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Mazā kabatiņa (~14 km)

Maršruts kājāmgājējiem

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

 Stāsti savijušies kājāmgājēju maršrutā “Mazā kabatiņa”, to var veikt arī 
pa posmiem dažādos laika periodos! 

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

 Tos atrodot un noskenējot QR kodu savā telefonā, iespējams 
noskatīties īpaši sagatavotus un, ļoti iespējams, vēl nedzirdētus Valm-
ieras 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/mazakabatina
 Maršruts dabā pieejams līdz 31. martam.

CEĻOJUMS
AR STĀSTIEM

KABATĀ



1.  Mākslas soliņš pie Livonijas ordeņa pilsdrupām
Livonijas ordeņa pilsdrupas glabā atmiņas par Valmieras 
pilsētas seno centru un izteiksmīgi rotā skaisto apkārtnes 
dabu, bet pie pils mūriem kalna galā atrodas skaists mākslas 
soliņš, no kura skatam paveras ainava uz vēsturisko pilsētas 
apbūvi un Gauju.  
Kādus nostāstus un leģendas par šo vietu stāsta valmierieši, 
uzzināsi gides Lolitas Dreimanes video stāstā! 
GPS 57.538605, 25.427978

Mērojot ceļu uz nākamo punktu, dodies pa kalnu lejup.  
Pa ceļam iesakām aplūkot arī citas vēsturiskās apbūves ēkas 
Gaujas krastā.
Valmieras audiogida stāsti: ej.uz/valmiera_audiogids 

2.  Valmieras muzejs 
Valmieras vēsturiskajā centrā atrodas viena no nozīmīgāka-
jām vēstures vērtību krātuvēm Vidzemē – Valmieras muzejs. 
Īpašu stāstu par šo vietu uzzināsi, noklausoties Valmieras 
muzeja vēsturnieces un gides Lienes Rokpelnes video stāstu.
GPS 57.539463, 25.428866

Ceļā uz nākamo punktu vērts piestāt Valterkalniņā - ainava, 
kas paveras no košās lapenes kalna galā apbur ikvienā 
diennakts stundā un gadalaikā.  

3.  Kazu krāces / Krāču kakts
Gandrīz pašā Valmieras pilsētas centrā, Gaujas kreisajā krastā, 
upes līkloču ieskauta, atrodas vieta, ko dēvē par Krāču kaktu.  
Tepat arī cilvēku roku veidotās Kazu krāces.
Ieklausies kādu interesantu stāstu par šo vietu video stāstā 
Tev atklās gide Agita Lapsa! 
GPS 57.537710, 25.433104

4.  Valmieras pilsētas estrāde 
Estrāde atrodas ļoti skaistā vietā Valmieras Atpūtas parka 
teritorijā un ir Valmieras lielākā brīvdabas pasākumu norises 
vieta ar sēdvietām. Ar ko vēl Valmieras estrāde īpaša, uzzināsi 
gida Edgara Zaķa stāstā. 
GPS 57.538162, 25.439021

Ja vēlies mazliet ilgāk pakavēties dabā un pavērot skaistas 
ainavas, pavisam netālu no estrādes atrodas Gaujas Stāvie 
krasti, kā arī skatu terase Gaujas krastā. 

5.  Kārliena / Valmieras dzelzceļa stacija
Attīstoties dzelzceļa infrastruktūrai 19.gs., Valmierā sāka 
plaukt arī saimnieciskā darbība. Tolaik to ātri vien novērtēja 
gan paši valmierieši, gan apkārtējo pagastu iedzīvotāji. 
Lai uzzinātu, kādēļ šo vietu dēvē par Kārlienu, aicinām 
noklausīties gides Agitas Lapsas video stāstu! 
GPS 57.522235, 25.439964

6.  Pasaules miera egle
Vai zināji, ka skvērā netālu no Valmieras autoostas aug Pasaules 
miera egle, kuras iestādīšanas darbos piedalījies pasaules 
miera vēstnesis no Japānas? Par to video stāstu Tev 
sagatavojusi gide Lolita Dreimane. 
GPS 57.533358, 25.425673

Mērojot ceļu uz nākamo punktu, pie Vidzemes Augstskolas 
ievērosi skulptūru ar trim jaunekļiem. Tajā māksliniece Timiāna 
Munkēvica iemūžinājusi Pāvila Rozīša romāna "Valmieras 
puikas" varoņus.

7.  Jērakalns
Par Jērakalnu dēvē Gaujas upes labā krasta pakalnu, kuru ik 
vasaru rotā krāšņs ziedu uzraksts “Valmiera”. Stāstu par senat-
nes vēstures apvīto vietu uzzināsi, noklausoties gides Ineses 
Andersones video fragmentu. 
GPS 57.536155, 25.422363

8.  Dzelzs tilts
Pa šaursliežu dzelzceļa līniju “Smiltene - Valmiera - Ainaži” 
bānītis jau kādu laiku vairs nekursē, bet nu tas pārtapis par 
iemīļotu vietu gājējiem un velobraucējiem “Zaļo ceļu” maršru-
tā. Interesantus stāstus par šo industriālo mantojumu Tev 
atklās gids Toms Treimanis.
GPS 57.528491, 25.407776

Mērojot ceļu uz nākamo punktu, iesakām aplūkot arī Ģīmes 
dabas taku (440m). Visā takas garumā ir izvietoti informācijas 
stendi ar uzskates materiāliem. 

9.  Ziedu grava
Īsā, ar seno bruģi klātā ieliņa, kas no pilsētas kapsētas un Leona 
Paegles ielas ved lejpus līdz Gaujai, tiek saukta par Ziedu gravu. 
Kādi interesanti stāsti saistās ar šo vietu, atklāsi gides Inetas 
Amoliņas video stāstā. 
GPS 57.533791, 25.415030

Ceļš uz nākamo punktu vīsies cauri romantiskajam Vecpuišu 
parkam. Iesakām noklausīties Valmieras audiogida stāstu 
(Nr.29). Valmieras audiogida stāsti: ej.uz/valmiera_audiogids

10.  Magdalēnas Elizabetes fon Hallartes iela Valmiermuižā
No lepnās ozolu alejas, kas savieno Valmieras pilsētu un 
Valmiermuižas parku, atzarojusies kāda jauna ieliņa, kas nesīs 
ievērojamās sievietes vārdu. Vairāk par ielu vārdu došanas 
vēsturi un Magdalēnu Elizabeti fon Hallarti atklāsi, ja noskatī-
sies gides Ineses Andersones video fragmentu!
GPS 57.552869, 25.434014

Paviesojies arī Valmiermuižā! Pils parkā iespējams aplūkot pils 
tornīti un baudīt nesteidzīgu atpūtu. Savukārt Valmiermuižas 
alus darītavas tirgotavā izmanto iespēju iegādāties kādu no 
Valmiermuižas alus izsmalcinātajām garšām. 

Maršruta raksturojums: 
Apļveida maršruts kājāmgājējiem ved pa Valmieras pilsētu, ietverot gan skaistas dabas un kultūrvēstures vietas, gan 
arī pilsētas industriālo daļu, kas reizē ļaus sajust pilsētas dinamisko ritmu un dabas mieru. Lai pārgājieni no punkta uz 
punktu būtu interesantāki, aicinām aplūkot arī pa ceļam esošos tūrisma objektus. 

Ceļa segums: Gājēju ietves, pastaigu takas, atsevišķās vietās grants ceļi. 

Noklausies arī “Lielās kabatas” stāstus, dodoties maršrutā autobraucējiem pa Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novadu! 


