
DABAS OBJEKTI
1   Alauksts – publiska peldvieta, piknika vietas, sporta laukumi blakus 

Alauksta estrādei.  GPS 57.0825, 25.8131
2   Brežģa kalns – 255 m v.j.l., piknika un atpūtas vieta, WC.   

GPS 57.1131, 25.6930
3   Zaļkalns – 237 m v.j.l., relatīvais augstums 50 m, skats uz Gaujas 

augšteces ezeriem un Elkas kalnu.  GPS 57.1438, 25.6641
4   Cieres dabas taka –  

Taurenē, augšpus Nēķena muižai. 410 m garā laipu taka  
ved pa Gaujas palieni, kur saglabāta tai raksturīga ne skar tā daba. Pussalā 
ierīkota ugunskura vieta.  
GPS 57.1604, 25.6607

5   Bānūžu Velnakmens –  
Bānūžu ezera krastā. Apkārt mērs 
15,5 m, augstums 2,35 m,  
garums 5 m, platums 4,3 m.   
GPS 57.1499, 25.5864

6   Bānūžu svētavots.   
GPS 57.1578, 25.5720

Vecpiebalgas aizsargājamo ainavu apvidus. Teritorija izveidota 
1987. gadā, lai saglabātu un aizsargātu  raksturīgu Vidzemes augstienes 
kultūrainavu un dabas vērtības. Liela reljefa daudzveidība.

MUIŽAS
1   Vecpiebalgas muiža  

(Alt-Pebalg) – celta ap 1786. g., klēts 
būvēta 1810. g., 19. gs. sākumā ap 
parādes pagalmu veidots vienots 
apbūves ansamblis klasicisma stilā, 
ko ieskauj parks 4,2 ha platībā ar 
22 sveš zemju sugām. Parku apjož 
laukakmeņu žogs. Apskatāma tikai 
no ārpuses  GPS 57.0194, 25.8306

2   Nēķena muižas komplekss (Nötkenshof) – kungu māja būvēta 
19. gs. 80. gados itāļu renesanses  villu arhitektūras stilā. No apbūves 
saglabājusies vecā pils, klēts, alus pagrabi un 19. gs. veidots ainavu 
parks. Gaujas krastā avotiņš, parkā piknika vietas.  GPS 57.1611, 25.6625

3   Dzērbenes muiža (Serbenhof) – celta 18. gs. beigās klasicisma stilā, 
19. gs. beigās uzbūvēts masīvs neogotikas tornis. Muižu ieskauj dīķu 
kaskāde. Piedāvā ekskursiju gida vadībā. Tālr. +371 29408315   
GPS 57.1957, 25.6656

4   Lodes muiža (Lohdenhof) – Gaujas upes krastā muižas kungu māja 
klasicisma stilā celta 1815. g.,  
pārbūvēta 19. gs. 70. gados. Saglabājusies daļa 19. gs. pirmās puses 
muižas centra apbūves.  GPS 57.1306, 25.6463

5   Leimaņu muiža – apskatāma kungu māja, kalpu māja un parks.   
GPS 57.0230, 25.6338

6   Cirstu muiža (Zirstenhoff) – atrodas Ogres upes krastā, viena no 
izcilākajām neogotikas kultūras liecībām 19. gs. Latvijas arhitektūrā.  
Piedāvā gida ekskursiju muižas kompleksā. Tālr. +371 29212990 
GPS 56.9819, 25.7749

BAZNĪCAS
1   Lodes–Apšu baznīca – 1780. g. celtā koka guļbūves baznīca ir valsts 

nozīmes arhitektūras pie mi neklis. Altāris, kancele un ērģeļu prospekts 
izgatavots 1893. g., 1911. g. piebūvēts tornis. Pie baznīcas stāv laukums un 
atpūtas vieta, WC. Tālr. +371 29352904  GPS 57.1393, 25.6080

2   Dzērbenes luterāņu baznīca –  
Iesvētīta 1842. g. Celta būvmeistara Mārča Sāruma vadībā. Martina 
firmas izgatavotas ērģeles, altārī Rubensa gleznas “Kristus pie krusta” 
kopija. Tālr. +371 29408315   
GPS 57.1914, 25.6780

3   Vecpiebalgas luterāņu 
baznīca – 1845. g. atklātā baznīca 
uzspridzi nāta 1944. g., atjaunota 
senajos mūros bez zvanu torņa. 
Virs altāra J. Jēgera glezna “Savu 
mieru es jums dodu”. Ērģeles būvētas 
1928. g. Anglijā. Tālr. +371 26317424  
GPS 57.0579, 25.8218



MUZEJI UN EKSPOZĪCIJAS
www.piebalgasmuzeji.lv

1   Kārļa Skalbes memoriālais muzejs “Saulrieti” –  
neparasta arhitektūra, romantiska atmosfēra, 
iespēja pakavēties Skalbju dzimtas kapavietā 
Vaktskalnā, no kura paveras neaizmirstams skats 
uz Alauksta ezeru. Piedāvā ekskursijas muzejā, 
tematiskus pasākumus, svinīgu rituālu kāzu godos. 
K. Skalbes dzimtās mājas “Incēni” – vieta tūristu 
pusdienu pauzei, tematiskai bērnu dzimšanas 
dienas ballītei, telpas saviesīgu pasākumu rīkošanai. 
Tālr. +371 26494406  GPS 57.0781, 25.8421

2   Emīla Dārziņa un Jāņa Sudrabkalna memoriālais muzejs “Jāņaskola” – kādreizējā 
skolas ēkā izpaužas dažādā Piebalga – “Melanholiskais valsis”, Olivereto ironija un 
mākslas mūžība. Piedāvā ekskursijas muzejā, iespēju noklausīties E. Dārziņa komponētos 
skaņdarbus. Tālr. +371 64100351  GPS 57.1112, 25.9314

3   Antona Austriņa memoriālais muzejs 
“Kaikaši” – aizrautīgākā Piebalgas novada 
apdziedātāja dzīve un daiļrade ekspozīcijā un 
izstādēs. Unikāla rakstnieka meitas Mudītes 
Austriņas veidota dažādu valstu un tautu saules 
atveidu kolekcija. Piedāvā ekskursijas muzejā, 
aušanas prasmes apgūšanu, gleznošanu uz koka 
ripām (iepriekš piesakoties).  
Tālr. +371 26132270 (bezmaksas apmeklējums)  
GPS 57.0586, 25.7997

4   Brāļu Kaudzīšu memoriālais muzejs “Kalna Kaibēni” – Eiropas kultūras vērtības un 
zinātnes sasniegumi 19. gs. Piebalgas lauku skolā, kur tapis pirmais latviešu romāns “Mērnieku 
laiki”. Pastaigas Matīsa Kaudzītes veidotajā dārzā. Piedāvā ekskursijas muzejā, nakšņošanas 
iespējas gleznainā vidē, telpas nelieliem pasākumiem un konferenču rīkošanai.  
Tālr. +371 26185382  GPS 57.0280, 25.7223

5  Muzejs “Vēveri” – Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja lauku ekspozīcija  
Senā Vēveru zemnieku – amatnieku sētu grupa 
ir novada tradicionālās celtniecības paraugi. 
Apmeklētājs var ieaust dzīparu audeklā, 
līdzdarboties graudu malšanas un maizes 
cepšanas procesā. No atjaunotajām vējdzirnavām 
redzamas Piebalgas tāles.  
Tālr. +371 29364806  GPS 57.1133, 25.8458

6   Piebalgas novada ekspozīcija (Inešos) – senās Piebalgas un Vecpiebalgas muižas 
politiskā, saimnieciskā un kultūras vēsture. Daļa ekspozīcijas atspoguļo Otrā pasaules kara 
vēsturi. Piedāvā ekskursijas pa muižas parku. Tālr. +371 22407218  GPS 57.0197, 25.8302

7   Taurenes novadpētniecības ekspozīcija – dzimtu relikvijas, Latvijas teritorijā lietoto 
naudaszīmju kolekcija. Taureniešu – valstsvīru, ģenerāļu, izglītības darbinieku – dzīves 
stāsti. Augšstāvā “Sarkanais stūrītis”, priekšmeti, fotogrāfijas, dokumenti un medaļas, kas 
liecina par ļaužu dzīvi kolhoza “Taurene” pastāvē šanas 40 gados.  
Tālr. +371 22032942  GPS 57.1621, 25.6630

VECPIEBALGA
Vecpiebalgas kultūras nams – kādreizējais Labdarības biedrības nams, pagasta 
sabiedriskā centra sastāvdaļa. Pamatakmens likts 1887. g. aprīlī, iesvētīts tā paša 
gada augustā.
Viduskapi (Skolas kapi) – šeit apbedīts Kronvaldu Atis, brāļi Kaudzītes,  
A. Rātminders, A. Bračs, K. Egle, J. Pilsātnieks, J. A. Jurjāns, A. Tullijs.
Vecpiebalgas vidusskola – 19. gs. slavenākā latvju tautskola.
Grišku kalns – ap 10 m augstais pilskalns 13. gs. bija pirmā apmetnes vieta 
Piebalgā.
Rīgas arhibīskapa pils drupas – sākta celt 1340. g., sagrauta Livonijas kara laikā.
Vecie kapi – tēlnieces M. Baltiņas veidota “Mērnieku laiku” Lienas skulptūra.

AMATNIEKI, LAUKU SAIMNIECĪBAS 
1   “Piebalgas porcelāna farbrika” – 

Ineši, tālr. +371 28451800,  
www.porcelanadarbnica.lv,  
info@porcelanadarbnica.lv  GPS 57.0203, 25.8328
Ekskursija vienīgajā porcelāna ražotnē Latvijā 
(iepriekš piesakoties). Porcelāna izstrādājumi, 
suvenīri, apgleznošanas darbnīca (galerijas darba 
laiks no 01.06. līdz 31.08. 11.00–18.00,  
no 01.09. līdz 31.05. iepriekš piesakoties).

2   Vecpiebalgas ūdensrozes  
tālr. +371 26253468, 26109774  GPS 57.0616, 25.8136  
Cēsu–Madonas autoceļa malā no jūnija līdz septembrim zied kolekcionāra Jāņa Sniedzes 

stādītās un audzētās dažādu šķirņu ūdensrozes. 
Apmeklējums par ziedojumiem.

3   Z/s “Jaun-Vītiņi” – tālr. +371 20399010   
GPS 57.0048, 25.7269
Pēc pasūtījuma piedāvā saimniecības produkciju 
ar TM Vecpiebalgas tēja, Vecpiebalgas medus, 
Vecpiebalgas aromāti. Lauku pirts Ogres upes krastā 
nelielām atpūtnieku grupām. Vasaras sezonā piedāvā 
saimniecības apskati grupām (iepriekš piesakoties).

4   “Piebalgā ievākts medus” – Vecpiebalga, 
“Upmaļi”, tālr. +371 29493629, www.piebalgasmedus.lv  GPS 57.0556, 25.8251 
Biškopis Aivars Radziņš. Ģimenes uzņēmums kopš 2000. gada. Vasaras sezonā, iepriekš 
piesakoties, piedāvā saimniecības apskati, baudot Piebalgas pakalnu burvību, un iegūt 
zināšanas par bišu dzīvi, izejot izveidoto bišu taku. Produkcijas degustācija un iegāde.

NAKTSMĪTNES
1   Atpūtas bāze “Avotiņi” – pie Ineša ezera, tālr. +371 26537207, www.avotini.viss.lv, 

avotini51@inbox.lv  GPS 57.0383, 25.8000
Telšu vietas ar 12 labiekārtotām, elektrificētām lapenēm, futbola laukums, 2 volejbola 
laukumi, basketbola grozs, rotaļu laukums, šūpoles, batuts, telts/nojume 8x15 m, laivu 
noma. Iespēja rīkot pasākumus un bērnu nometnes līdz 250 cilvēkiem.

2   Lauku māja “Inesieši” – pie Ineša ezera, tālr. +371 26362138  GPS 57.0383, 25.8000
2 brīvdienu mājiņas, 2 vagoniņi ar virtuvi. Telšu vietas, laivu noma.

3   Atpūtas bāze “Akmens sala” – pie Ineša ezera, tālr. +371 26529051  GPS 57.0325, 25.8155
4 četrvietīgas vasaras mājiņas. Pirts līdz 12 personām. Sporta laukumi, telšu un piknika vietas.
Laivu, ūdens velosipēdu noma, piecvietīgs plosts. Pasākumu rīkošana līdz 40 personām. 
Aromterapija, kosmetologa pakalpojumi. Bišu terapija „Miegs ar bitēm”.

4   Kempings “Niedrītes” – pie Alauksta ezera, tālr. +371 29101130,  
alauksts13@gmail.com  GPS 57.0832, 25.7675
Pirts un vasaras mājiņu īre, telšu vietas ar galdu un ugunskuru, lapene ar kamīnu, laivu un 
ūdens velosipēdu noma, vizināšanās ar plostu, ūdens slē pēm, laipa makšķerēšanai no krasta. 
Pirts āra kubls. Izbrauciens ar sniegamoci.

5   Atpūtas komplekss “Chill Up” – pie Alauksta ezera, tālr. +371 20377207, 
www.chillup.lv, ride.it@inbox.lv  GPS 57.0849, 25.8109 
Kempings līdz 15 personām, veikbords, pirts, telpa svinībām ar kamīnzāli (līdz 15 pers.), 
vasaras kafejnīca, velosipēdu un laivu noma, makšķerēšana, pasākumu organizēšana.

6   Viesu nams “Liel-Kaibēni” – Vecpiebalgas 
pagasts, tālr. +371 26211054, 29146301, 
liel-kaibeni@inbox.lv, www.lielkaibeni.viss.lv   
GPS 57.0907, 25.8440
Naktsmītne ar 30 gultasvietām, 2 zāles ar kamīniem, 
pirts, baseins ar pretstraumi, rīko viesības līdz 70 
personām, ēdināšanas pakalpojumi, galdu klāšana.

7   Brīvdienu māja “Upkalns” – Vecpiebalgas 
pagasts, tālr. +371 29479653,  GPS 57.0786, 25.7613
Brīvdienu māja 10 personām 350 m no Alauksta 
ezera, pirts, kamīnzāle līdz 20 personām, virtuve, peldvieta, makšķerēšana, ugunskura 
vieta. Ziemas periodā nestrādā

8   Brīvdienu māja “Avotnieki” – Dzērbenes pagasts, pie Gaujas, tālr. +371 29284972, 
avotnieki@inbox.lv  GPS 57.1694, 25.7340
Pirts kopā ar atpūtas māju līdz 10 personām, makšķerēšana Gaujā un zivju dīķos, kanoe laivu 
no ma, nobraucieni pa Gauju, bebru medības (iepriekš piesakoties). Kartupeļu degustēšana.

9   Kempings “Ezerjoki” – pie Juvera ezera, tālr. +371 29396375  GPS 57.2148, 25.6870
Pirts līdz 10 personām, svinību telpa, naktsmītne, telšu, piknika vietas, makšķerēšana, 
sporta laukums, laivu noma.

10   Viesu māja “Saknītes” – Dzērbenes pagasts, tālr. +371 26516512, 29176265, 
vivasaknites@inbox.lv  GPS 57.2109, 25.7036
3 labiekārtotas istabiņas ar TV, DVD, zāle līdz 40 personām, svinību galdu klāšana pēc 
pasūtījuma, pirts, virtuve, biljards, karaoke, atsevišķi no viesu nama labiekārtots guļbūves 
namiņš, 100 m2 liela telts pasākumiem, āra kamīns, telšu vietas, sporta laukums, laivu un 
velo noma.
11   Z/s “Urbiņi” – Taurenes pagasts, tālr. +371 26518999  GPS 57.1462, 25.6961
Pirts, telpa svinībām līdz 20 personām, naktsmītne ar 10 gultasvietām, piknika un telšu 
vietas, makšķerēšana, veselīgi produkti no 
saimniecības. Ziemas periodā nestrādā.
12   Viesu nams “Dzirnavas” – Kaives pagasts,  
tālr. +371 29213828, www.dzirnavas.lv,  
info@dzirnavas.lv  GPS 57.0123, 25.6519
Nakšņošana viesu namā līdz 9 personām, svinību 
zāle ar kamīnu, pirts, laivu, velosipēdu, slēpošanas 
inventāra noma, distanču slēpošanas trase, 
makšķerēšana, medības.
13   “Kalna Kaibēnu” personāla māja – 
 tālr. +371 26185382  GPS 57.0280, 25.7231
Telpas nakšņošanai. Iespēja rīkot konferences un citus pasākumus līdz 30 personām. Telšu 
un piknika vietas (iepriekš piesakoties).
14   Viesu māja “Jaunogriņi” – Inešu pagasts, pie Ogres upes, tālr. +371 29426585, 
26197871,www.jaunogrini.lv, janis.spilva@inbox.lv  GPS 56.9662, 25.8631
Viesu mājas īre līdz 40 personām, 2 istabas pirmajā stāvā, plaša telpa otrajā stāvā, kopā 25 
gultasvietas. Galdu klāšana, virtuve ar lauku plīti. Pirts mājas īre 12 personām. Divu veidu 
pirtis:  slapjā “krievu” un dūmu – “melnā”. Guļbūves lapene ar grilu. Iespēja rīkot sporta spēles.
15   Telšu vietas “Kalna Incēni” –  
tālr. +371 26558997 (iepriekš piesakoties)  GPS 57.0771, 25.8408
Ainaviskā vietā pie “Saulrietu” muzeja. Telšu vietas un četrvietīgs treileris (vagoniņš). Grils, 
ugunskura vieta, nojume, peldvieta. Automašīnu var novietot blakus teltij.

ĒDINĀŠANA
Kafejnīca “Ūdensroze” – Vecpiebalga, tālr. +371 29100981, 27787588,  
info@udensroze.lv, www.udensroze.lv  GPS 57.0585, 25.8226  
darba laiks: ziema P.–C. 11.00–20.00, Pt., S. 11.00–21.00, Sv. 11.00–20.00; 
vasara P.–C. 10.00–21.00, Pt., S. 10.00–22.00, Sv. 10.00–21.00. Pieejams WiFi.  
Ēdināšana tūristu grupām ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 50 cilvēkiem. 
BISTRO – Vecpiebalga, tālr. +371 29100981  GPS 57.0638, 25.8076
Darba laiks: vasara 8.30–20.00 katru dienu; ziema 8.30–18.00, S. Sv.–slēgts
Kafejnīca “Laura” – Vecpiebalga, tālr. +371 64107271  GPS 57.0579, 25.8083
darba laiks: P.–C. 11.00–20.00;  Pt., S. 11.00–01.00; Sv. 11.00–18.00
Piebalgas kūpinātava – Vecpiebalga, tālr. +371 20287838  GPS 57.0585, 25.8226
Mājas kūpinājumi, kuru garšas noslēpums meklējams 1887. gada receptē. Degustācijas ar 
iepriekšēju pieteikšanos. Produkciju iespējams iegādāties kafejnīcā “Ūdensroze”.
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Autoserviss
SIA “Larko-V” – Vecpiebalga,  
tālr. +371 64161438  GPS 57.0638, 25.8076
darba laiks: 8.00–18.00; S. 8.00–14.00;  
Sv. brīvdiena
Velo noma Vecpiebalgā
SIA “Zauska”, tālr. +371 27001128  
(iepriekš piesakoties)  GPS 57.0585, 25.8226

Bankomāti
Swedbank – Taurene, pie veikala “Elvi”; 
Sebbank – Vecpiebalga, DUS “Lukoil”
Degvielas uzpildes stacijas
DUS “Lukoil” – Vecpiebalga,  
tālr. +371 67500557  GPS 57.0638, 25.8076
darba laiks  6.00–22.00
DUS “Nivals” – Taurene, tālr. +371 64170260 
darba laiks 6.00–23.00
Ugunsdzēsības dienests Taurenē – 
tālr. +371 64170247 

Medicīniskā palīdzība
Vecpiebalgas doktorāts –  
tālr. +371 64161317,  
Taurenes feldšerpunkts –  
tālr. +371 64170281,  
Aptieka Taurenē – tālr. +371 64170254, 
Aptieka Dzērbenē – tālr. +371 64170460
Aptieka Vecpiebalgā –  
tālr. +371 64161348
Vecpiebalgas policijas iecirknis –  
tālr. +371 64164369
Labiekārtotas peldvietas
pie Alauksta – kempings “Niedrītes” un  
un atpūtas komplekss “Chill Up”
pie Ineša – atpūtas bāzes “Avotiņi” un 
“Akmens sala”
pie Juvera – kempings “Ezerjoki”.

Visās peldvietās par automašīnas  
novietošanu jāmaksā 1,50 € .

NODERĪGA INFORMĀCIJA
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