo sodyba „Ezergribieši“

GPS: 57.5276, 25.4457

Aktyvaus turizmo centras „Eži“

T. 29840005

Svečių namai „Pie Pētera“

ŽEMELAPIS IR
KELIONIŲ GIDAS

GPS: 57.3077, 25.3616

T. 29448188

„Kalnzaķi“, Krimuldos apyl.
T. 29272255
„Latroze“ „Jaunbeites“, Siguldos apyl. T. 26666728
„Rāmkalni“ „Vītiņkalni“, Inčukalno apyl. T. 29100280

„Grotiņi“, Turaida, Krimuldos apyl.

Kafejnīca „Krimulda“

Siguldos TIC

„Tridens“ Raiņa g. 1, Sigulda
„Veloriba“ Ausekļa g. 7, Sigulda
„Reiņa trase“

GPS: 57.4649, 25.2559
GPS: 57.3220, 25.2984

Svečių namai „Mošķu pirts“

www.hostelispriekuli.lv

T. 29388898

INVENTORIAUS NUOMA

www.mazais-ansis.lv
www.glendeloka.lv

Ventas g. 1, Sigulda

Gaujos teritoriją tarp didžiųjų A2 ir A3 greitkelių dengia tankus automobilių kelių ir stovėjimo aikštelių
tinklas. Prie daugumos lankytinų objektų galima patogiai privažiuoti.

Rāceņi-3, Vaidavos valsč., Kocėnų apyl.

T. 64230352
T. 64161016

„GUSTAVbeķereja“

Automobilis

Kempingas „Rāceņi“

„Ansīši“, Rubenė, Kocėnų apyl.
„Glendeloka“A. Kronvalda g. 2b, Cėsys

Ausekļa g. 9, Sigulda

Per Gaujos NP driekiasi geležinkelio linija Ryga-Valka/Valga, leidžianti visą dieną patogiai ir
reguliariai keę į Rygą, Siguldą, Cėsius ir Valmierą. Traukiniuose įrengtos specialios vietos
dviračiams gabenti.

Mūrlejas g. 2, Cėsys

GPS: 57.2249, 24.8369

„Misters Biskvīts“

MARŠRUTŲ PLANAVIMAS

Kempingas „Žagarkalns“

www.lejassilveveri.viss.lv

„Ņamma“

Traukinys

„Paegļi“, Straupės valsč., Pargaujos apyl.
Kempingas „Unguri“ „Unguri“
Raiskumo valsč., Pargaujos apyl.
Kempingas „Briedīši“ „Briedīši“
Raiskumo valsč., Pargaujos apyl.
Kempingas „Zemturi“ „Zemturi“
Lygatnės valsč., Lygatnės apyl.

T. 27111776

Svečių namai „Lejassilvēveri“

Svečių namai „Eglaines“

KAIP ATVYKTI IR KUO KELIAUTI

Kempingas „Paegļi“

„Lejas Silavēveri“, Krimuldos apyl.

„Skaļupes“, Lygatnės apyl.
„Trīs kūkas“ „Ramatas“, Augšlygatnė
„Šķesteri“ Straupe, Pargaujos apyl.
„Bastions“ Rīgas g. 10, Valmiera
„Jaunā Saule“ Bastiona g. 24, Valmiera
„Province“ Niniera g. 6, Cėsys
„Vendene“ Raunas g. 17, Cėsys

T. 64130015

GPS: 57.1555, 24.8587

Svečių namai „Kalniņi“

GPS: 57.1677, 24.8298

GPS: 57.5221, 25.3350

www.parks-inn.lv

Svečių namai „Nītaures dzirnavas“

www.krimuldaspils.lv

GPS: 57.1403, 24.8177

T. 64220647

T. 29407215

Svečių namai „Rakši“

www.hostelkaba.lv

GPS: 57.3087, 25.2946

Atbrīvotāju g. 1, Sigulda

Svečių namai „Lantus“

LT

GPS: 57.1899, 25.2069

T. 64120290

„Zuši“, Krustiniai, Inčukalno apyl.
Kempingas „Jaunarāji“ „Jaunarāji“
Brenguļu valsč., Beverynos apyl.

GPS: 57.1793, 24.7136

Reabilitacijos centras „Lygatnė“

T. 29111619

GPS: 57.1410, 24.8410

www.raganaskekis.lv

GPS: 57.3127, 25.2746
GPS: 57.3144, 25.2932

T. 26613131

www.hotelkaupo.lv

T. 67972266

T. 64127172
T. 26670033

GPS: 57.5581, 25.4408

T. 29607356

Svečių namai „Parks“

Ragana, Krimuldos apyl.

Rīgas g. 3, Cėsys
„SOLO“ J. Poruka g. 21a, Cėsys

www.avoti.com

„Jaunbeites“, Siguldos apyl.

Kempingas „Zuši“

GPS: 57.2070, 24.8388

„Pie Raunas vārtiem“

T. 29499342

„Ozolkalns“, Drabešų valsč., Amatos apyl.

www.lejasbisenieki.lv

GPS: 57.5386, 25.4234
GPS: 57.5336, 25.4000
GPS: 57.1672, 24.8288
GPS: 57.1537, 24.8528
GPS: 57.3113, 25.2706
GPS: 57.3114, 25.2705

GPS: 57.6344, 25.1932

GPS: 57.0569, 24.8323

T. 29256782

www.hesburger.lv
www.hesburger.lv
www.krimuldaspils.lv

www.atputagimenei.lv

www.maurini.viss.lv

„Lejasbisenieki“, Turaida, Krimuldos apyl.

T. 26420417
T. 20240274
T. 67972232
T. 29168113
T. 26334789
T. 28377783

T. 29472671

T. 29208640

Svečių namai „Lejasbisenieki“

Rīgas g. 4, Valmiera (p/c „Valleta“)
„Hesburger“ Rīgas g. 63, Valmiera
„Milly“ Mednieku g. 3, Sigulda
„Eklērs“ Pils g. 1, Sigulda
„KafēRīga“ Rīgas g. 27, Cėsys
„2Locals“ Rīgas g. 24a, Cėsys

GPS: 57.2472, 24.7209

„Mauriņi“, Alažių valsč., Siguldos apyl.

GPS: 57.2964, 24.9237
GPS: 57.1538, 24.8999

„Hesburger“

www.miltkalni.lv

Kanoe Kempingas Gaujas g. 36, Lygatnė T. 29244948
Ozuolkalno Kempingas

Peldu g. 2, Sigulda

www.braslaskrogs.lv
www.bucefals.lv

GPS: 57.1410, 24.8410
GPS: 57.1796, 24.8175
GPS: 57.1248, 24.6585
GPS: 57.3140, 25.2746
GPS: 57.3625, 24.9769
GPS: 57.1417, 24.8436

T. 29156130

GPS: 57.1796, 24.8175

T. 29426705
T. 29747000

www.hotelkaupo.lv
www.reinatrase.lv
www.ramkalni.lv
www.hotelkolonna.lv
www.atputa-berzi.lv
www.hesburger.lv

GPS: 57.3247, 25.1382

www.reinatrase.lv

„Apaļkalns“, Raiskumas, Pargaujos apyl.

Svečių namai „Rožkalns“ „Rožkalni“,

T. 29607356
T. 29272255
T. 29100280
T. 64120122
T. 64132229
T. 26427752

www.ezerseta.lv

T. 29272255

Svečių namai „Lāču miga“

„Jaunbeites“, Siguldos apyl.
„Reiņa Cafe“ „Kalnzaķi“, Krimuldos apyl.
„Rāmkalni“ „Vītiņkalni“, Inčukalno apyl.
„CafePopular“ Vienības lauk. 1, Cėsys
„Bērzi“ Plācis, Pargaujos apyl.
„Hesburger“ Vidzemes kelio 4, Sigulda

T. 29262455

„Kalnzaķi“, Krimuldos apyl.

GPS: 57.1431, 24.8291

GPS: 57.1563, 24.8517
GPS: 57.1544, 24.8532

GPS: 57.3635, 24.9589

T. 29143244

Kempingas „Siguldas pludmale“

www.kakiskalns.lv

www.cathouse.lv
www.hotelpils.lv

GPS: 57.3449, 24.9185

T. 29441970

www.pazemesezeri.lv
www.celotajs.lv/
mezarozes
www.celotajs.lv/
upeslejas

GPS: 57.1554, 24.8198

T. 67976886

T. 29150104
T. 67709625

T. 29289796

Kempingas „Apaļkalns“

GPS: 57.5559,25.4311

„Kaķu Māja“ Pils g. 8, Sigulda
„Ritters“ Pils g. 4b, Sigulda
„Kaupo Cafe“

GPS: 57.3183, 25.1964

www.hotelbruveri.lv

Svečių namai „Augstrozes“

KAVINĖS, BISTRO

www.jaunbrenguli.lv

KEMPINGAI

www.valmiermuiza.lv

„Vilhelmīnes dzirnavas“

T. 26330479

Jaunimo nakvynės namai „Putniņkrogs“

T. 29135438

„Mazais Ansis“

GPS: 57.1784, 25.2449

Jaunimo nakvynės namai, viešbutis „Krimuldas pils“

Dzirnavu g. 2, Valmiermuiža
„Braslas krogs“ „Braslas krasti“,
Straupės valsč., Pargaujos apyl.
„Bucefāls“„Ceļmalas“, Siguldos apyl.

„Raganas Ķēķis“

www.ezerklabi.lv

T. 26092153

Svečių namai „Laso“

„Kaķītis“ Senču g. 1, Sigulda
„Valmiermuižas virtuve“

T. 29266445

„Brūveri“, Siguldos apyl.

Svečių namai „Province“

SMUKLĖS

GPS: 57.4615, 25.2684

GPS: 57.1495, 24.8594

Viešbutis „Kaupo“
www.diklupils.lv
www.aparjods.lv
www.hotelezeri.lv
www.hotelsigulda.lv
www.hotelsanta.lv

www.pilskalni.lv

www.livonija.viss.lv

Svečių namai „Mauriņi“

T. 64207480
T. 67974414
. 67973009
T. 67972263
T. 67705271

T. 29299268

T. 67973066

Svečių namai „Reinis“

„Dikļu pils“ Dikliai, Kocėnų apyl.
„Aparjods“ Ventas g. 1a, Sigulda
„Gadalaiki“ “ „Ezeri“, Siguldos apyl.
„Kropotkins“ Pils g. 6, Sigulda
„Timiāns“ „Kalnjāņi“, Siguldos apyl.
„Kungu Rija“

GPS: 57.1618, 24.8255

Pulkveža Brieža g. 55, Sigulda

Svečių namai „Brūveri“

RESTORANAI

www.celotajs.lv/
medniekunamins

JAUNIMO NAKVYNĖS NAMAI

Vadu g. 3, Valmiera

SVEČIŲ NAMAI

T. 26553922

Laisvalaikio sodyba „Jaunbrenguļi“
Laisvalaikio sodyba „Vējiņi“

Viešbutis „Hotel Segevold“
Mednieku g. 3, Sigulda
tel. 29111619
www.krimuldaspils.lv
GPS: 57.1677, 24.8298

GPS: 57.5978, 25.1025

www.jonathanspahotel.com GPS: 57.2254, 25.3034

Mālpils g. 4b, Sigulda

4 | Krimuldos dvaro vynai

www.diklupils.lv

T. 29222011

Amatciems, Amatos apyl.

Viešbutis „Bīriņu pils“

„Vīnkalni“ - tai ekologinis ūkis ir kartu picerija po atviru dangumi.
Čia gamtoje galima paragauti itališko maisto, patiems iškepti picą
ant gyvos ugnies, įsigyti vynuogių sodinukų, pasivaikščioti
Miegupytės taku kartu su gidu, o jaunavedžiams siūlomi specialūs
renginiai.

Laisvalaikio sodyba „Mednieku namiņš“

T. 64207480

SPA viešbutis „Jonathan Spa Estate“

„Kalnjāņi“, Siguldos apyl.

3 | Ekologinis ūkis „Vīnkalni“

LAISVALAIKIO SODYBOS

Argi galima dar geriau pažinti kurią nors vietą, jeigu ne per pilvą?
Šalia alaus darymo Valmiermuižos alaus darykla bendradarbiauja
su kitais svetingais ūkiais ir kviečia artimų bei tolimų žemių
keliautojus susipažinti su Vidžemės turtais, tradicijomis bei
gardumynais! Kasmetinės latviškos mugės Valmiermuižoje 2014
metais vyks vasario8, kovo22, gegužės10, birželio21, rugpjūčio9,
rugsėjo20, lapkričio 8 ir gruodžio 20 dienomis.

Placis, Pargaujos apyl.
tel. 29464946
www.straupe-hanza.lv
GPS: 57.3653, 24.9830
Dzirnavu g. 2
Valmiermuiža
tel. 20264269
www.gardumuti.lv
GPS: 57.5559, 25.4311

RENGINIŲ KALENDORIUS
Sausio
1-31 d.

Urbanistinio meno festivalis
NATURE/URBAN/FUTURE Siguldoje
www.natureurbanfuture.org
Sausio
Viessmann Rogučių sporto pasaulio taurė
25-26 d.
www.tourism.sigulda.lv
Kovo
Siguldos Žiemos festivalis
1-9 d.
www.tourism.sigulda.lv
Balandžio SEB Kalnų dviračių maratono 1-asis
27 d.
etapas Cėsys – Valmiera
www.velo.lv
Gegužės
Latvijos sodinukų paroda Siguldoje
2-3 d.
www.staduparade.lv
Birželio
Tarptautinė muziejų naktis Cėsiuose,
17 d.
Valmieroje, Turaidoje
www.muzeju-nakts.lv
Birželio
Dainų šventės 150 kasmetinis renginys
8 d.
Dikliuose
www.kocenunovads.lv
Birželio
Vasaros saulėgrįža Turaidos
21 d.
muziejuje-rezervate
www.ungurmuiza.lv
Birželio 28- Menų festivalis „Cėsys`14“
liepos 20 d. www.cesufestivals.lv
Birželio
Mažoji operinės muzikos šventė
28 d.
Ungurmuižoje
www.ungurmuiza.lv
Liepos
XI „Kremerata Baltica“ festivalis
3-6 d.
Siguldoje
www.baltaisfligelis.lv
Liepos
SEB Kalnų dviračių maratono UCI etapas
6 d.
Siguldoje
www.velo.lv
Liepos 6,
Bethovenas ir Sigulda – muzikiniai
13, 20, 27 d. pusryčiai Siguldos Naujosios pilies sode
www.tourism.sigulda.lv
Liepos 11, Gyvosios muzikos vakarai Valmiermuižoje
18, 25 d. ir www.valmiermuiza.lv
rugpj. 1 d.
Liepos
Diklių pilies retro ralis
10-13 d.
http://diklipalacehotel.com/

Liepos
23 -27 d
Liepos
26 d.
Liepos 26 d.
Liepos
27 d.
Rugpjūčio
1 d.
Rugpjūčio
1-3 d.
Rugpjūčio
2-3 d.
Rugpjūčio
9 d.
Rugpjūčio
9 d.
Rugpjūčio
10 d.
Rugpjūčio
16 d
Rugsėjo
6 d.
Rugsėjo
7 d.
Rugsėjo
14 d.
Rugsėjo
20 d.
Spalio 4 d.
Spalio 11 d.
Spalio 25 d.

Kansainvälinen kuumailmapallofestivaali
„Valmieras Kauss 2014”
www.valmiera.lv
V Bliuzo šventė Siguldoje
www.bluesfest.lv
Āraišin juhla, www.amata.lv
Duonos diena Araišiuose
www.amata.lv
Mūrinei Turaidos piliai – 800
www.turaida-muzejs.lv
XXII tarptautinė Siguldos operos muzikos
šventė
www.tourism.sigulda.lv
Muzikos festivalis „Laba Daba“
Ratniekiuose
www.labadaba.lv
Koncertų salė po atviru dangumi
Siguldoje
www.tourism.sigulda.lv
Livonijos šventė Cėsiuose ir Araišiuose
www.cesis.lv
Dikļin linnan Puutarhajuhla
http://diklipalacehotel.com/
„Šubertiāde” Ungurmuižassa
www.ungurmuiza.lv
Kosmoso festivalis Cėsiuose
www.cesis.lv
Latvijos dviratininkų Vienybės varžybos
Siguldoje www.velo.lv
Valmieros maratonas
www.valmieras-maratons.lv
Balttilaisten päivä Āraišin järvilinnassa
www.amata.lv
Ugnies naktis parke „Vienkoci“
www.vienkoci.lv.
Istorinė Simjūdos mugė Valmieroje
www.visit.valmiera.lv
Siguldos Kalnų maratonas
www.raid.lv
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laikais Popieriaus fabrikas saugojo ir popierių.
Olų paslaptis – tai jų ypatinga temperatūra, kuri
ir vasarą, ir žiemą išlieka pastovi. Kai kurios iš jų
naudojamos ir šiandieną, tačiau apžiūrėti olas
galima tik kartu su ekskursijų vadovu, nes būtina
laikytis įvairių gamtosaugos ir saugumo
reikalavimų.
Lygatnė, tel. 641536169, 29189707
www.visitligatne.lv
GPS: 57.2335, 25.0396

Praeities liudininkės –
šarvuotosios žuvys

Šiemet sukanka 40 metų, kai yra įkurtas
didžiausias Baltijos šalyse nacionalinis
parkas – Gaujos NP, saugantis Gaujos
senvagės ir jos apylinkių gamtos turtus,
augalų, paukščių ir vabzdžių rūšių įvairovę.
Gaujos senvagės formavimasis prasidėjo
daugiau kaip prieš 350 milijonų metų, tačiau
dabartinis kraštovaizdis susiformavo
poledynmečio vandenims graužiantis į
smiltainio uolas. Patį parką tarsi apipina
ilgiausia Latvijos upė Gauja (452 km), kuri
kažkada buvo prekybos keliu ir kurios
pakrantėje savo gyvenvietes įkurdavo lyviai.
Jau XIII a. čia buvo statomos mūrinės pilys,
kurias saugojo statūs šlaitai ir gilūs upės
slėniai. Vėliau aplinkui pilis iškilo miestai su
savo ūkiu ir kultūriniu gyvenimu.
Dabar parkas – tai vieta, kur šalia naujų
jaukių svečių namų, restoranų ir poilsiaviečių
gyvena praeities legendos, bylojančios apie
seniai praėjusius laikus. Čia esančiose
senovinėse pilyse kiekvienas gali pajusti
praeities dvelksmą, pasikrauti energijos bočių
šventovėse arba išmėginti gydomąjį vandens
šaltinių poveikį. Taip pat čia kiekvienas turi
galimybę prisiliesti prie karalių sodintų
medžių, paklausyti aido smiltainio uolose, ar
vaikštinėjant gamtos takais gėrėtis miško
turtais. Mėgautis reikia lėtai, pasiduodant
skoniui, kvapui ir spalvoms, stengiantis
pajusti vietinio gyvenimo ritmą. Geriausias
būdas - kelionės pėsčiomis, dviračiu arba
raitomis. Taip pat galima leistis ir valtimi
ramia upės tėkme.

1

Dabartinę Gaujos NP teritoriją devono
laikotarpiu, t. y. prieš 400 milijonų metų, dengė
sekli šilta jūra, kurios dugne formavosi
dolomitai ir smiltainiai. Joje veisėsi šarvuotosios žuvys, iš kurių iki mūsų dienų išliko
nemažai fosilijų. Ir dabar parke galima aptikti
vietų, kur devono laikotarpio sluoksniuose
matomos išlikusios suakmenėjusios
šarvuotųjų žuvų liekanos.

Gamtos mylėtojai Gaujos NP turi
galimybę pamatyti šias retas
gyvūnų, paukščių ir augalų rūšis:
Plačioji patužė
Lobaria pulmonaria
Plunksninė švitrelė
Schistostega pennata
Šiaurinis šikšnys
Eptesicus nilsonii
Tulžys
Alcedo atthis
Daugiametė blizgė
Lunaria redivia

9 I Šventasis šaltinis (Svētavots)

Šventasis šaltinis neužšąla netgi žiemą, ir, anot
pasakojimų, turi gydomųjų savybių. Aplink patį
šaltinį yra sukurtas parkas, kuriuo, iš anksto
užsiregistravus, galima pasivaikščioti, klausantis
ekskursijų vadovo istorijų. Žinantys žmonės
pasakoja, kad tas, kuris Maros dieną dar prieš
saulei kylant nusipraus Šventajame šaltinyje ir
atneš namiškiams vandens, nepamiršęs jį iki
saulėlydžio atnešti atgal ir išpilti, tas nusiplaus
visas blogybes. Be to, kalbama, kad šaltinio yra
violetinė aura, dėl to jis įvertintas šešiomis
žvaigždutėmis.
Cėsių apyl. tel. 26385633
www.svetavots.lv.
GPS: 57.3045, 25.2338

10 I Zvartos uola (Zvārtes iezis)

Smiltainio uola ir skardis su apžvalgos aikštele –
tai vienas gražiausių Latvijos kraštovaizdžių. Prie
uolos prasideda apžvalginiai maršrutai, vedantys
ties Amata. Kažkada Naujųjų metų išvakarėse,
Vasaros saulėgrįžos ir Joninių naktimis prie
uolos vykdavo didžiosios raganų ir velnių
linksmybės. Dabar Zvartos uolos lankytojų
centre siūloma pasivaikščioti Raganų pievomis,
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kur galima sužinoti žiniuonių paslapčių,
pasisemti senovinės išminties ir paieškoti
raganų burtose naudojamų augalų.
Amatos apyl., www.gnp.lv, GPS: 57.2474, 25.1423

11 I Didysis Pragarėlis (Lielā Ellīte)

Ola (vadinama ir Liepos Pragarėliu, Pragarėliu,
Velnio degykla, Velnio krosnimi, Liepmuižos ola,
Liepos ola, Velnio kambariu), kartu su šaltiniu
jau nuo senųjų laikų yra populiari ir svarbi
šventoji vieta. Didžiojo Pragarėlio uola – tai
smiltainio darinys, įdomus savo neįprasta forma –
prie įėjimo į olą yra iškyšos, nišos, įdubos,
unikali Latvijoje arkada. O šalia olos tekančio
Šventojo šaltinio vanduo laikomas itin vertingu.
Didysis Pragarėlis – tai ypatingai saugomas
archeologijos paminklas, o nuo 1974 metų – tai
saugomas geologinis objektas, geomorfologinis
gamtos paminklas ir kultūrinis-istorinis
objektas. Manoma, kad ola susiformavo prieš
7000 metų, nors pirmą kartą rašytiniuose
šaltiniuose ji minima 1791 metais.
Priekulių apyl. GPS: 57.3836, 25.4275

12 I Mažasis Pragarėlis (Mazā Ellīte)

Baltojo smiltainio uolos sienoje yra susiformavęs
trikampis urvas. Manoma, kad kadaise Mažasis
Pragarėlis buvo senovinė kultinė vieta ir joje
kažkada buvo apsistojęs pats velnias, išvarytas iš
Didžiojo Pragarėlio.
Priekulių apyl. GPS: 57.3738, 25.4443

13 I Vėjinių požeminiai ežerai

Unikali olų sistema su galingu šaltiniu ir dviem
požeminiais ežerais. Tai vieninteliai žinomi
požeminiai ežerai Baltijos šalyse. Didžiojo ežero
plotas – 30 m², ilgis 14 m, gylis apie 2 m. Mažojo

šalį, visada aukodavo sidabro pinigų, kad
praspruktų pro klastingą vingį. Jeigu kuris iš jų
skęsdavo, kad jį rastų, reikėdavo paleisti į
Gaujos vandenis duonos su degančia žvake.
Ten, kur užgesdavo žvakė ir reikėdavo ieškoti.
Pargaujos apyl.
GPS: 57.2494, 25.0047

21 I Kotrynos uola (Katrīnas iezis)

Įstabaus grožio smiltainio uola prie Lygatnės
gamtos tako, čia pat prie sraunaus upės vingio.
Kalbama, kad pavadinta uola merginos
Kotrynos vardu, kuri dėl nelaimingos meilės
nusprendė palikti šį gyvenimą, šokdama nuo
uolos į Gaują.
Pargaujos apyl.
GPS: 57.2530, 25.0154

22 I Ainavų skardis (Ainavu krauja)

Iš vienos aukščiausių Latvijos uolienos
atodangų atsiveria nuostabus Amatos senvagės
kraštovaizdis, o žiemą čia galima pamatyti
nuostabių formų ledo darinius.
Amatos apyl.
GPS: 57.2383, 25.1979

23 I Cirulišų gamtos takai
(Cīrulīšu dabas takas)

Įvairaus ilgio, pažymėti ir puikiai sutvarkyti
pasivaikščiojimo ir dviračių maršrutai ties
Gaujos krantu leidžia pasigrožėti geologiniais
procesais ir gamtos reiškiniais, vykusiais
pradedant nuo ledynmečio. Eidami taku
lankytojai sužino apie daugelį įdomių objektų,
pavyzdžiui, Spoguļu (Veidrodžio) uolas arba
Vilko tarpeklį. Tai prieš 350 milijonų metų
susiformavusi uola, kurios papėdę skalauja
Gaujos vandenys.
Cėsių apyl.
GPS: 57.3069, 25.2215
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25 I Avotbirzs ir Šventasis
šaltinis

Braslos upė savo vagą praskynė smiltainio
uolose ir suformavo iki 25 m aukščio stačius
krantus. Didžiųjų uolų viršūnėje aptinkamas
Šventasis šaltinis, o vietovėje Avotbirzs auga
Latvijoje retai pasitaikanti Kanados cūga.
„Avoti“, Ledurgos valsč., Krimuldos apyl.
GPS: 57.3287, 24.9015

26 I Raudonosios uolos

(Sarkanās klintis)

10 m aukščio raudono smiltainio atodangą,
išsikišusią Gaujos senvagės skardžio 200 m
atkarpoje, vadina Raiskumo uola. Tarp uolos
akmenų trykšta keli šaltiniai. Ypatingai
vertinamas Rūcamavots, kuriame žinantys
žmonės semiasi vandens. Jo vandens skonis
yra šiek tiek neįprastas (galima pajūsti geležį).
Raiskumo valsč., Pargaujos apyl.
GPS: 57.3200, 25.2205

27 I Stačių Gaujos krantų Pojūčių
parkas
(Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks)

Stačių Gaujos krantų teritorijoje prie Janio
Dalinio stadiono kiekvienas gamtos mylėtojas
gali pasivaikščioti 2,7 km ilgio taku, kurį
sudaro įvairūs gamtos elementai. Pojūčių
takas ragina pabusti visas penkias jusles:
klausą, regą, lytėjimą, uoslę ir skonį.
Pasivaikščiojimo metu atsiveria vienas
vaizdingiausių Gaujos pakrančių kraštovaizdžių. Be to, čia pat šniokščia Kazu slenksčiai,
kurie buvo seniau suformuoti norint suvaldyti
galingą Gaujas srautą. Pojūčių parkas yra puiki
paukščių stebėjimo vieta.
Valmiera, J. Daliņa g. 2, tel. 64224184,
www.sajutuparks.lv, GPS: 57.5409, 25.4405

24 I Braslos žemupio uolos
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Pargaujos ir Krimuldos apylinkes skiriančios
Braslos upės pakrantėse, maždaug 2 km ilgio
atkarpoje susiformavusios net 12 smiltainio
atodangų, kurios yra saugomi gamtos
paminklai. Vietovės maršrutas nesužymėtas.
Pargaujos apyl.
GPS: 57.2887, 24.9381
(Rekomenduojama automobilių
stovėjimo vieta)

apžiūrėti paveikslų ekspoziciją ir pajusti ypatingą
dvaro dvasią, mėgaujantis arbata arbatos
namelyje.
Raiskumo valsč., Pargaujos apyl., tel. 22007332
www.ungurmuiza.lv, GPS: 57.3625, 25.0887

34 I Veselavos dvaras ir parkas

Dvaro ponų namas pastatytas taip, tarsi jis
stovėtų ant didelės ovalinės salos, kurią iš visų
pusių supa vandens griovys. Prie paradinio įėjimo
veda akmeniniai arkiniai tiltai. Tuo tarpu už vieno
kilometro nutolusiame parke aptinkamas Meilės
šaltinėlis ir energijos suteikiančios eglės.
„Viesturi“, Veselavos valsč.
Priekulių apyl., tel. 26100962.
GPS: 57.2899, 25.4776

35 I Skangalės dvaras

Dvaro centrą sudaro septyni pastatai – čia įrengti
ir svečių namai, ir dvasinio lavinimosi centras bei
Ulofo Palmės muziejus. Švedijos ministrų
pirmininkas U. Palmė būdamas vaikas
Skangalėje praleisdavo vasaras. Šiuo metu dvaro
svečių namuose lankytojams siūlomas švediškas
stalas su latvių patiekalais.
„Skangaļi“, Liepos valsč.
Priekulių apyl., tel. 26175981
www.skangali.lv
GPS: 57.3990, 25.4943

36 I Inciemo dvaras ir parkas

Dvaras įkurtas XVII a. pradžioje. Po agrarinės
reformos XX a. pradžioje dvaras buvo perduotas
poetui Viktorui Eglyčiui. Poeto sūnus rašytojas
Anšlavas Eglytis 1962 metais išleistoje knygoje
„Pensionas pilyje“ („Pansija pilī“) aprašo savo
prisiminimus ir ryškiausias Incieme praleistų
vasarų akimirkas. 2006 metaus dvaro parke
buvoatidengtas A. Eglyčio paminklas, o nuo 2010
metų veikia turizmo, švietimo ir kultūros centras.
Inciems, Krimuldos apyl.
tel. 26060474, www.inciems.lv
GPS: 57.2303, 24.8036

37 I Krimuldos bažnyčia
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Viena seniausių mūrinių bažnyčių Latvijoje buvo
statyta 1205 metais, po to, kai lyvių viršaitis ir
kunigaikštis Kaupo grįžo iš Romos, kur lankėsi
pas popiežių Inocentą. Šalia bažnyčios yra
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Kubeselės pilkapis, o jo papėdėje – kalnelis, kurį
vadina Kaupo kapaviete.
Krimuldos apyl.
GPS: 57.1636, 24.7684

38 I Siguldos evangelikų
liuteronų bažnyčia

Bažnyčia, kuri pirmą kartą rašytiniuose
šaltiniuose minima kaip Šventojo Bertulio
bažnyčia, gali didžiuotis savo Roberto Tilbergo
1930 metais kurtu altoriaus paveikslu „Kristus
Getsemanės sode“, 2001 metais pakabintu
ketaus varpu ir Valdo Attalo kurtomis „Sagų
mozaikomis“.
Baznīcas g. 2, Sigulda
GPS: 57.1624, 24.8523

39 I Turaidos bažnyčia

1750 metais pastatyti maldos namai – vieni
gražiausių Turaidos muziejuje-rezervate esančių
medinių statinių Latvijoje. Bažnyčia pastatyta ant
Bažnytkalnio, kuris yra ir sena kapavietė. Šalia
bažnyčios galima apžiūrėti Turaidos Rožės
atminimo vietą.
Turaidas g. 10, Sigulda
tel. 67972376, www.turaida-muzejs.lv
GPS: 57.1868, 24.8478
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48 I Ledurgos evangelikų
liuteronų bažnyčia

Bažnyčia buvo pradėta statyti, kai parapijos
kunigu tarnavo Danielis Merkelis – Baltijos
vokiečių rašytojo ir publicisto Garlybo Merkelio
tėvas. Šios parapijos maldos namai buvo
nepaprastai išpuošti ir šiandien laikomi vienu
žymiausių baroko stiliaus paminklų Vidžemėje.
Ledurga, Krimuldos apyl.
tel. 26536094
GPS: 57.3224, 24.7420

49 I Valmieros Šv. Simono bažnyčia

1283 statyta bažnyčia iki šių dienų išsaugojo
savo viduramžių išvaizdą. Bažnyčioje galima
pamatyti XV-XVI a. žinomų miestiečių antkapius,
vargonus (1886 m.), sakyklos ir vargonų viškų
tapytus papuošimus (1730 m.). Bažnyčios
bokšte veikia parodų salė, o nuo bokšto
apžvalgos aikštelės atsiveria Valmieros
panorama.
Bruņinieku g. 2, Valmiera
GPS: 57.5384, 25.4263

1 I Gutmanio ol

Didžiausia Baltijos šalyse ola – tai seniausias
turistų lankomas objektas. Ant olos sienų,
daugelio įvykių liudininkių, išliko užrašai net
nuo XVII a. Kalbama, kad ola susidarė iš lyvių
viršaičio Rindaugo žmonos ašarų, kuri,
nubausta už neištikimybę, buvo užmūryta
uoloje Gaujos krante. Apie jos liūdesį dar
šiandien primena čia pat esantis šaltinėlis.
Kiti mėgsta pasakoti, kad šaltinėlis turi
gydančių savybių. Jo vandeniu kažkada gydė
žmones vyras, kurį liaudis vadino „gut mann“.
Jo vardu ola ir pavadinta. Čia pat gimė ir
nuostabi legenda apie Turaidos Rožę, kuri
prie olos slaptai susitikinėjo su savo
mylimuoju Viktoru.
Siguldos apyl. tel. 26657661
GPS: 57.1761, 24.8426

2 I Erelių (Ērgļu) uolos

Viena didingiausių Baltijos šalyse 700 m ilgio
vertikali smiltainio siena. Girdėti, kaip
atspindimas nuo uolos aidas skamba tarsi
vargonai, todėl kadaise uolos buvo taip pat
vadinamos – Ērģeļu (Vargonų) uolomis.
Įrengtais pėsčiųjų takais pasiekus virš uolų
įrengtas apžvalgos aikšteles lankytojų akims
atsiveria vaizdingas Gaujos slėnio
kraštovaizdis.
Cėsių apyl.
GPS: 57.3595, 25.2582

3 I Lygatnės gamtos takai

Keliaujant pėsčiųjų takais įvairiais maršrutas
galima vos kelių metrų atstumu stebėti
laukinius gyvūnus ir paukščius, kurie nuo
lankytoju yra atskirti aptvėrimu ir gyvena savo
natūralioje aplinkoje. Lygatnės gamtos
takuose sutinkami miško gyvūnai atvežti iš
įvairių Latvijos vietų. Tai sužeisti arba
prijaukinti gyvūnų jaunikliai, be žmogaus
pagalbos nesugebantys išgyventi ir
savarankiškai susirasti maisto.
Lygatnė
tel. 64153313, 28328800
www.gnp.lv
GPS: 57.2484, 25.0154

4 I Kvėpenės ąžuolas

Didžiausias medis Gaujos NP – vienas iš
vešliausių ąžuolų Latvijoje. Ne veltui daugelis
jį lygina su medžiu, pavaizduotu ant 5 latų
banknoto. Ąžuolas, kurio kamieno apimtis
siekia 6 metrus, o aukštis – 20 m, auga
Gaujos senvagės slėnio dešiniajame krante.
Raiskumo valsč., Pargaujos apyl.
GPS: 57.2769, 25.1813

5 I Zilaiskalns

Aukščiausia Vidžemėje vietovė (127 m virš
jūros lygio) tai kartu ir sena šventovės vieta,

28 I Turaidos muziejus-rezervatas
viduramžių kapinės ir gamtos rezervatas.
Zilaiskalns kalne yra senasis Aukojimo
akmuo su iškalta dubens formos ertme.
Apie šio kalno ypatingąją jėgą žmonės
pasakoja taip: senovėje, kai išseko kalno
viršūnėje buvęs šaltinis, gydęs akių ligas,
vietoje jo buvo pradėtas naudoti Zilaiskalns
kalno smėlis. O tuomet, kai Švedijos
karalius Karlas XII panorėjo, kad kalno
vietovės buvo naudojamos kariniais tikslais,
tam priešinosi ne tik gyventojai, bet ir pati
gamta – pradėjo lyti nesibaigiantis lietus,
neleidęs kareiviams užkopti į kalną.
Pasakojama, kad Zilaiskalns buvo ir raganų
susibūrimo vieta, todėl čia žmonės atvyksta
norėdami sužinoti savo ateitį ir atlikti
įvairius ritualus. Su šventąja vieta susiję ir
kai kurie žinomi žmonės – legendinė
Zilaiskalno Marta arba Marta Rancane, ir
lyvių didvyris Imanta, kuris, anot legendos,
čia yra palaidotas.
Kocėnų valsč. GPS: 57.5485, 24.6915

6 I Sieto uola (Sietiņiezis)

Didžiausia baltojo smiltainio uolienų
atodanga Latvijoje su keliomis vaizdingomis
nišomis, įdubimais ir olomis. Pasivaikščioti
palei uolą galima puikiai įrengtu gamtos
taku. Kalbama, kad uola pavadinimą gavo
dėl savo skylėtos išvaizdos – bičių padarytų
akučių. Tuo tarpu jos didžiausia iškyša
pavadinimą Velnio kulnas gavo dėl visai
negero įvykio: į jį velnias atsispyrė, kad
peršoktų per Gaują ant Liepos, Didžiojo
Pragarėlio olos. Kiti apie velnią pasakoja
dar daugiau – jis, esą, stengdamasis
ištrūkti iš Didžiojo Pragarėlio olos, pastatė
prie Sieto uolos tiltą ir į kepurę visai kaip
ropes, rinko akmenis.
Kocėnų apyl., GPS: 57.4305, 25.3829

7 I Kūkų uola (Ķūķu klintis)

Viena didžiausių Latvijoje devono uolienų
atodangų, siekianti iki 500 m ilgio ir iki 43 m
aukščio. Uolienų pradžioje matomi
slenksčiai, kurių sąlyginis nuolydis yra
0,5 m/km. Iš karto už slenksčių priešais
aukščiausią uolų vietą matomas giliausias
Gaujos akivaras (apie 7 m).
Ir uola turi savo istoriją – ji savo pavadinimą
gavo dėl šalimais įsikūrusių Kūkų namų, o
kūkų košė arba kukis (ķūķis) buvo tradicinis
latvių žiemos saulėgrįžos patiekalas.
Raiskumo valsč., Pargaujos apyl.
GPS: 57.2741,25.1066

8 I Uolos, olos ir rūsiai
Lygatnės mieste

Daugiau kaip 300 dirbtinai sukurtų olų, iš
kurių dauguma atsirado dar XVIII a. Čia
žmonės kadaise saugojo maistą, o caro

Labiausiai lankomas Latvijos muziejus, kuriame
galima susipažinti su archeologijos, architektūros, istorijos ir meno paminklais, bylojančiais
apie istorinius įvykius net nuo XI a. Čia saugoma
daugybė istorijų – ir apie viduramžių pilį, Gaujos
lyvius, senąjį dvaro ūkio centrą ir apie Dainų
kalną.
Turaidas g. 10, Sigulda, tel. 67972376,
www.turaida-muzejs.lv, GPS: 57.1868, 24.8478

29 I Siguldos pilių kompleksas
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ežero plotas 15 m², ilgis 6 m, gylis apie 5 m. Virš
didelių požeminių ertmių yra nepatvarus
smiltainio sluoksnis ir kvartero nuosėdos, kurių
storis tik 6 m, todėl apžiūrėti požeminius ežerus
galima tik lydint gidui.
„Vējiņi“, Straupės valsč.
Pargaujos apyl., tel. 29354189
www.pazemesezeri.lv
GPS: 57.3398, 24.9071

14 I Dailininkų (Rojaus) kalnas
(Gleznotāju (Paradīzes) kalns)

Ypatingai vaizdinga vieta, iš kurios atsiveria
nuostabus Gaujos senvagės slėnio kraštovaizdis.
Ši vieta įkvėpė tokius genijus kaip J. Federis,
J. Rozentalis ir V. Purvytis, kuris ir pavadino taip
šią vietą. Nuo kalno viršūnės atsiveria puikus
vaizdas į Turaidos pilį.
Siguldos apyl.
GPS: 57.1748, 24.8658

15 I Velnio olos ir uolos

Ši paskutinė galinga Gaujos slėnio klinčių siena
yra saugomas geologinis objektas. Saugoma ir
8 m virš vandens esanti Velnio ola – senovinė
aukojimo vieta. Tie, kas gerai pažįsta šią vietą,
tikrai papasakos, kad sprukdamas, velnias
pasislėpė šioje oloje ir kol gulėjo pasislėpęs,
savo kvėpavimu aprūkė olos sienas juodai. Kitą
vakarą jis spruko per viršų ir įtruko tiesiai į
Gaujos akivarą, kur kartais dingsta kai kurie
neatidūs keliauninkai.
Siguldos apyl.
GPS: 57.1496, 24.8118

16 I Kaizerio krėslas ir Kaizerio
žvilgsnis (Ķeizarkrēsls un Ķeizarskats)

1926 metais statyta liuteronų bažnyčia – tai
valstybinės reikšmės architektūros paminklas,
tačiau kadaise čia buvo įrengta valgykla, vėliau
sandėlys. Bažnyčia, kurios statyboje buvo
naudojamas vietinis tufas, šiuo metu yra visiškai
atnaujinta.
Styveriai, Siguldos apyl.,
GPS: 57.1019, 24.8226
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Skrydis vertikaliu vėjo tuneliu ir nuostabūs
potyriai leidžia išpildyti seną žmonijos svajonę
apie laisvą skrydį.
Rygos–Siguldos greitkelio 47-as km
tel. 28384400, www.aerodium.lv
GPS: 57.1333, 24.7861

77 I Ledrogių ir rogučių trasa
„Sigulda“

Siguldos ledrogių ir rogučių trasa miesto
svečiams siūlo galimybę pasimėgauti tuo, kas
paprastai yra leidžiama tik profesionaliems
sportininkams – nusileisti 1420 metrų ilgio,
16 posūkių ir 200 m ilgio stabdymo kelio trasa.
Šveices g. 13, Sigulda
tel. 29185351, www.bobtrase.lv
GPS: 57.1508, 24.8408

78 I Lynų trasa per Gaują

Kelionės vagonėliu vieninteliu tokio pobūdžio
lynų keliu Baltijoje metu iš 42 metrų aukščio
atsiveria puikus vaizdas į permainingą Gaujos
slėnio kraštovaizdį, Turaidos pilį, taip pat į per
Gaują nutiestą tiltą, Krimuldos dvarą ir Siguldos
ledrogių trasą. O tie, kam norėtųsi ekstremalesnių pojūčių, vasarą gali išmėginti šokimą su
guma iš vagonėlio.
Poruka g. 14, Sigulda, tel. 67972531
www.bungee.lv, GPS: 57.1645, 24.8458

79 I Nuotykių parkas „Tarzanas“

Didžiausias Baltijos šalyse nuotykių parkas
siūlo nuotaikingas pramogas – čia yra rodeo
trasa, kliūčių trasa medžiuose ir mažiems, ir
dideliems, keltuvas su kėdėmis, katapultos ir
batutai su gumomis vaikams.
Peldu g. 1, Sigulda
tel. 27001187, www.tarzans.lv
GPS: 57.1596, 24.8386

80 I Laipiojimo atrakcionų parkas
„Ėžių bokštas“ („Ežu tornis“)

Vieta, į kurią atvyksta šeimomis, su draugais
arba kolegomis – čia pramogaujama įveikiant
kliūtis, laipiojant trosais, tinklais, įvairių
konstrukcijų tilteliais, čia yra sūpynių, virvių ir
įvairiausių laiptukų, siūlomi nusileidimai lynais,
yra slidinėjimo trasa, tinklinio aikštelė, Alpių
stiliumi pastatytas svečių namelis, pirčių
kompleksas, smuklė, be to, yra patalpos
seminarams rengti.
Senču g. 1, Sigulda, tel. 67976886
www.kakiskalns.lv, GPS: 57.1431, 24.8291

85 I Poilsio kompleksas
„Reiņa trase“

Poilsis, skirtas ir ramaus, ir aktyvaus poilsio
mėgėjams – devynių duobučių golfo aikštelė,
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Cėsių Viduramžių pilis, nuo XIII a. iki XVI a. buvusi
Livonijos ordino magistrų rezidencija. Iš pilies
Rytinio bokšto atsiveria Cėsių panorama, o
nusileidus į Pietinio bokšto rūsį galima patyrinėti
tikrą viduramžių kalėjimą. Senovės dvasia puikiai
juntama žaidžiant viduramžių žaidimus pilies
sode ir vaikštinėjant, klausantis ekskursijų
vadovo istorijų. Tuo tarpu Naujojoje Cėsių pilyje
apžiūrimos puošnių XVIII-XIX a. interjerų

1732 metais barono fon Kampenhauzeno iš
milžiniškų ąžuolų statytas baroko stiliaus dvaras
vienintelis Latvijoje išlikęs medinės architektūros paminklas stebina savo gausia senovine
sienų tapyba. Šiuo metu lankytojai kviečiami

43 I Araišių archeologijos
parkas-muziejus

Parke galima pasinerti į senųjų latgalių
kasdienybę: čia apžiūrima IX-X a. įtvirtinta
latgalių gyvenvietė ir jos rekonstrukcija – ežero
pilis; XIV-XVII a. viduramžio pilies griuvėsiai
(valstybinės reikšmės archeologijos paminklas)
ir Meitu sala su akmens ir bronzos amžiaus
pastatų rekonstrukcijomis.
Araišiai, Amatos apyl., tel. 64107080
www.history-museum.lv, GPS: 57.2499, 25.2800

19 I Ezerniekų karstinės duobės

Unikalus geologinis objektas. Vykstant
karstiniams procesams atsirado griovos, piltuvo
formos duobės ir du ežerai, iš kurių vienas laikas
nuo laiko visiškai dingsta po žeme.
Alažių valsč., Siguldos apyl.
GPS: 57.0850, 24.8111
250 m ilgio r 18 m aukščio smiltainio uola dažnai
lyginama su milžiniško laivo nosimi. Apie uolą
pasakoja taip – netoli esančiuose Gūdų namuose
kadaise gyveno labai šykštus ūkininkas, kuris
savo dvasią pasižadėjo atiduoti velniui. Velnias
tuomet ir nustūmė jį nuo stataus skardžio su
visu pinigų maišu į gilųjį akivarą priešais Gūdų
uolą. Šiam akivarui plaustininkai, irdamiesi pro

44 I Dikliai – Dainų šventės lopšys

Dikliai – tai vieta, kur 1864 metais buvo pradėta
viena gražiausių latvių tradicijų – Dainų šventė.
Literatas, dvasininkas ir mokytojas J. Neikens
šventę surengė Neikenkalne, kurio papėdėje
dabar įkurta graži estrada po atviru dangumi. Tuo
tarpu Diklių Dainos švenčių ekspozicijoje surinkti
duomenys apie garsiausius XIX a. Latvijos
kultūrinius ir švietimo įvykius, taip pat istorijos
apie pirmuosius choro kūrimo žingsnius,
pradedant pirmosiomis Dainų šventėmis.
Ekspozicija „Grāvelsiņi“ Dikliai, Kocėnų apyl.
tel. 26649685, www.kocenunovads.lv.
GPS: 57.5973, 25.0943
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Vienintelis iki šiol veikiantis popieriaus fabrikas
Baltijos šalyse, įsteigtas 1815 metas ir šiuo metu
gali vadintis viena seniausių ir tradicijų
besilaikančių popieriaus gamybos įmonių visoje
Europoje. Tuo tarpu Popieriaus fabriko gyvenvietė –
tai autentiškas XIX a. industrinių ir medinių
statinių ansamblis, kur galima susipažinti su
šimtmečiais besiformavusiu Lygatnės gyventojų
gyvenimo būdu.
Pilsoņu g. 1, Lygatnė
tel. 64153169, 29189707
www.pf-ligatne.lv
GPS: 57.2371, 25.041925.0419

46 I Spiralinis kelias

Vienintelis Baltijos šalyse spiralinis kelias – tai
pamėgta vieta romantiniams pasivaikščiojimams.
Kelias įkurtas 1862 metais, kai buvo ruošiamasi
svarbiam įvykiui – Rusijos caro Aleksandro II
vizitui. Tuomet buvo ištiestas ir pirmas medinis
tiltas per Gaują.
Sigulda, GPS: 57.1699,24.8305

47 I Lygatnės slaptas
tarybinių laikų bunkeris

Aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje
devynių metrų gylyje reabilitacijos centro
„Lygatnė“ teritorijoje po žeme įrengtas slaptas
bunkeris užima daugiau kaip 2000 m² ploto – tai
unikalu vieta, išsaugojusi baiminantis branduolinio
karo paruoštą slėptuvę su autentiškais ano meto
eksponatais. Pajusti anų laikų dvasią galima ir
pietaujant aštuntojo dešimtmečio stiliaus kavinėje
bei dalyvaujant realybės žaidime, įsijautus į
tardytojų vaidmenį. Individualios ekskursijos
savaitgaliais 12.00, 14.00 ir 16.00 val., grupės iš

88 I Zoo ir poilsio centras „Rakši“

Gyvūnų mylėtojams patiks galimybė pamatyti ir
paglostyti laisvai besiganančius kupranugarius,
lamas, alpakas ir guanakas, taip pat pasivėžinti
jais. Čia pat galima išsinuomoti kelis svečių
namelius, pirtis, be to, čia siūloma išsinuomoti ir
valtis bei plaustus kelionei per Gaują.
„Rakši“, Amatos apyl.
tel. 29468635
www.kamieli.lv
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62 I Amatos amatų namai

Amatos amatų namai – tai tikras amatininkystės
centras, kur galima išmokti senovinių amatų,
apžiūrėti amatų biblioteką, o savaitgaliais
apsilankyti ir turgeliuose bei dirbtuvėse.
Drabešų dvaras, Amatos apyl.
tel. 29199870, GPS: 57.2428, 25.2790

Kalvėje galima stebėti papuošalų meistro darbą,
apžiūrėti darbo įrankius ir senovinius latgalių
papuošalus. Be to, meistras pasakoja apie
papuošalus ir jų simbolinę reikšmę, taip pat
puošybos tradicijas.
Pils laukums 9, Cėsys, tel. 29158436
www.kalve.cesis.lv, GPS: 57.3133, 25.2710

LANKYTINOS VIETOS
gaminami šaukštai ir kiti daiktai, taip pat
patiems išmėginti savo jėgas.
„Vanagi“, Augšlygatnė, tel. 26521467
www.spoonfactory.lv, GPS: 57.1908, 25.0365

65 I Nacionalinis žuvininkystės
muziejus

Muziejuje, kurio eksponatai dar kvepia
dumbliais, o tinklai dar neišdžiuvo, pasakojama
apie tai, kaip žvejojo mūsų protėviai ir kaip tai
vyksta dabar. Norintieji turi galimybę patys
išmėginti savo rankų miklumą.
Gaujas g. 38, Lygatnė, tel. 29232837
GPS: 57.2548, 25.0447

Geležinkelio tiltas per Rainą
1889 metais pastatytas akmeninis tiltas, kuris yra įamžintas
net ant pašto ženkliuko – tai aukščiausias Baltijos šalyje tokio
tipo statinys. Geriausia ji apžiūrėti galima ir dešinės greitkelio
Cėsys-Valmiera pusės.
Elektromobiliai „Siguldos kelionė“ („Siguldas tūre“)
Gražiausias Siguldos vietas galima aplankyti važinėjant gamtai
nekenkiančia transporto priemone. Kelionei vadovauja gidas.

Apie 1944 metų rudenį Muorės pusėje vykusias
žiaurias antrojo pasaulinio karo kovas Latvijos
teritorijoje primena 1992 metais skulptoriaus
H. Sprico sukurtas Muorės kovų akmuo,
restauruoti apkasų fragmentai ir bunkeris, taip
pat memorialinė siena su kovose kritusių
legionierių vardais bei 2002 metais duris atvėręs
Muorės kovų muziejus.
„Kalna Kaņēni“, Muorės valsč.
Siguldos apyl., tel. 29446115
www.moresmuzejs.lv
GPS: 57.0796, 25.0617

54 I Araišių vėjo malūnas

XIX a. viduryje pastatytame olandiško tipo vėjo
malūne lankytojai kviečiami apžiūrėti
restauruotus malūno įrenginius ir pamatyti visą
procesą, kaip grūdas virsta miltais.
Araišiai, Amatos apyl.
tel. 29238208
www.tourism.cesis.lv
GPS: 57.2527, 25.2682

55 I Skulptūra „Amžiams einant“
(„Gadsimtiem ejot“)

M. Jansono bronzinį per amžius einantį naktinį
sargą, laikantį rankose lazdą ir žibintą,
simbolizuojantį šviesos pergalę prieš tamsą,
kartais vadina „Laiko seniu“ arba „Šviesos
nešėju“. Paprastai daugiausia susidomėjimo
sulaukia žibintas, kuris netgi tapo oficialiu Cėsių
simboliu. Kalbama, kad patrynus žibintą galima
pamatyti savo ateitį ir šviesa rodys kelią
nuoširdžioms mintims ir geriems darbams.
Torņa g., Cėsys, GPS: 57.3124, 25.2717

58 I Valmieros muziejus ir
Livonijos ordino pilies griuvėsiai

Ordino pilies griuvėsiai ir Šiaurės karo metu
sugriautos miesto įtvirtinimo liekanos saugo
prisiminimus apie Valmieros centrą net nuo XIII
a. ir iki šių dienų. Pats Valmieros muziejus,
pripažintas valstybės saugomu archeologijos
muziejumi, įsikūręs 8 pastatų griuvėsių
teritorijoje. Muziejuje galima pasinerti į
Valmieros istoriją, taip pat čia siūlomos parodų
salės ir rengiamos vestuvių programos.
Bruņinieku g. 3, Valmiera
tel. 64223620
www.muzejs.valmiera.lv
GPS: 57.5395, 25.4289

„Ezeriņi“ kviečia apžiūrėti sąmojingus akmens ir
metalo darbus, apsilankyti parduotuvėlėje, taip
pat stebėti akmenį šlifuojančio meistro darbą.
Stalbės valsč., Pargaujos apyl., tel. 26371928
www.ezerini.lv, GPS: 57.3757, 25.0391

Saulės parkas
Saulės parkas ir jame įrengtas saulės laikrodis simbolizuoja
šviesos, šilumos, augimo ir gerovės laukimą, o laiko amžina
tėkmė sustato į savo vietas visus įvykius, parodo jų svarbą ir
reikšmę. Todėl tai yra vieta, kurioje atsigauna protas ir dvasia.

Priekulių apyl.
GPS: 57.3119, 25.3538

67 I „Medaus korys“ („Medus kāre“)

Lygatnės perkėla
Srovės jėga vedama perkėla – tai Latvijos technikos istorijos
paminklas, be to, tai vienintelė išlikusi perkėla per Gaują. Ji
šioje vietoje buvo įrengta po Antrojo pasaulinio karo, kai buvo
sugriautas tiltas per Gaują.

66 I Kūrybinės dirbtuvės „Ezeriņi“

Tai vieta, kur išgirsite pasakojimus apie bites,
stebėdami jas ūžiant avilyje, žiūrėdami filmą
susipažinsite su bičių gyvenimo ir bitininkystės
paslaptimis, taip pat paragausite įvairių medaus
rūšių ir sudalyvausite liejant vaškines žvakes.
Čia yra ir vietos iškyloms bei palapinėms.
„Zvirgzdi“, Vaidavos valsč., Kocėnų apyl.,
tel. 28341533, GPS: 57.4632, 25.2452

68 I Koncertų salė „Baltas Fligelis“
(„Baltais Flīģelis“)

Originalus, fligelį primenantis pastatas – tai
viena labiausiai mėgstamų koncertų salių

59 I Vaidavos piliakalnis

Piliakalnį, kurį supa trijų pylimų ir trijų griovių
įtvirtinimo sistema, krašto tyrinėtojai laiko viena
iš vietų, kur, galimai, stovėjo Beverynos pilis.
Šalimais gražiame griovyje čiurlena šventasis
šaltinis, kurio vandenis pamėgo daugybė
žmonių.
Žinovai pasakoja, kad senais laikais žmonės
Vaidavos piliakalnyje ketino įkurti Cėsius, bet čia
apsilankė velnias, kuris pareikalavo mokesčio iš
statytojų, pagrasindamas kitaip nugriauti miestą.
Tačiau statytojai atsisakė mokėti duoklę velniui
ir per naktį jis sugriovė viską, kas buvo pastatyta
per dieną. Taigi žmonės čia miesto nebegalėjo
statyti ir nutarė Cėsius įkurti kitoje vietoje.
Vaidavos valsč., Kocėnų apyl.
www.kocenunovads.lv
GPS: 57.4580, 25.2690

Latvijoje, kur reguliariai koncertuoja pasaulinio
lygio muzikantai.
Šveices g. 19, Sigulda, tel. 67974787
GPS: 57.1531,24.8448

parodos, o savaitgaliais lankytojų laukia koncertai
arba kino seansai.
Pils laukums 3, Cėsys, tel. 64123557
www.muzejs.cesis.lv GPS: 57.3136, 25.2722

69 I Smėlio namelis – smėlio
svajonių rūsiai

73 I Valmieros Dramos teatras

70 I Kultūros ir erdvės galerija
„Siguldos bokštas“ („Siguldas Tornis“)
Bokšte, kur kadaise buvo laikomas vanduo
gariniams garvežiams gesinti, įrengta
šiuolaikiška galerija, kurioje apžiūrimos įvairios
ekspozicijos, vyksta turgeliai ir kiti renginiai.
Ausekļa g. 6, Sigulda, tel. 29218240
GPS: 57.1536 24.8560

71 I Laimos laikrodis

Specialiai sukurtą Laimos laikrodį miestas kaip
dovaną kartu su „Meilės miesto“ titulu gavo
šokolado fabriko „Laima“ akcijos metu. Jis
simbolizuoja tas pačias vertybes, kaip ir Laimos
laikrodis Rygoje – visų įsimylėjėlių susitikimo
vietą.
Ausekļa g. 6, Sigulda, GPS: 57.1536, 24.8539

72 I Cėsių Parodų rūmai

Buvusioje dvaro arklidėje – XIX a. ratinėje kas
mėnesį vyksta įvairios šiuolaikinių menininkų

Vienintelis profesionalus teatras Vidžemėje
kviečia į ekskursiją po užkulisių pasaulį.
Lāčplēša g. 4, Valmiera, tel. 64207335
www.vdt.lv, GPS: 57.5394, 25.4254

74 I Galerija „Laipa“

Galerijoje „Laipa“ lankytojai kviečiami į vaizdinio
meno parodas, siūloma galimybę įsigyti meno
dirbinių, nuomotis ekspozicijas, apsilankyti
mados renginiuose, pasiklausyti paskaitų,
sudalyvauti muzikos vakaruose ir kt.
Rīgas g. 25c, Valmiera, tel. 26169449
www.galerijalaipa.lv
GPS: 57.5378, 25.4153

75 I Dailės salonas „Zaiga“

Salone yra ir dailės gaminių, ir juvelyrinių
dirbinių, ir suvenyrų.
Rīgas g. 31, Valmiera, tel. 64225746
GPS: 57.5378, 25.4141

113 I Vidžemės koncertų salė „Cēsis“
(Vidzemes koncertzāle „Cēsis“)

Didžiausia profesionali koncertų salė Vidžemėje.
Koncertų salėje nuo 2014 metų gegužės vyks
Europoje žinomų profesionalių menininkų
koncertai, parodos, dramos teatrų spektakliai,
bus rodomi filmai. Tai aukščiausias pastatas
mieste, iš kurio atsiveria panoraminis vaizdas į
Cėsių senamiestį.
Raunas g. 12, Cėsis, www.cesukoncertzale.lv
tel. 25623345, GPS: 57.3132; 25.27683

Tel. 28328800, 26351501
www.gnp.lv
GPS: 57.2549, 25.0444

Safari parkas „More“
170 ha dydžio laukinių gyvūnų parke auginama apie
300 tauriųjų elnių, danielių ir baltųjų elnių. Tai ideali vieta visiems, norintiems pailsėti nuo miesto skubos malonioje aplinkoje. Taip pat tai pirma privati vieta, kurioje auginami briedžiai.

„Saulstari“, Muorės valsč.
Siguldos apyl., tel. 29444662
www.safariparks.lv
GPS: 57.0791, 25.0572

Privatus zoologijos sodas
Čia galima pamatyti Afrikos stručių, danielių, nykštukinių avių,
povų, fazanų, be to, vasarą galima įsigyti stručio kiaušinių ir
užsisakyti kiaušinienės.

„Jaunklētnieki“, Straupės valsč.
Pargaujos apyl., tel. 26399959
GPS: 57.3548, 24.9349

Keramikos cechas „Rebeka“
Keramikos ceche „Rebeka“ rengiamos ekskursijos, kurių
metu lankytojai gali stebėti, kaip kuriami šventėms ir
kasdieniam stalui skirti indai. Čia pat galima įsigyti keramikos
dirbinių.

Galerijoje galima apžiūrėti ir unikalią smėlio
kolekciją iš visų žemynų, ir menininko autorinius
darbus – ypatinga technika iš Siguldos smėlio
kuriamus spalvotus, erdvinius, sutvirtinto smėlio
paveikslus.
Pils g. 16, Sigulda, tel. 29991642
www.vanels.si, GPS: 57.1658, 24.8515

Sigulda
tel. 26022919
www.impresso.lv
Valmiera
tel. 28685894
www.ezi.lv
GPS: 57.539, 25.4286

57 I E. Treimanio–Zvargulio
memorialiniai namai „Leukādijas“

Poeto Eduardo Treimanio-Zvargulio 1900 metais
prie Rainos intako į Gauja pastatytas namas
pavadintas Leokadijomis (Leokadija – graikų
sala Jonijos jūroje), nes tokį vardą suteikti
sodybai vertė puikus kraštovaizdis. Iš pradžių
poetas čia leisdavo savo vasaras, tačiau nuo
1919 metų įsikūrė visam. Palaidotas poetas irgi
čia pat, jo paties prašymu – sode, žaliųjų eglaičių
paunksmėje.
Priekulių kraštas
GPS: 57.3639, 25.3647

Liepos valsč.
Priekulių apyl.
GPS: 57.3601, 25.3737

Gaujos tramvajus
Vienintelis Gaujos tramvajus Latvijoje siūlo keliones ir
ekskursijas upe. Čia galima surengti pokylį jaunavedžiams,
mokiniams, taip pat gimtadienius ir kitokias šventes. Veika
vasaros sezonu.

SIA „Šiaurės Vidžemės atliekų tvarkymo organizacija“ (SIA
„Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija“)
Ekskursijos po šiuolaikišką atliekų tvarkymo centrą metu
galima apžiūrėti EKO aikštelę, Daibės poligoną ir popierinio
įpakavimo perdirbimo įmonę, kviečiančią sudalyvauti
lavinančiuose žaidimuose.

Gunos Rukšanės gėlių ūkis
Gėlių ūkio lankytojams siūloma apžiūrėti didžiausią Latvijoje
melsvių kolekcija (150 rūšių). Žydėjimo metu čia žvilgsnį
džiugina net 300 narcizų, 400 lelijų ir 80 vandens lelijų rūšių.
Kolekcionieriaus ir selekcininko Martinio Erminaso gėlių
sodas
Tulpių ir lelijų kolekcionierius ir selekcininkas Martinš
Erminass kviečia besidominčius gėlėmis į savo sodą gegužės
mėnesį, kai žydi tulpės, ir liepa, kai žydi lelijos. Čia galima
apžiūrėti daugiau kaip tūkstantį įvairiaspalvių tulpių ir kelis
šimtus lelijų rūšių.
Ledurgos dendroparkas
Ledurgos dendroparke yra viena didžiausių augalų kolekcijų
Latvijoje. Maždaug 10 ha ploto teritorijoje auga apie 1000
augalų rūšių. Čia žydi magnolijos, rododendrai, pūkenis,
riešutmedžiai, įvairios klevų rūšys ir daug kitų dekoratyvinių
medžių ir krūmų. Parko teritorijoje yra ir įspūdingas
Mudurgos riedulys.
Latvių kurtų skulptūrų parkas – Raganų parkas
Skulptoriaus Juro Švalbės surinkta lauko skulptūrų kolekcija,
į kurią įeina per penkerius metus 14 latvių skulptorių
sukurtos skulptūros.

Poruka g. 8, Cėsys, tel. 25400228
www.zinoo.lv
GPS: 57.3146, 25.2885
Atliekų poligonas „Daibė“
Pargaujos apyl.
tel. 64281250, www.zaao.lv
GPS: 57.4530, 25.1130
Ezera g. 2, Vaidava, Kocėnų apyl.
tel. 64284101
www.rebeka.lv
GPS: 57.4309, 25.2878
„Jaunrūjas“, Raiskumo valsč.
Pargaujos apyl.
tel. 29488877
GPS: 57.3489, 25.1134

Parka g. 7, Rubene, Kocėnų apyl.
tel. 29499869
www.parkag.lv
GPS: 57.4654, 25.2577

Ozolu g. 13, Ledurga
Krimuldos apyl.
tel. 29432663
GPS: 57.3141, 24.7597
„Ziemelis“, Krimuldos valsč.
Krimuldos apyl., tel. 26336617
www.raganuparks.wordpress.com
GPS: 57.1914, 24.6673

KINO LORA
Kino teatro lankytojams siūlomi ypatingi patogumai – dideli ir
patogūs odiniai krėslai, ribotas lankytojų skaičius, taip pat
galimybė užsisakyti gardžių užkandžių ir gėrimų seanso metu.

Strēlnieku g. 2, Sigulda
tel. 67973972, www.kinolora.lv
GPS: 57.1430, 24.8443

Viko pasakų parkas
Parke galima pasivaikščioti takais ir apžiūrėti rašytojo Viko
pasakų herojų medines figūrėles. Čia vieta įsikurti sau rado
Nesis ir Nesė, Rūnių Dūkitis ir kiti pasakų herojai. Ekskursijai
gali vadovauti ir pats rašytojas Vikas. Čia pat yra vieta iškylai
bei vaikų žaidimų aikštelė.

Dikliai, Kocėnų apyl.
tel. 64231933, 26447061
GPS: 57.5971, 25.0991

56 I E. Veidenbaumo memorialinis
muziejus „Kalāči“

Muziejuje galima apžiūrėti poetui skirtą
ekspoziciją, taip pat jo asmeninius daiktus –
baldus, XIX ir XX a. buities reikmenis – lovą, knygų
lentynas, patalinę ir kitą. O sode pastatytas
paminklas poetui.
Kalāči“, Liepos valsč.
Priekulų apyl., tel. 64195309
GPS: 57.3957, 25.4783
60
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107 I Objektas „X“

47

Bėgiais riedančių vagonėlių trasa, atrakcionai,
valčių ir dviračių trasos, nuoma, smuklė ir
kavinė laukia ir didelių, ir mažų lankytojų.
„Vītiņkalni“, Inčukalno apyl., tel. 29100280
www.ramkalni.lv, GPS: 57.1248, 24.6585

Nuotykių parke yra ne tik medžiais besitęsiantis
takas, kuriame yra net 65 įvairaus sudėtingumo
kliūtys, bet ir šaudymo iš lanko takas, kuriame
ieškoma natūralaus dydžio gyvūnų, be to – vietos
iškylai, valčių ir plaustų nuoma.
„Saulkrasti“, Drabešų valsč., Amatos apyl.
tel. 26400200
www.ozolkalns.lv
GPS: 57.2943, 25.2220
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86 I Poilsio parkas „Rāmkalni“

87 I Nuotykių parkas
„Super voverė“ („Supervāvere“)

Vieta, kur gyvena „žaliosios idėjos“ ir galima
apžiūrėti iš gamtinių medžiagų pagamintus
daiktus: luotus, skulptūras, namą iš maišų su
smėlių, taip pat istorinių pastatų maketus.
„Vienkoči“, Lygatnės valsč., Lygatnės apyl.
tel. 29329065, www.vienkoci.lv
GPS: 57.1933, 25.0455

31
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GPS: 57.3005 24.9087

„Cēsu aeroklubs“ kviečia apžiūrėti Cėsius
skrendant nedideliu lėktuvu, taip pat įvykdyti
akrobatinius skrydžius su instruktoriumi.
„Lidlauks“, Priekulių apyl.
tel. 26318586
GPS: 57.3278, 25.3109

Gamtos takas veda pasivaikščioti pelkėta vietove
ir apžiūrėti bebrų namelius, čia pat galima
pajodinėti žirgais arba mažu arkliuku poniu,
išsinuomoti kanoją, plaustus ir palapines.
„Jaunstilbi“, Raiskumo valsč., Pargaujos apyl.
tel. 29423270, GPS: 57.3416, 25.1519

90 I Baseinas „Rifs“

Vandens nuotykių mėgėjams siūlomas poilsis
dideliame ir mažame baseinuose, kuriuose
įrengti kaskadai ir masažo srovės, yra
treniruoklių salės ir aerobikos salės, pirtis,
sulčių baras ir soliariumas.
Cēsu prospekts 46 a
Priekuliai, Priekulių apyl.
tel. 29227544
GPS: 57.3139, 25.3648

91 I Krimuldos vidurinės mokyklos
baseinas

Didžiausias laipiojimo bokštas Rytų Europoje,
primenantis 25 m aukščio smėlio laikrodį. Čia
siūloma daugiau kaip 20 įvairių užsiėmimų, taip
pat milžiniškos 7 m laisvo kritimo supynės.
„Laurenči“, Siguldos apyl., tel. 28685890
www.ezi.lv, GPS: 57.1403, 24.8177

81 I Slidinėjimo-biatlono
kompleksas „Priekuļi“

92 I Medžioklės sporto ir poilsio
vieta „Mārkulīči“

„Mārkulīči“ – tai šaudyklos ir sporto aikštelės po
atviru dangumi, taip pat valčių nuoma ir
kempingas. Norintieji iš anksto gali užsirašyti į
šaudymo treniruotes.
„Āvaidi“, Straupės valsč.
Pargaujos apyl.
tel. 29464946
www.markulici.lv

78

Ekskursijos metu siūloma stebėti Cėsių alaus
daryklos veiklą, susipažinti su istorija, stebėti
alaus gaminimo procesą ir, galų gale, paragauti
paties alaus.
Aldaru laukums 1, Cėsys, tel. 64122423
www.cesualus.lv, GPS: 57.3182, 25.3059

93 I „Gaujaskrasts“

94 I Vidžemės Olimpinis centras

Vieta, kuri tikrai patiks slidinėjimo mėgėjams,
taip pat visiems ledo ritulio ir krepšinio
mėgėjams. Vidžemės Olimpinis sporto centras
kviečia į ekskursiją po miesto centrą, siūlo
apsinakvoti ir pailsėti sporto bare.
Rīgas g. 91, Valmiera, tel. 64220660
www.voc.lv, GPS: 57.5289, 25.3917

95 I Sporto ir aktyvaus poilsio
kompleksas „Avoti“

Poilsio komplekse yra teniso, golfo ir mini golfo
aikštelės, golfo mokyklos, BMX trasos, BMX
ABC, taip pat gamtos labirintas „Medžio mokykla“ („Koka skola“), batutai, katapultos.Poilsiautojų laukia ir jaukios laisvalaikio sodybos.
Burtniekų apyl., tel. 29499342
www.avoti.com, GPS: 57.5581, 25.4408

96 I Žirgynas „Kocēni“

Žirgyne galima pajodinėti Kocėnų kaimo
apylinkėmis, pasivažinėti vežimais, taip pat čia
yra rengiamos ekskursijos manieže ir
pasakojama apie žirgų auginimą ir sportą. Čia
yra ir poilsio patalpos bei vieta iškylai.
„Astras“, Kocėnai, Kocėnų apyl., tel. 26405147
www.zirgaudzetavakoceni.lv
GPS: 57.5193, 25.3303

97 I BMX trasa

Londono 2012 metų olimpinių žaidinių BMX

Aktyviems žmonėms skirtas realybės žaidimas.
Jo dalyviai gali įsijausti į slaptųjų agentų,
atliekančių ypatingą misiją – saugančių žmoniją
nuo katastrofos, vaidmenį.
„Skaļupes“, Lygatnės valsč., Lygatnės apyl.
tel. 26161915, www.bunkurs.lv
GPS: 57.2560, 25.0709

108 I Ekskursijos į „Cēsu alus“
daryklą

83

GPS: 57.2756, 25.1979

89 I „Cēsu aeroklubs“

Komplekse veikia didelis ir mažas baseinai bei
kaskadai. Čia pat yra pirtis, treniruoklių salė,
siūlomos povandeninio masažo procedūros.
Skolas g. 11, Ragana, Krimuldos apyl.
tel. 26161322
www.krimuldasskola.lv
GPS: 57.1826, 24.6973

Trasoje, kurios ilgis siekia 10 km, žiemą aktyviai
lankosi lygumų slidžių mėgėjai, be to, joje net
2,6 m ruožas yra apšviestas. O vasarą čia
laukiami visi, norintys išmėginti paslidinėti
vasaros slidėmis (roleriais). Čia yra ir šaudykla.
Priekulių apyl., tel. 29110053
www.olimpiskaiscentrs.cesis.lv
GPS: 57.3058, 25.3788

33 I Ungurmuižos dvaras

Istoriniuose šaltiniuose ši bažnyčia minima jau
XVII a. pirmoje pusėje, o dabartinis jos pastatas
statytas apie 1848 metus. Bažnyčioje, kurios
kunigu XIX a. antroje pusėje tarnavo rašytojas ir
mokytojas J. Neikens, galima apžiūrėti vienus
rečiausių darbų Vidžemėje – manierizmo stiliumi
išpuoštą raižytą medinę sakyklą (1699 metai) ir
altorių (1698 metai).
Dikliai, Kocėnų apyl., tel. 29124453
GPS: 57.5966, 25.0743

45 I Lygatnės popieriaus fabrikas ir
Lygatnės gyvenvietės popieriaus
fabriko istorijos centras

61 I Gamtos parkas „Vienkoči“

45

Vaikų mokslo centras „Z(in)oo“
Vaikų mokslo centre lankytojų laukia interaktyvios parodos ir
lavinantys žaidimai, nuotaikingai skatinantys žmogaus
domėjimąsi savimi, aplinkiniu pasauliu ir technologijomis.

53 I Muorės kovų muziejus

30

Trečiosios gintaro meistrų kartos atstovas kviečia
apsilankyti savo dirbtuvėse ir išmėginti gebėjimus
apdirbant nacionalinį brangakmenį.
Vēju g. 1, Sigulda, tel. 26185257
GPS: 57.1497, 24.8505

Dirbtuvėje svečiams siūloma apžiūrėti, kaip iš
daugiau negu 17 Latvijoje augančių medžių rūšių

2007 metais įkurtas Lazdų parkas skirtas
populiariausiam suvenyrui iš Siguldos – lazdai
pagerbti. Duomenų apie lazdų gamybą randama
jau XIX a. paskelbtuose kelionių vadovuose,
kuriuose buvo rašoma, kad „vaikščiojant Siguldos
takais tikrai prireiks lazdos, kurią galima
nusipirkti iš bet kurio vaikiščio“. Nors praktinės
paskirties lazda kaip ir neturi, Siguldos lazdos iki
šiol neprarado savo populiarumo kaip suvenyras.
Sigulda, GPS: 57.1617,24.8494

32 I Diklių dvaras

60 I Gintaro dirbtuvės

64 I Lygatnės šaukštų dirbtuvė

52 I Lazdų (Spieķu) parkas

Kunigaikščių Livenų klasicizmo stiliaus
gyvenamasis namas pastatytas apie 1822 metus.
Dvaro kompleksą sudaro valdytojo namas,
ratinė, šveicariškas namas ir kt. Šiuo metu
sodyboje įsikūrusi gydykla, čia galima ir
apsinakvoti.
Mednieku g. 3, Sigulda, tel. 29111619
www.krimuldaspils.lv, GPS: 57.1677, 24.8298

Iš XIX a. statyto malūno dabar išliko šliūzų,
sraumens ir krioklių kompleksas. Tuo tarpu prie
malūno tvenkinio prasideda gražiausios vandens
žemupio uolienos atodangos, iš kurių įspūdingiausia 40 m ilgio ir 18 m aukščio, beveik
vertikali raudonojo smiltainio siena.
Priekulių raijonas
GPS: 57.3308, 25.3926

treniruočių aikštelė, kurioje sužymėti atstumai,
tinklinio ir mini futbolo aikštelės, kliūčių takas
„Meža Reinis“, taip pat vasaros slidės ir kalnų
riedlentės (Mountainboard) bei kalnų riedučiai
(GateSkate).
„Kalnzaķi“, Krimuldos apyl.
tel. 29272255
www.reinatrase.lv
GPS: 57.1796, 24.8175

84 I Nuotykių parkas „Miško
katinas“ („Mežakaķis“)

30 I Cėsių pilies ir dvaro kompleksas

Iš XIII a. statytos bažnyčios išliko altoriaus dalis,
tačiau pats pastatas per šiuos šimtmečius buvo
kelis kartus perstatytas. Rubenės parapiją 1208
metais įkūrė ir jos pastoriumi ilgai tarnavo
metraštininkas Letu Heinrihs (Latvių Indrikas).
Jo parapijoje pirmą kartą Latvijos istorijoje
parapijiečiai buvo tik letai (latgaliai). Norint
apsilankyti, būtina registruotis telefonu.
Rubenė, Kocėnų apyl.
tel. 64230432, 22307210
GPS: 57.4681, 25.2660

29

TRADICINIAI AMATAI

63 I Senovinių papuošalų kalvė

anksto registruojamos.
„Skaļupes“, Lygatnės valsč., Lygatnės apyl.
tel. 64161915, www.bunkurs.lv
GPS: 57.2560, 25.0709

42 I Diklių evangelikų
liuteronų bažnyčia

51 I Rubenės evangelikų
liuteronų bažnyčia

1284 metais įšventinta bažnyčia – tai vienas iš
seniausių ir didingiausių kultinių statinių
Latvijoje. Čia galima apžiūrėtu J. Kelerio tapytus
altoriaus paveikslus ir vieną didžiausių antkapių
kolekcijų Latvijoje, be to, galima pasiklausyti
nuostabios vargonų muzikos ir iš bažnyčios
bokšto grožėtis Cėsių miesto panorama.
Lielā Skolas g. 8, Cėsys,
GPS: 57.3122, 25.2718

31 I Krimuldos dvaras. Krimuldos
viduramžių pilis

1896 metais barono Paulo fon Volfo laikais
statytas dvaras tapo išraiškingu neobaroko
stiliaus statiniu. Restauruojant pastatą buvo
išsaugoti mediniai apdailos elementai, senų
krosnių ir židinių kolekcija. Šiuo metu pilyje
įsikūręs 4 žvaigždučių viešbutis, restoranas ir
SPA kompleksas.
Dikliai, Kocėnų apyl., tel. 64207480
www.diklupils.lv, GPS: 57.5978, 25.1025

Pirmojo gavusio akademinį išsilavinimą latvių
architekto Frydicho Baumanio XIX a.
projektuota bažnyčia statyta iš pilkųjų lauko
riedulių, o jos atbrailos, pastatų kampai ir
karnizai suformuoti iš raudonų vietos gamybos
plytų.
Rīgas g. 22, Valmiera, GPS: 57.5385, 25.4164

41 I Cėsių Šv. Jono bažnyčia

ekspozicijos, taip yra paruoštos interaktyvios ir
nuotaikingos programos, supažindinančios su
visos Europos istorijos raidai įtakos turinčiais
įvykiais.
Pils laukums 9, Cėsys, tel. 64121815
www.muzejs.cesis.lv, GPS: 57.3132, 25.2714

18 I Vaivės malūno tvenkinys ir
Vaivės žemupio uolienos

82 I Priekulių sveikatos takas

Tiems, kam patinka staigmenos ir nuotykiai,
patinka jaustis tarsi paukščiu ir stebėti žemę iš
oro baliono.
Keliautojų klubas „Altius“
tel. 67611614
www.altius.lv.

76 I Aerodinaminis tunelis

15 km besitęsiantis takas kviečia susipažinti su
Amatos upe ir pasivaikščioti stačiu, 45 m
siekiančiu smiltainio ir dolomito upės krantu.
Zvartos uolos stovėjimo aikštelė
Amatos apyl., www.gnp.lv
GPS: 57.2495, 25.1476
Viešbutis „Kārļamuiža“
GPS: 57.2406, 25.2121

20 I Gūdų uola (Gūdu iezis)

83 I Skrydžiai oro balionu

AKTYVUS POILSIS

17 I Amatos takas (Amatas taka)

Iš įrengtų ant aukštutinio Beitės skardžio
apžvalgos aikštelių atsiveria nuostabus Gaujos
senvagės kraštovaizdis, pradėjęs formuotis
daugiau kaip prieš 300 milijonų metų. Dabartinis
kraštovaizdis susiformavo prieš 12-13 tūkstančių
metų, traukiantis ledynams.
Vietos savo pavadinimus gavo po Rusijos caro
Aleksandro II apsilankymo Siguldoje. Laukiant
aukštojo svečio aplink Suguldą ir Krimuldą buvo

Aplink slidinėjimo-biatlono kompleksą „Priekuļi“
įrengtuose 2,3 km ilgio aktyvaus poilsio take
Vanagkalns-Mežavots ir 3,8 km ilgio Saulės
kalno take sau veiklos ras visi, pamėgusieji
šiaurietišką ėjimą, bėgimo mėgėjai ir dviratininkai. Be to, šie takai driekiasi Vaivės upės
kintančiais šlaitais, kuriems būdingi įvairūs
biotopai.
Priekulių kraštas
GPS: 57.3058, 25.3788
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įrengtas spiralinis kelias, specialiai pastatytas
laikinas medinis tiltas per Gaują ir įrengta
apžvalgos aikštelė Gaujos senvagės krante.
Kadangi valdovas buvo sužavėtas nuostabiais
vaizdais, vieta buvo pavadina Kaizerio žvilgsniu.
Netoliese pastatytas ir Kaizerio krėslas.
Sigulda, GPS: 57.1427,24.8241

1207 metais statyta Livonijos ordino Siguldos pilis
iš pradžių buvo Castellum tipo tvirtovė, bet vėliau
perstatyta kaip konvento tipo pastatas. Mūsų
dienomis viduramžių dvasios ieškotojai kopia į jos
Šiaurės ir pagrindinių Vartų bokštą, taip pat
vaikštinėja pilies mūro griuvėsiais. Neogotikinio
stiliaus Siguldos Naujoji pilis pradėta statyti 1878
metais kaip dvaro savininkų Kropotkinų
gyvenamoji vieta, tačiau dabar čia įsikūrusi
Siguldos apylinkės Taryba.
Pils g. 16/18, Sigulda, tel. 67971335
www.tourism.sigulda.lv, GPS: 57.1656, 24.8506

50 I Šv. Sergijaus Radonežiečio
cerkvė

40 I Alažių bažnyčia

LEGENDOMIS APIPINTOS PILYS, BAŽNYČIOS…
NUOTYKIAI GAMTOJE
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109 I Viduramžių žygis Cėsiuose
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trasos prototipas – tai vieta, kur vyksta geriausių
Latvijos BMX sportininkų treniruotės. Vasarą
šeštadieniais ir sekmadieniais čia galima
išsinuomoti BMX dviračius ir išmėginti mažą
trasą.
Rubenė, Kocėnų apyl., tel. 29144300
GPS: 57.4670, 25.2556

98 I Aktyvaus poilsio centras
„Žagarkalns“

kviečiami ir į kavinę. Taip pat siūloma
inventoriaus nuoma.
„Saulkrasti“, Drabešų valsč., Amatos apyl.
tel. 26400200, www.ozolkalns.lv
GPS: 57.2943, 25.2220

101 I Poilsio kompleksas
„Reiņa trase“

Slidinėtojus „Žagarkalns“ centre laukia 9
skirtingo sudėtingumo kalnų slidinėjimo trasos,
instruktoriai, kavinės, vaikų kambarys,
parduotuvė, pirtis, vieta iškyloms, taip pat
galimybė išsinuomoti inventorių.
„Žagarkalns“, Cėsys, tel. 26266266
www.zagarkalns.lv, GPS: 57.2981, 25.2268

Viename seniausių slidinėjimo centrų Latvijoje
yra įrengtos trasos ir patyrusiems, ir pradedantiesiems slidinėtojams, įrengta aptverta vaikų
trasa, leidimosi rogėmis nuo kalno ant padangų
trasa, yra apšviesta lygumų slidinėjimo trasa.
Čia galima išsinuomoti inventorių, pasinaudoti
instruktorių paslaugomis bei pailsėti kavinėje.
„Kalnzaķi“, Krimuldos apyl., tel. 29272255
www.reinatrase.lv, GPS: 57.1796, 24.8175

99 I Siguldos miesto trasos

102 I Poilsio parkas „Rāmkalni“

Slidinėtojai čia gali sau pasirinkti labiausiai
patinkančią – 350 m, 200 m ar 70 m ilgio trasą, į
kurias galima kilti įvairiais keltuvais. Čia galima
išsinuomoti inventorių ir pasinaudoti instruktoriaus paslaugomis. Yra įrengtas ypatingas
vaikų/pradedančiųjų parkas, bei kavinė.
Peldu g. 1, Sigulda, tel. 29447713
www.ocs.lv, GPS: 57.1596 24.8386

100 I Slidinėjimo parkas „Ozolkalns“
Ilgiausios Latvijoje slidinėjimo ir snieglenčių
trasos bei Alpių rogučių trasa. Lankytojai

Čia yra ir dvi 200 m ilgio trasos, iš kurių viena
greita ir sportinė, kita – pritaikyta poilsiui su
šeima, ir vienas didelis bei keli maži tramplinai.
Siūloma galimybė išsinuomoti inventorių ir
pailsėti smuklėje. Abiejose trasose įrengti
inkarinio tipo keltuvai.
„Vītiņkalni“, Inčukalno apyl., tel. 29100280
www.ramkalni.lv, GPS: 57.1248, 24.6585

103 I Slidinėjimo centras
„Kaķīškalns“

„Kaķīškalns“ centre siūloma išmėginti 320 m
ilgio trasą, patogiai pakilti „tabletės“ tipo

keltuvu, patikrinti savo jėgas pagrindinėje
trasoje arba pradedančiųjų/vaikų kalne,
išsinuomoti inventorių, mokytis su
instruktoriumi arba pailsėti smuklėje.
Senču g. 1, Sigulda
tel. 67976886
www.kakiskalns.lv
GPS: 57.1431, 24.8291

104 I Sporto ir aktyvaus poilsio
centras „Sigulda“

Nuo 2013 metų rudens sporto mėgėjų čia laukia
pirma Baltijoje dirbtinai įrengta 1,1 km ilgio
lygumų slidinėjimo trasa po atvirtu dangumi.
Prasidėjus šaltukui slidinėjimo trasa bus
pratęsta ir lankytojams bus siūlomi skirtingų
ilgių ir kategorijų maršrutai.
„Laurenči“, Siguldos apyl.
www.tourism.sigulda.lv
GPS: 57.1403, 24.8177

106 I Pasivaikščiojimas
sniegžengėmis Vienkočių parku

Mėgstantiems savotiškai leisti laiką patiks
galimybė pasivaikščioti Vienkočių parku kiek
neįprastu būdu – sniegžengėmis.
„Vienkoči“, Lygatnės valsč.
Lygatnės apyl.
tel. 29329065
www.vienkoci.lv
GPS: 57.1933, 25.0455

110 I Kelionė į Livonijos ordino
kasdienybę

Galimybė pakartoti istorinį Sateselės karo žygį,
kurio metu išdalinama forma ir ginklai, ir
keliaujama Gaujos senvage. Čia pat siūloma

ŽVEJAMS

111 I Teatralizuotos programos
Cėsių pilyje

Gauja

Cėsių pilyje siūloma organizuoti įvairaus
pobūdžio teatralizuotus renginius, kuriuose
pagrindinius vaidmenis atlieka Cėsių
viduramžių pilis ir jos gyventojai. Renginių metu
žaidžiama viduramžių žaidimus, šokama ir
klausomasi muzikos.
Pils laukums 9, Cėsys
tel. 26339342
www.tourism.cesis.lv
GPS: 57.3132, 25.2714

Gaujai būdingas smėlėtas dugnas, staigūs
vingiai, apgriuvę krantai, yra seklumų, salpose
daug senų vagų. Meškeriotojams čia gali
pasisekti pagauti ešerių, menkių, kiršlių,
lydekų, karšių, kuojų, šapalų, salačių, žiobrių,
vėgėlių ir kitokios žuvies.
Gaujoje ir jos baseino upėse – Amatoje,
Kumadoje, Brasloje, Lenčiupėje, Lygatnėje,
Raunoje nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. žvejoti
draudžiama. Taip siekiama apsaugotos
lašišines žuvis.

112 I Miško mokykla (Meža skola)

Brasla

Komandinė programa, kurios dalyviai atskiriami
nuo įprasto gyvenimo, lieka be ryšio priemonių,
biuro patalpų ir kasdienių pareigų. Neįprastoje
aplinkoje – pievose, miške, pelkėse, kai aplinkui
daugybė neprognozuojamų dalykų, ir žmogus
reaguoja natūraliai, atsiveria stipriosios ir
silpnosios asmenybės pusės.
Tel. 64207263
www.ezi.lv

Braslos – 70 km ilgio dešiniojo Gaujos intako
pakrantėje yra stačių skardžių, vietomis gausu
smiltainio atodangų. Upėje veisiasi kiršliai,
lydekos, ešeriai, karšiai, kuojos. 1000 m
atkarpoje nuo Braslos HE žemyn žvejoti
draudžiama visus metus.

Vaidavos ežeras

4 km ilgio ir net iki 9 m gylio ežere veisiasi
lydekos, ešeriai, kuojos, karšiai, karosai, lynai ir
starkiai. Žvejoti galima tik įsigijus licenciją.
Licencijas galima įsigyti: parduotuvėje
„Jancis“, Skolas g. 2, Vaidava, Kocėnų apyl.
tel. 64284060, GPS: 57.4295, 25.2861

Unguro ežeras

Didžiausio Gaujos NP ežero (3,94 km²) krantai
yra statūs, dugnas – smėlėtas, o pakrantė
nusėta žvirgždukų ir akmenų. Ežere gyvena
ešeriai, karosai, lydekos, lynai, karšiai, pūgžliai,
raudės ir karpiai.

105 I Aktyvaus poilsio ir
slidinėjimo centras „Baiļi“

„Baiļi“ centre galima slidinėti, leistis
snieglentėmis, padangomis, organizuoti
aktyvaus poilsio ir sporto renginius, išsinuomoti
inventorių ir pernakvoti kempinge.
„Baiļi“, Kaugurų valsč.
Beverynos apyl.
tel. 29284119
www.baili.lv
GPS: 57.5356, 25.4685

Patraukus 3-6 skirtingais maršrutais,
prasidedančiais miesto centre ir
pasibaigiančiais prie Istorijos ir meno
muziejaus, galima apžiūrėti svarbiausius
istorinius Cėsių objektus. Užduotys dalinamos
rusų ir latvių kalbomis, o už teisingus
atsakymus suteikiami taškai. Žygiui pasibaigus
jo dalyviai apdovanojami diplomais.
Tel. 26400296, www.saliedet.lv.

galimybė išmėginti savo jėgas šaudant iš
arbaleto, mėtant peilį, kirvuką, ietį, sudalyvauti
praktinėse kovos su kalavijais pamokose ir
stebėti profesionalų pasirodymus. Be to, dalyvių
laukia puota pilies bokšte su autentiškais
patiekalais, pagamintais pagal XIV a. receptus.
Pils g. 18, Sigulda
tel. 67971335
www.tourism.sigulda.lv
GPS: 57.1664, 24.8496

Žemdirbystės ūkis „Ūdensrozes“
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Ūkyje „Ūdensrozes“ žvejų laukia žuvimi gausūs
tvenkiniai ir graži aplinka, kurioje galima gerai
pailsėti.
„Ūdensrozes“, Stalbe, Pargaujos apyl.
tel. 26521077, GPS: 57.3714, 25.0341

Upėtakių veisykla „Sillakas“

Veisykloje, kurioje iš viso įrengta vienuolika
tvenkinių, penkiuose siūloma sužvejoti
upėtakių, karpių, šamų, sturių ir palijų.
Panorėjus, galima surengti ekskursiją, be to,
čia yra vietos ir nedidelei šventei surengti.
„Sillakas“, Liepos valsč., Priekulių apyl.
tel. 29188367
www.sillakas.lv
GPS: 57.3573, 25.4496

Aijažų ežeras

Apvalainas 2,4 km ilgio lygios, pelkėtos
pakrantės ir dumblėto dugno ežeras, kuriame
yra sapropelio telkinys. Čia veisiasi lydekos,
kuojos, ešeriai, karpiai, karosai, lynai ir kitokios
žuvys.
GPS: 57.3829, 24.7360

Agės ežeras (Aģes ezers)

Iš ežero savo tėkmę pradeda nedidelė upė Agė
(Aģe), kurios vardu šis ežeras ir pavadintas.
Vidutinis ežero gylis siekia 1,5 m, tačiau
vietomis yra net iki 4 metrų. Ežere veisiasi
lydekos, lynai, karpiai, karšiai, ešeriai ir kuojos,
tačiau čia žvejyba yra licencijuota!
Ledurgos valsč., Krimuldos apyl.
GPS: 57.2988, 24.8191.
Licenciją galima įsigyti: „Jauntenisas
Ledurgos valsč., Krimuldos apyl.
tel. 29496181
GPS: 57.2941, 24.8246

Žemdirbystės ūkis „Kociņi“

Čia žvejoti galima tvenkiniuose, nakčiai
pastačius palapines ir nepamiršus užsukti į
pirtį.
Berzainės valsč., Kocėnų apyl.
tel. 29486465
GPS: 57.6416, 25.2019

