
100 m

8. Bijusī Padomju
 armijas teritorija

Šūnakmens 
atsegumi

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

2.

1. 

K
u

m
ada

Cecīļu iezis

Līči 0,8 km Dzilnas iezis 1,2 km

Dančupītes
 ala

Cecīļu 
dižpriede

’’Lejas Cecīļi’’

Cecīļu dabas takas shēma

Taka nav piemērota pastaigai ar bērnu ratiem 
un braukšanai ar velosipēdu.

Uz tiltiņiem nav ieteicams pulcēties vairāk par 
trim cilvēkiem, tos šķērsojot jāievēro piesardzība. 

Mitrā laikā taka var būt slidena un dubļaina. 

Ekskursiju piedāvājums
Izglītojoša ekskursija Cecīļu dabas takā 

(garums 2 km) meža raganiņas pavadībā, kura 
zinās pastāstīt par dabu, par augiem, par apkārtni, 
par dzīvniekiem. Bruņuzivs ekspozīcijas 
apskate, kurā iekļauti bruņuzivs fragmenti, lodīšu 
smilšakmens, šūnakmens u. c. ieži. 

Papildus tiek organziēta radošā darbnīca no 
dabas materiāliem.

Bērnu ballīšu organizēšana ar dažādām 
aktivitātēm. 

Dabas takā pieejama piknika vieta un pirtiņa. 

Papildus Cecīļu dabas takai, ir iespēja 
apskatīt Ieriķu dzirnavu dabas parku, kurā ir 
7 dažāda augstuma ūdenskritumi, Ieriķu 
dzirnavas un ūdensrats, kurš griež ūdeni. Taku 
papildina floristikas ekspozīcija. Tel: +371 
28396804. 

1 km attālumā no Cecīļu dabas takas, pie 
Vidzemes šosejas, atrodas kafejnīca ,,Pie 
Dzirnakmeņa", kurā atrodas arī konditoreja 
,,Emīlija 6". Kafejnīcā ir iespēja laicīgi rezervēt 
gardu maltīti, apmeklējot dabas taku, kā arī 
pasūtīt konditorejas izstrādājumus, rīkojot 
pikniku Kumadas upes labajā krastā, no kura 
paveras burvīgs skats uz Cecīļu iezi. 

Tālrunis pasūtījumiem: 64170089. 

Apzīmējumi
Cecīļu dabas taka 2 km
Līči 0,8 km
Dzilnas iezis 1,2 km 
Tiltiņš
Dīķis
Mežs
Piknika vieta
Tūrisma Informācijas centrs



Kafejnīca       Degvielas uzpildes stacija
Naktsmītne       Smilšakmens atsegums
Dzelzceļa stacija Ieriķi      Tūrisma informācija

Cenas
Pieaugušajiem 2,00 EUR.
Skolēniem, studentiem, pensionāriem, 
invalīdiem (uzrādot apliecību) 1,50 EUR.

Ekskursiju pieteikšana, gida pakalpojumi: 
Tālr.: +371 28681083; +371 26457649
E-pasts: cecilutaka@gmail.com
Facebook, draugiem.lv: Cecīļu dabas takas 
apmeklētāju centrs

Amatas novads 

Cecīļu dabas taka
Amatas ģeoloģiskā dabas taka

Cecīļu dabas taka 
Ieriķos

Facebook Draugiem.lv
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Maršruta apraksts
Cecīļu dabas taka ir kājāmgājēju tūrisma 

maršruts, kurā ir iespēja iepazīt Amatas 
novada dabas objektus gar Kumadas upes, 
Dančupītes un Amatas upes krastu.
Takas sākuma punkts Amatas novada Ieriķi,  
Tūrisma informācijas centrs, tur ir arī Cecīļu 
dabas takas apmeklētāju centrs.

Apmeklētājiem ir iespēja izbaudīt cilvēka 
nepārveidotu dabas ainavu - Dančupītes 
kanjonu, minatūru ūdenskritumu, no 
Kumadas upes labā krasta aplūkot iespaidīgo 
Cecīļu iezi un citus objektus. Taka ir 
marķēta.

Takas garums ir 2 km, bet vasaras sezonā 
to ir iespēja pagarināt, dodoties uz ,,Līčiem”, 
pāri Amatas upei, tālāk pa labo krastu, 
izbaudot Amatas ģeoloģiskās takas burvību.

Taku iespējams apmeklēt jebkurā 
gadalaikā. Cecīļu dabas taka  ir izgaismota 
sezonas tumšajā periodā, piektdienās,  
sestdienās un pēc iepriekšējas  pieteikšanās, 
no plkst. 17:00 - 22:00. 
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