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Lielā kabata (~190 km)

Maršruts autobraucējiem

Atzīmējot Starptautisko tūrisma gidu dienu, Valmieras TIC aicina doties 
neparastā ceļojumā “Ar stāstiem kabatā!”

 Stāsti savijušies autobraucēju maršrutā “Lielā kabata”, to vari veikt arī pa 
posmiem dažādos laika periodos!  

 Stāsti, kurus precīzāk norāda GPS koordinātas, ir izvietoti Valmieras 
tuvākajā apkārtnē kā norādes dabā.

 Tos atrodot un noskenējot QR kodu savā telefonā, iespējams 
noskatīties īpaši sagatavotus un, ļoti iespējams, vēl nedzirdētus 
Valmieras gidu stāstus. 

 Atbildes uz videofragmentos uzdotajiem jautājumiem sūti uz 
tic@valmiera.lv līdz 1. aprīlim un, iespējams, tieši Tu būsi veiksminieks, 
kurš tiks pie kādas no Valmieras TIC sarūpētajām balvām! 

 Lejupielādē maršruta GPX failu šeit: ej.uz/lielakabata
 Maršruts dabā pieejams līdz 31.martam.

CEĻOJUMS
AR STĀSTIEM

KABATĀ



1. Kokmuiža 
Kokmuižas pils ēka neobaroka stilā celta 19.gs. iepriekšējās kungu mājas vietā. 
Šodien Kokmuižas pilī ierīkota Kocēnu pamatskola. Grezno pils ēku ieskauj 
skaists angļu tipa parks, bet pils partera centrā novietots saules pulkstenis, kas 
ir pirmais un šobrīd vienīgais Latvijā publiski apskatāmais sfēriskais saules 
pulkstenis. 
Vairāk par šo vietu uzzini gides Inetas Amoliņas video stāstā! 
GPS 57.5224760, 25.334659

Dodoties uz nākamo punktu, ievēro lepnās koku alejas. Savulaik gan 
Kokmuižai bijušas septiņas alejas, kas stiepušās uz visām debess pusēm. 
Piecas no tām ir saglabājušās līdz mūsdienām.  

2. Caurumkrogs 
Caurumkrogā izveidota unikāla brīvdabas gleznu galerija, kurā pastāvīgi 
apskatāmi novadnieka, mākslinieka Jāņa Staņislava Rozes (1823-1897) darbi. 
Šīs vietas īpašo stāstu noskaties gides Inetas Amoliņas videofragmentā! 
GPS 57.477912, 25.299232

Dodoties uz nākamo punktu, pirms nogriezīsies uz Rubenes ciema pusi, 
pakalnā pamanīsi Rubenes baznīcu. Tā celta 13. gs., sākotnēji kā koka ēka, bet 
tagadējo izskatu ieguvusi 1739.gadā. 2020.gadā noslēgušies baznīcas 
atjaunošanas darbi, padarot to vēl krāšņāku.  

3. Rubene
Autoceļa “Valmiera - Rīga” malā atrodas teikām un nostāstiem apvītais 
Rubenes ciems. 13.gs. sākumā vienā no Latvijas senākajām kristīgajām 
draudzēm – Rubenē, tās dibinātājs un Imeras katoļu priesteris Latviešu Indriķis 
sarakstīja Indriķa Livonijas hroniku. Interesantus faktus par Rubenes ciemu 
atklāsi, noklausoties gides Lienes Rokpelnes stāstu!
GPS 57.465787, 25.250110

4. EGWA tilts pār Briedes upi
Tiltiņš pār Briedes upi vieno Zaļo Dzelzceļu “Ainaži - Valmiera” maršruta posmu 
Kocēnu novadā. Kādu ievērojamu balvu projekts ”Zaļie Dzelzceļi” saņēmis un 
kam šī vieta kalpojusi agrāk uzzināsi gida Toma Treimaņa stāstā!  
GPS 57.539829, 25.169316
Uzmanību! Novieto auto ceļa malā un mēro apmēram 250 m garu ceļu līdz 
tiltiņam ar kājām. 

Dodies uz nākamo punktu caur Dikļu ciematu. Vērts atcerēties, ka tieši Dikļi ir 
latviešu Dziesmu un deju svētku šūpulis! Iesakām aplūkot pirmo latviešu 
Dziesmu svētku norises vietu (1864.gads), tagad Neikenkalna dabas
koncertzāli, izcilā latviešu rakstnieka Vika (Viktors Kalniņš) pasaku parku, kā arī 
parkam iepretim esošo Dikļu pils muižu.  

Pa ceļam uz nākamo punktu, iesakām piestāt pie augļkopības saimniecības 
“Rīvēni” un iegādāties gardus ābolus un sulu. Tas ir pavisam vienkārši! 
No ceļmalā novietotās vitrīnas izvēlies ābolus vai sulu, samaksā un darīts.

5. Zilaiskalns
Zilaiskalns ir spēcīga svētvieta, kas atrodas vismaz divu uguns āderu 
krustpunktu centrā. Par svētvietu savā stāstā vēsta gids un Zilākalna 
apmeklētāju pieņemšanas centra vadītājs Toms Treimanis! 
GPS 57.553814, 25.216837
Uzmanību! Novieto auto stāvlaukumā un mēro ceļu uz kalna virsotni ar kājām.

Pa ceļam uz nākamo punktu, Matīšu ciema centrā skatam pavērsies Sv. Mateja 
evaņģēliski luteriskā baznīca (celta 17.gs. 80.gados). Baznīcu cēlis Rīgas 
Sv. Pētera baznīcas torņa projekta autors Ruperts Bindenšu. Iespējams, tāpēc 
baznīcas torņa veidols atgādina vienkāršotu Rīgas Pēterbaznīcas torni ar 
apzeltītu gaili un lodi, kas stiepjas 45m augstumā. 
Pavisam netālu no nākamā pieturpunkta – unikālās Bauņu lapegļu alejas, pa 
ceļam būs Jēkabkalns - daļa no lielā, bijušā Bauņu muižas parka, kas piesaista 
ne tikai ar interesanto reljefu, dendroloģiskajiem stādījumiem, bet arī ar 
neparasti bagāto kultūrvēsturi. Jēkabkalnā 1865.gadā noritējuši II Latviešu 
Dziesmu svētki. 

6. Bauņu muižas lapegļu aleja
Bauņu muižas lapegļu aleja ir viena no senajām koku alejām, kurai piešķirts 
dabas pieminekļa statuss. Daudzas no šīm lapeglēm jau ir sasniegušas dižkoka 
statusu. Noskaties gides Santas Paegles video stāstu! 
GPS 57.746007, 25.174896

Dodoties no Bauņu muižas lapegļu alejas uz nākamo punktu – Burtnieku 
muižas parku – pa ceļam iesakām aplūkot kādreizējo Bauņu muižas kungu 
māju. No kādreizējā greznuma redzamas gan tikai pils paliekas, kas apvītas 
dažādiem nostāstiem. Viens no tiem vēsta par vārdā nenosauktu Bauņu 
muižas lielkungu, kas apracis stallī naudas podu, ko pēc nāves gājis atrakt un 
apskatīt. Sulainis Ancis to novērojis un, kad lielkungs atgriezies zārkā, uzmetis 
tam krustus. No tā laika lielkungs vairs nav redzēts muižā, bet sulainis dabūjis 
naudas podu.

7. Burtnieku muižas parks
Burtnieku muižas parku īpaši greznu veidoja muižas pēdējais īpašnieks barons 
Vilhelms fon Šrēders. Tas ir valsts nozīmes dabas aizsardzības objekts, izveidots 
ap 19.gs. 60. gadiem 10 ha platībā (kopā ar mežu - 27 ha). Ieklausies gida Edgara 
Zaķa vēstījumā! 
GPS 57.697732, 25.277386

Parkā teritorijā atrodas Vīsraga dabas taka (~2 km gara). Tā ir piemērota vieta 
izzinošai atpūtai dabā visai ģimenei. Informācijas stendi ļaus iemācīties pazīt 
gan palieņu pļavās un ezerā dzīvojošos putnus, gan dabas procesu norises 
pārplūstošajā Ēķinupes palienē. Taka sākas pie Burtnieku muižas parka vārtiem, 
to izstaigājot var uzzināt par Burtnieku muižas un parka vēsturi, savukārt takas 
galā no skatu torņa būs iespēja priecāties par Burtnieka ezera ainavu.

8. Burtnieka ezers un palieņu pļavas
No šejienes paveras skaists skats uz Burtnieka ezeru, niedrājiem un plašajām 
palieņu pļavām, kas ir nozīmīga teritorija gan ūdeņu un pļavu putniem, gan 
caurceļotājiem. To, kāpēc šeit noteikti noderēs līdzpaņemtais binoklis, Tev atklās 
gids Edgars Zaķis! 
GPS 57.74875, 25.29135

Iesakām iegriezties arī netālu esošajā kempingā “Ezerpriedes”, jo no tā saulainos 
vakaros iespējams vērot gleznainus saulrietus. Savukārt Burtnieka ezera 
dienvidaustrumu krastā paceļas senā un skaistā Burtnieku evaņģēliski luteriskā 
baznīca – viens no spilgtākajiem Vidzemes vēlīnās gotikas un baroka paraugiem.

Netālu no Burtnieka ezera atrodas saimniecība “Adzelvieši”, kur iespējams 
iegādāties gardus kaņepju aizdarus un sviestu. Apmeklējumu aicinām saskaņot 
pa tālruni  29253507 vai  29124667. 

9. Zirgu pasta stacija Rencēnos
Rencēnu zirgu pasta stacija darbību uzsāka 17.gs., zviedru valdīšanas laikā 
Vidzemē. Tā atradās vairāku pasta ceļu krustojumā. Aicinām noskatīties gides 
Agitas Lapsas video stāstu un uzzināt vairāk par kādreizējās pasta stacijas 
darbību!
GPS 57.733327, 25.428571

Esot Rencēnos, iesakām aplūkot arī Rencēnmuižas apbūvi, kur saglabājusies 
renesanses stilā celtā Rencēnu muižas Jaunā pils, klasicisma stilā celtā vecā 
kungu māja “Rozes”, degvīna jeb spirta brūzis, krogs, muižas kūts ar staļļiem un 
pienotavas ēka. 

10. Vācu stiga Beverīnas novadā
Latvijas Valsts mežos Beverīnas novada pusē ir kāda neparasta vieta - Vācu stiga. 
Tās abās pusēs 33 ha lielā platībā atrodas II Pasaules kara mantojums, ko kara 
beigās, izveidoja vācu armijas karavīri. Ar ko Vācu stiga vēl ievērojama, Tev 
pavēstīs gide Santa Paegle!  
GPS 57.593217, 25.715559

Pa ceļam uz nākamo punktu piestāj Trikātas ciemā! Ja viesojies šeit darba 
dienās, noteikti iegriezies šokolādes kārumu ražotnes “RChocolate” veikaliņā, 
kur iespējams iegādāties gardus šokolādes našķus ikvienai gaumei. 
Pašā Trikātas centrā atrodas piemineklis Tālavas valsts ķēniņam Tālivaldim, 
savukārt pārsimts metrus tālāk būs Trikātas pilskalns un Livonijas ordeņa 
pilsdrupas. 

11. Caurteka pie dzelzceļa Abula dabas takā
Netālu no Brenguļos esošajām “Abulleju” un “Fazānu” mājām, kur garām vijas arī 
Abula dabas taka, 19.gs. zem dzelzceļa līnijas izmūrēta īpaša caurteka, kurai 
vasaras laikā var iziet cauri. Noklausies gides Santas Paegles videofragmentu! 
GPS 57.549939, 25.527984
Uzmanību! Atstāj auto pie “Abulleju” mājām un mēro apmēram 200 m garu ceļu 
līdz caurtekai ar kājām. 

Dodoties no Brenguļiem uz Valmieru, iesakām iegriezties arī saimniecībā 
“Granberry”, kur iespējams iegādāties vitamīniem bagātas gardēžu sukādes! 
Apmeklējumu aicinām saskaņot pa tālruni 29263439.

Maršruta raksturojums: 
Apļveida maršruts autobraucējiem ved pa Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu.  Lai pārbraucieni no punkta uz punktu būtu interesantāki, aicinām 
aplūkot arī pa ceļam esošos tūrisma objektus. 

Ceļa segums: Asfalta un grants ceļi, atsevišķās vietās meža ceļi.  

Izmanto iespēju arī noklausīties “Mazās kabatiņas” 
stāstus kājāmgājēju maršrutā pa Valmieru! 


