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Tūristu mītnes
Pārgauja

1 Viesu nams „Bērzi”, Plācis, Pārgaujas nov., tālr.26117306,
www.atputa-berzi.lv, N57°21.744' E024°58.618'

63

2 Viesu nams „Ungurmalas”, „Ezermalas”, Raiskuma pag.,

5

59

9

35

4

3
1
34

13
5

64

2

Pārgaujas nov., tālr. 26433390, N57°20.996' E025°06.010'

7

3 Viesu nams, kempings „Vējiņi”, Straupes pag., Pārgaujas nov.,

www.pazemesezeri.lv, tālr. 29289796, N57°20.429' E024°54.313'

33

4 Brīvdienu māja „Upeslejas”, Straupe, Pārgaujas nov.,

31

10

65

13
11

tālr. 29441970, N57°21.827' E024°57.564'

5 Brīvdienu mājas „Jaunbrenguļi” - "Dzeltenā māja un Mazais

4

namiņš", Raiskuma pag., Pārgaujas nov., tālr. 26330479,
www.jaunbrenguli.lv, N57°19.098' E025°11.784'

6 Brīvdienu māja „Ezersēta", „Gaižēni”, Raiskuma pag., Pārgaujas
nov., tālr. 29262455, www.ezerseta.lv, N57°19.482' E025°08.292'

61

7 Kempings „Apaļkalns", Raiskums, Pārgaujas nov.,
tālr. 29448188, www.apalkalns.lv, N57°19.047' E025°08.876'

8 Kempings "Unguri", Raiskuma pag., Pārgaujas nov.,
tālr. 29120992, N57°21.177', E025°05.257'

9 Apartamenti „Briedīši”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.,

tālr. 26466916, www.briedisi-ak.lv, N57°17.668' E025°07.509'

10 Kempings „Ruckas ezers”, Stalbes pag., Pārgaujas nov.,
tālr. 29421836, N57°25.074' E024°55.118'

11

11 Kempings „Paegļi”, Limbažu pag., Limbažu nov., tālr. 29819364,
www.pazemesezeri.lv, N57°25.632' E24°48.306'

38

10

12 Telšu vieta „Mārkulīči”, Straupes pag., Pārgaujas nov.,

36

15

tālr. 29464946, www.markulici.lv, N57°18.105' E024°54.774'

37

13 Viesu nams „Augstrozes”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas nov.,

12

tālr. 26699996, www.augstrozes.com, N57°18.750' E025°09.450'

14 Viesu nams „Ungurmuiža”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.,

tālr. 22007332, www.ungurmuiza.et.lv, N57°21.765' E025°05.252'

15 Atpūtas bāze „Ķeči”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.,
tālr. 29435545, N57°19.736' E025°05.443'

16 Lauku māja „Rožkalns”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.,

13

47
6

14
58

tālr. 29118831, N57°18.053' E025°09.111'

62

Līgatne

17 Rehabilitācijas centrs „Līgatne”, „Skaļupes ”, Līgatnes pag.,
Līgatnes nov., tālr. 26467747, www.rehcentrsligatne.lv,
N57°15.310' E025°04.213'
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22
59

12

14
32

2

8

33

11

34

3

18 Viesnīca „Lāču miga”, Gaujas iela 22, Līgatne, tālr. 64153481,
www.lacumiga.lv, N57.14.718' E025°02.754'

29

19 Brīvdienu māja „Avoti”, „Avoti”, Līgatnes pag., Līgatnes nov.,

tālr. 29182818, www.avoti.celotajs.lv, N57°14.199' E25°00.939'

35

57

60
1 2-4
2

1

20 Kempings, laivu noma „Makars”, Gaujas iela 36, Līgatne,

61

tālr. 29244948, www.makars.lv, N57°15.270' E25°02.742'

2

Amata, Cēsis

70
8

56

6

10

22 Viesu nams „Eglaines”, „Eglaines”, Kārļi, Drabešu pag.,

5

8
71 12

9

20

1

16

23 Viesu nams „Laimes ligzda”, „Lejas astītes”, Drabešu pag.,
Amatas nov., tālr. 29424941, www.laimesligzda.lv,
N57°15.397' E025°14.835'

46
45 44

31 4

19

Amatas nov., tālr. 29172332, N57°14.286' E25°11.526'

16

Lejas Sveķi

7

9

tālr. 29263798, www.hotelraksi.lv, N57°16.587 E025°12.018'

17

18

3

15

21 Atpūtas komplekss „Rakši”, Drabešu pag., Amatas nov.,

Lejas Benči

4

1 39-43

25 3
68
28

24 Viesnīca „Kārļamuiža”, „Kārļamuiža”, Kārļi, Drabešu pag.,
Amatas novads, tālr. 26165298, www.karlamuiza.lv,
N57°14.436' E25°12.726'

25 Kempings” Žagarkalns”, Cēsis, Mūrlejas 12, tālr. 26266266,
www.zagarkalns.lv, N57°18.418' E025°13.289'

66

26 Kempings „Ozolkalns”, Drabešu pag., Amatas novads,

26 69

tālr. 26400200, www.ozolkalns.lv, N57°17.660' E25°13.400'

7
27

Jātnieki

26

6

21

5

48

55 20
25

18

19
7

Mazais loks apkārt Raiskuma ezeram (6 km) 103

17

49

21 67

53

23

24

5

51
22

54
6

Prom no steigas uz Kvēpenes mieru (13,5 km) 107

50

23

24
6

52

Cēsu apkārtnes jaukumi (16 km) 108

MARĶĒJUMS DABĀ
Lielais aplis pa Pārgaujas novadu (98 km)

Novada robeža
Pagasta robeža

1

30

Dabas objekti • Kultūrvēstures objekti

58

67

Speciālās intereses • Aktīvā atpūta
LatEst velotūrisma maršrutu stendi
Esiet uzmanīgi! Bīstamas vietas riteņbraucējiem

Lielais aplis pa Pārgaujas novadu (98 km)
Mazais loks apkārt Raiskuma ezeram (6 km)
Prom no steigas uz Kvēpenes mieru (13,5 km)
Cēsu apkārtnes jaukumi (16 km)
Līkumu līkumi starp Cēsīm un Straupi (78 km)
Uz Rūcamavotu un Sarkanajām klintīm (15 km)
Lielais un daudzveidīgais loks apbus Gaujai:
Raiskums - Līgatne - Raiskums (45 km)
Sigulda - Līgatne

Līkumu līkumi starp Cēsīm un Straupi (78 km)

105

106

Uz Rūcamavotu un Sarkanajām klintīm (15 km)

102

Lielais un daudzveidīgais loks apbus Gaujai:
104
Raiskums - Līgatne - Raiskums (45 km)

1

2

Ungurs (Rustēgs)
Lielākais Pārgaujas novada ezers.
Ainaviski pievilcīga un iecienīta atpūtas
vieta. Iespējams gan makšķerēt, gan
peldēties smilšainajā Z krastā, kā arī
izmantot citus pakalpojumus tuvumā
esošajā kempingā un viesu mājās.
Ezera Z krastā atrodas Ureles pilskalns
(N57°21.229’, E025°04.383’).
N57°21.084’ E025°05.566’

13

Driškins
Neliels purva ezers, kurā ir iespēja
atveldzēties un izbaudīt kluso
noskaņu, lai gan vasarās to iecienījuši atpūtnieki. Ezera A smilšainajā
krastā ir izveidotas peldvietas un
ierīkotas atpūtas vietas.

14

N57°21.576’ E025°10.509’

3

Auciema ezers
Pie ezera ir peldvieta, kur ierīkota
atpūtas vieta un tualete. Ezera
A piekrasti ieskauj mežs, kas veido
lielisku ainavu. Ar Raiskuma ezeru
to savieno neliels kanāls.

5

15

Raiskuma ezers
Ezers ir iecienīta atpūtas vieta, jo tā
krastos atrodas gan peldvietas, gan
tūristu mītnes. Augstajā R krastā
atrodas Raiskuma ciems. Ezers ir
ainaviski skaists: pauguri un meži,
dažāda seguma ceļi tieši gar ezera
krastu padara to vēl pievilcīgāku.
Dziļākā vieta - 10,6 m.
N57°18.750’ E025°09.711’

16

Ķūķu iezis un Ķūķu krāces
Viens no augstākajiem smilšakmens
atsegumiem Latvijā - ap 43 m augsts
un apmēram 500 m garš. No ieža
augšdaļas paveras lieliska ainava.

17

Muižnieku ezers
Neliels meža ezers ar aizaugošiem
krastiem. 20. gs. 70. - 80.gados
eksperimentāli sēti ūdensrīsi.
Klusums un meža ainavas - vieta
vientulības meklētājiem.

Ķiržu ezers
Meža teritoriju ieskauts ezers ar
skaistu apkārtējo ainavu. Ezera
D galā atrodas atpūtas vieta
„Priedes”. DR krastā ierīkota
peldvieta un atpūtas vieta.

Salas ezers (Sāls ezers)
Purvains meža ezeriņš iepretim
„Līdumnieku” mājām, agrāk
izmantots linu mērcēšanai.
Tagad šeit mīt paliela bebru kolonija.

18

Loķkalns
Augstākā virsotne Straupes pagasta
robežās (104,6 m v.j.l.), apaugusi ar
lapu kokiem.

19

20

Pūricu (Ikuldas) ezers
Aptuveni 1,5 km garš, sekls,
aizaugošs ezers. Tas labi saskatāms
no paugurainā ceļa, kas ved gar
ezera A krastu. Piekļuve pie ezera ir
sarežģīta, jo daudzviet to ierobežo
privātās teritorijas.

21

Milmēnu dīķis
Uz Pūricas upītes uzpludināts ap 16 ha
liels dīķis ar krasta līnijas garumu
līdz 3 km. Komercmakšķerēšanu
organizē z/s „Ūdensrozes”. Lieli lomi
makšķerniekiem un iekopta, skaista
ainava.

22

Vējiņu pazemes ezeri un pilskalns.
Ezerala ir unikāla alu sistēma ar
pazemes strautu un diviem pazemes
ezeriem. Tā apskate iespējama
tikai gida pavadībā. Turpat atrodas
arī Vējiņu pilskalns (N57°20.590’
E024°54.439’) un Vējiņu kritenes jeb
Elles bedres.
Tālr. 29354189, www.pazemesezeri.lv
N57°20.429’ E024°54.313’

Lenčupes lejtece
Upe savā 23 km plūdumā savāc
ūdeņus no daudzajiem apkārtnes
ezeriem, purviem un strautiem
un bagātina Gauju. Augšpus
Siladzirnavām skatāmi daudzi
smilšakmens atsegumi, reizumis pat
līdz 10 m augsti.

29

Pīļu ezers (Pīļezers)
Ezera A krastā atrodas atpūtas vieta ar
peldētavu. Ezeru ietver skaistas priežu
audzes, kas apkārtni padara klusu un
pievilcīgu.

Cīrulīšu dabas takas
Pastaigu takas ar norādēm gar Gauju un
tās vecupi ar Spoguļklintīm, Dzidravotu
un Līgavas alu, kas ataino šo dabas
objektu veidošanās gaitu no ledus
laikmeta līdz mūsdienām.

Sveķupīte
Tikai 4 km gara Lenčupes labā
krasta pieteka. Iztek no Raiskuma
ezera un līkumo pa mežiem klātām
starppauguru ieplakām. Pie ietekas
Lenčupē tai ir dziļa ieleja.

Pekšu ezers (Peksis) un Plaužu
ezers (Plaudis)
Pekšu ezers, ainavisks ar slīpiem
krastiem, no ezera iztek Ačgārņupīte,
kas to savieno ar Plaužu ezeru. Pie
Plaužu ezera izveidota atpūtas vieta
un informācijas stends, kas sniedz
atpūtniekiem ieskatu par ezera
izcelsmi u.c.
N57°18.644’ E024°57.880
Tavaiņu purvs
Savulaik bijis meža ezers, kuru
barons fon Rozens licis nosusināt,
izrokot grāvi uz Draņķupītes pusi, lai
uzlabotu mežu. Dabas liegums.

Meža masīvs „Vilku dārzs”
Mežs starp „Šķelēniem” un
„Purgaļiem”. Nostāsts vēsta, ka
sensenos laikos tur mituši vilki un
šajā vietā bijušas vilku bedres vilku
ķeršanai.

Pemmas purvs
Purvs ir klajš, vietām apaudzis
ar retām priedēm. Šeit ir labi
ligzdošanas un barošanās apstākļi
retajām putnu sugām un esot
novērota pat melnkakla gārgale,
klinšu ērglis, zivjērglis, čūskērglis,
melnais stārķis.

23

Ainavu krauja un
Bizenes iezis
Vieni no augstākajiem un
ainaviskākajiem smilšakmens
atsegumiem, no kuru augšas paveras
brīnišķīgs skats uz Amatas upes
ieleju. Ar norādēm iezīmēta Amatas
kājāmgājēju taka.

30

31

32

39

Zvārtes iezis
Viens no gleznainākajiem devona
smilšakmens iežu atsegumiem
Latvijā. Pie Zvārtes ieža sākas
pastaigu maršruti gar Amatu.

N57°14.762 E025°08.834’

Stalbes ciema centrs
Stalbes nosaukums cēlies no muižas
īpašnieka Gotšalka Stalbitera uzvārda,
kas pirmoreiz dokumentos minēts 1425.
g. Mūsdienās uz muižas pamatiem slejas
ēka, kurā mājvietu radusi SIA „Stalbes
Agro”. Bijušais muižas stallis pārbūvēts
par kultūras namu, taču Stalbes centrs
vēl aizvien saglabājis seno plānojumu.
N57°22.187’ E025°01.950’
Raiskums un Raiskuma muiža
Raiskuma muižas hronika aizsākusies
15. gs. Gleznainā vietā pie Raiskuma
ezera izveidojās ciems ar lībiešu cilmes
nosaukumu „Raisekaneggi”. Muižas
ansamblis veidots 19. gs. otrajā pusē.
Muižas ēkas, terasveidīgs parks ar
svešzemju koku sugām, ozolu alejas
mūsdienās rada senatnīguma auru.
N57°18.736’ E025°09.581’
Ungurmuiža
Unikāls 18. gs. koka barokālās
celtniecības paraugs. Kungu māja ir
vienīgā saglabātā 18. gs. sāk. koka pils
Latvijā. Iespējams, apskatīt iekštelpu
gleznojumus, baudīt muižas īpašo
gaisotni, dzerot tēju Tējas namiņā.
Tālr. 22007332, www.ungurmuiza.et.lv.

33

Lielstraupes vecie kapi
18. gs. beigās izveidoti kapi. Kapu
robežu iezīmē krautu laukakmeņu
vaļņi. Kapsētas malā agrāk slējusies
Mazstraupes baronu Meiendorfu
kapliča. Tās drupas redzamas vēl tagad.

40

35

36

41

Cēsu pils parks
Riekstu kalnā 11. - 13. gs. atradusies
vendu koka pils. 19. gs. sākumā bijis
viens no ainaviskākajiem pils parkiem
Latvijā. Dīķis ar saliņu un paviljonu,
strūklaku „Zvejnieks ar samu”,
paugurainajā reljefā iekārtotas kāpnes
un estrāde.

Cēsu Jaunā pils
Grāfu Zīversu dzīvojamā ēka no 18.
gs. Iekārtots Cēsu Vēstures un mākslas
muzejs ar interaktīvām ekspozīcijām.
Iespējams uzkāpt Lademahera tornī.
Tālr. 64121815, www.cesiscastle.lv.

Cēsu pilsdrupas
Iespaidīgākais un vislabāk saglabājies
drupu ansamblis Latvijā. Pils 13.16. gs., bijusi Livonijas Ordeņa mestru
rezidence. Pēc postījumiem Ziemeļu
karā nav atjaunota. Ekskursijas lukturu
gaismā. Seno Rotu kalve.
Tālr. 64121815, www.cesiscastle.lv.

42

Maija parks
Veidots 19. gs. Mūsdienās parks
piesaista ar apstādījumiem, terasēm,
Kārļa Jansona skulptūru „Cīņa ar
kentauru” un dīķi, kurā vasarās darbojas
strūklakas un graciozi peld melnie
gulbji.

51

Cēsu Svētā Jāņa baznīca
Cēsu Svētā Jāņa baznīca celta 13. gs.
beigās, bijusi Livonijas ordeņa
doms. Tajā apglabāti ordeņa mestri,
garīdznieki un bruņinieki.

52

Gaujas (Raiskuma) tilts
Līdz 20. gs. sākumam šeit darbojās
parasta pārceltuve ar koka prāmi.
Šodien redzamais dzelzsbetona tilts
būvēts 1963. gadā.

53

Rakstnieka M. Birzes (1921–2000)
māja
Rakstnieks uzskatīja, ka pilsētas trokšņi
un burzma neveicina radošo domu,
tāpēc savu māju uzcēla Pārgaujā, ārpus
Cēsu pilsētas.

54

Mazstraupes pils
Braslas upes labajā krastā slejas
cietoksnim līdzīga pils, celta 14. gs.,
ar gandrīz 2 m biezām laukakmeņu
sienām. Pils ilgi piederējusi fon Rozenu
dzimtai, bet pēdējie īpašnieki bijuši
Meiendorfi. Kopš 1930. g. pilī darbojas
Straupes pamatskola.
Tālr. 64134157 (skola).
N57°21.272’ E024°57.091’

47

Ruckas dzirnavas
Tās cēlis pēdējais zināmais Ruckas
muižas īpašnieks polis Bortkevičs 1896.
gadā. Dzirnavas darbojās līdz 20. gs.
70. gadiem.

48

Raiskuma krogs
Raiskuma krogs celts 1857. g.
Krodziniekam bijis noteikts, ka pirmām
kārtām jātirgo vietējais, Raiskuma alus
darītavas alus. Vēlākos gados krogs
daļēji pārbūvēts par dzīvojamo māju.

Āraišu vējdzirnavas
Holandiešu stila vējdzirnavas celtas
19. gs. vidū. Var aplūkot restaurēto
dzirnavu iekārtu un izsekot graudu
tapšanai par miltiem.
Tālr. 29238208, www.tourism.cesis.lv.

63

55

64

Pazemes bunkuri
Īpaši slepens padomju laika civilās
aizsardzības objekts. Autentisks
aprīkojums. Iespēja pasūtīt maltīti
padomju laiku stilā.
Tālr. 64161915, www.bunkurs.lv.

65

Līgatnes vēsturiskais centrs
Unikāls, vienīgais šāda veida 19. gs.
beigās veidots strādnieku koka apbūves
ciemata komplekss Baltijā, radies,
attīstoties papīrfabrikai. Atjaunotas
pastaigu takas. Piedāvā ekskursijas pa
Līgatnes alām.
Tālr. 64153169, www.visitligatne.lv.

66

Z/s „Eicēni”
Ārstnieciskās pirts rituāls, bioloģiski
audzēta produktu degustācija.
Tālr. 29108512, www.eiceni.lv

Radošā darbnīca „Rožkalni”
Māksliniece strādā ar dažādiem
materiāliem - mālu, koku, papīru,
stiklu. Iepriekš piesakoties, var aplūkot
mākslinieces darbus, kā arī pavadīt
nedēļas nogali lauku mājā.
Tālr. 29118831
N57°18.053’ E025°09.111’

Līgatnes pārceltuve
Vienīgā saglabājusies ar roku vadāma
Gaujas pārceltuve - prāmis, Latvijas
tehnikas vēstures piemineklis.
Tālr. 28328800

67

Zoo un atpūtas centrs „Rakši”
Atrodas pie Rakšupes un Gaujas. Šeit var
redzēt eksotiskus dzīvniekus - kamieļus,
Dienvidamerikas lamas, alpakas un
gvanako.
Tālr. 29468635, www.kamieli.lv

N57°16.587’ E025°12.018

Auciema viduslaiku kapsēta
Atrodas Auciema centrā, Cēsu - Limbažu
šosejas kreisajā pusē. Mantraču
pamatīgi postīta, tomēr te joprojām
aplūkojami vieni no interesantākajiem,
savdabīgākajiem trīs jumta krustu
iekalumiem akmeņos.

68

Kempings - laivu bāze „Žagarkalns”
Ziemā - kalnu slēpošanas trase, vasarās
- kanoe laivu un plostu noma, velonoma,
braucieni pa Gauju. Plaša pludmale.
Tālr. 26266266, www.zagarkalns.lv.

N57°18.418’ E025°13.289’

Panūtas (Panūtes) pilskalns
Atrodas pie Panūtu mājām, augstā
zemes ragā pie Panūtas upītes ietekas
Braslā. Ieejas vieta pilskalnā atradusies
augstākā ziemeļu vaļņa pusē. Pilskalna
plakums līdzens, trijstūrveida. Garums
ap 40 m, platākā vieta 25 m.

69

N57°21.022’ E024°55.305’

58

Akmeņkaļa darbnīca
Mākslinieks iepazīstinās ar akmens
apstrādes tehnoloģijām un ļaus katram
pašam izjust akmeni, iekaļot kādu zīmi.
Tālr. 29471887

N57°20.856’ E024°57.089’

N57°20.219’ E025°08.865’
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Metālkalēja darbnīca
Var iepazīties ar kalumu tapšanas
gaitu, izjautāt meistaru un varbūt arī
izmēģināt roku kalēja darbos.
Tālr. 26520523

N57°21.294’ E024°57.606’

N57°15.280 E025°02.658’
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Kalna dzirnavas
Darbojošas dzirnavas uz Lenčupes.
Iepriekš piesakoties, melderis izrādīs
miltu un putraimu gaņģus, iepazīstinās ar
malšanas procesu.
Tālr. 64164157

N57°21.447’ E024°57.168’

Kārļu aizsprosts un ūdenskrātuve
Pirmais aizsprosts veidots 1925. g.
Kārļu HES līdz pat 1963. g. apgādāja
apkārtni un Cēsis ar elektrību. HES
atjaunots 2002. g., ar „ūdenstrepēm”
lašveidīgajām zivīm.

Radošā darbnīca „Ezeriņi”
Apskatei un iegādei piedāvā plašu
dažādu no akmens un metāla darinātu
dzīvnieciņu un kukainīšu, kā arī dažādu
dekoratīvu un praktisku stikla lietiņu
klāstu.
Tālr. 26371928, www.ezerini.lv
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Pārgaujas velomaršrutu karte

Gunas un Jāņa Rukšānu dārzniecības
Raiskuma pag. „Jaunrūjās” Guna Rukšāne
izveidojusi Latvijā lielāko hostu kolekciju
(150 šķirnes), te ir arī 300 narcišu, 400 liliju,
ap 80 ūdensrožu šķirņu. Jāņa Rukšāna cīrulīšu
un krokusu kolekcijās Stalbes pag. „Pulkās” ir
gandrīz visas šobrīd zināmās sugas.
Ekskursijas iepriekš jāpiesaka. Tālr. 29488877.
N57°20.757’ E025°06.947’ („Jaunrūjās”),
N 57°27.141’ E025°00.534’ („Pulkās”)

N57°22.738’ E025°12.459’

N57°14.011’ E025°02.393’

N57°19.051’ E025°13.219’

46

62

N57°15.310’ E025°04.213’

N57°18.816’ E025°13.603’

45

Āraišu ezerpils
Seno latgaļu 9. gs. dzīvesvietas
rekonstrukcija, kas balstīta uz
arheoloģiskajos izrakumos atrastajām
būvju atliekām un materiālās kultūras
liecībām.
Tālr. 64107080

N57°13.975’ E025°12.590’

N57°18.718’ E025°16.280’

44

61

N57°14.866’ E025°16.251’

N57°18.855’ E025°16.382’

43

Kvēpenes pilskalns un dižozols
Viens no dižākajiem kokiem Latvijā –
apkārtmērs 6,1 m, augstums ap 20
m, kupla lapotne, tā vecums vismaz
400 gadu. Vairums pētnieku domā, ka
Kvēpenes pilskalns ir Indriķa Hronikā
minētā Satekles pils, kas piederējusi
slavenajam latgaļu dižkungam un
Idumejas zemes vecākajam Rūsiņam.
N57°16.621’ E025°10.884’

N57°14.998’ E025°16.838’

N57°18.800’ E025°16.301’

Lielstraupes pils
Unikāla celtne, kur vienā būvapjomā
apvienota pils un baznīca. Pilī darbojas
narkoloģiskā slimnīca, tāpēc tā
apskatāma tikai no ārpuses. Baznīcā
atrodas vairāki mākslas pieminekļi, tās
ārsienā – saules pulkstenis. No 18. gs. pils
parkā saglabājies koka zvanu tornis.
Tālr. 26411827 (baznīca).
N57°20.808’ E024°56.879’

N57°24.841’ E024°55.721’
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N57°18.800’ E025°16.301’

N57°20.995’ E024°57.840’

34

Rozbeķu pilsdrupas
Rozbeķu pili cēlis Rīgas arhibīskapa
vasalis Rozens. Rozbeķi rakstos pirmo
reizi pieminēti 1372. g. Laika gaitā
latviešu mēlei grūti izrunājamais
Rozbeķu vārds pārtapis skanīgākā Rozulā, kas ciema apzīmējumam kalpo
vēl šodien.

N57°18.840’ E025°16.234’

N57°21.765’ E025°05.252’

N57°14.274’ E025°11.896’

24

Ērgļu (Ērģeļu) klintis
Viens no populārākajiem tūrisma
objektiem Gaujas NP.Ap 20 m augsts,
monolīts smilšakmens iezis, kas slejas
Gaujas kreisajā krastā. No skatu laukuma
virs klintīm paveras gleznaina ainava
tālu pāri Gaujai.

49

N57°25.093’ E024°58.753’

N57°21.640’ E025°15.634’

N57°21.415’ E024°52.204’

N57°20.496’ E025°01.015’

12

28

N57°16.990’ E025°00.660’

N57°19.131’ E025°01.436’

11

Sarkanās klintis un Rūcamavots
Gaujas vecupes krasta kraujā
200 m garumā atsedzas ap 10 m
augstas smilšakmens klintis. Klintis
ievērojamas ar neskaitāmām alām
un plaisām, pa kurām izplūst avoti,
spēcīgākais no tiem ir Rūcamavots.
N57°19.321’ E025°13.327’

38

N57°17.131’ E024°53.631’

N57°17.518’ E025°00.473’

N57°18.997’ E025°01.789’

10

27

N57°20.094’ E025°11.283’

N57°18.369’ E025°02.104’

9

Ruckas ezers
Ezera Z krastā - labiekārtots
kempings, kurā izveidotas
individuālas atpūtas vietas ar nojumi,
tualeti un laipu ezerā. Piedāvā telšu
vietas, pirti, laivu nomu un licencētu
makšķerēšanu. Tālr. 29421836.

Braslas lejteces ieži
Gaujas labā krasta pietekas skaistākie
posmi ar 12 smilšakmens atsegumiem
atrodas lejpus Braslas ūdenskrātuves.

Rozbeķu dzirnavu drupas
Rozulā dzirnavas bijušas jau 14. gad
simtā, iespējams, ka tad tās bija pie
pašas viduslaiku pils. No dzirnavām
pāri palikušas tikai laukakmeņu
drupas un dziļi bedrē iegūlis liels, apaļš
dzirnakmens.
N57°24.428’ E024°58.463’

N57°17.234’ E024°55.469’

N57°19.905’ E025°13.192’

N57°17.558’ E025°03.072’

8

26

37

N57°18.418’ E025°13.289’

N57°17.055’ E025°02.782’

7

Eiķēnu ezers
Ezeram grūti piekļūt, tā krasti ir
aizauguši, apkārt meža un privātās
teritorijas, taču šī vieta veido skaistu
dabas ainavu.

Līgatnes dabas takas
Lieliska iespēja atpūsties un brīvdabas
voljēros apskatīt Latvijā mītošos savvaļas
dzīvniekus - lāčus, aļņus, mežacūkas,
lūšus, vilkus u.c.

N57°14.884’ E025°00.896’

N57°25.074’ E024°55.118’

N57°16.469’ E025°06.326’ (labais
krasts),
N57°16.445’ E025°06.415’ (kreisais
krasts)

6

25

N57°22.699’ E024°57.723’

N57°19.882’ E025°08.992’

4

Riebiņu ezers
Ezera D galā atrodas atpūtas vieta ar
peldētavu un laipu. Ezeru no blakus
esošā Eiķēnu ezera atdala līdz pat
20 m augsts un aptuveni 1,5 km
garš paugurs - Ērgļu kalni, kura ZA
galā atradies pilskalns (N57°22.615’
E024°57.879’). Daudz balto
ūdensrožu, zivju.
N57°22.424’ E024°57.779’

Piedzīvojumu un atrakciju parks
„Ozolkalns”
Ziemā - kalnu slēpošanas trase, vasarās
- piedzīvojumu parks „Supervāvere”
ar vairāk nekā 65 dažādas grūtības
pakāpes atrakcijām. Atpūtas vietas,
kalnu velo trases, laivu noma
braucieniem pa Gauju.
Tālr. 26400200, www.ozolkalns.lv.
N57°17.660’ E25°13.400’
Z/s „Sandas” („Gaujaskrasts”)
Pārgājieni zirga mugurā, vizināšanās ar
poniju. Dabas taka pa purvu ar bebru
mājas apskati. Kanoe laivu, plostu un
telšu nomu.
Tālr. 29423270, www.gaujaskrasts.lv

Visi maršruti ir apļveida, tāpēc tos iespējams veikt no jebkura velobraucējam vēlamā punkta.
Ieteicamais laiks maršrutu veikšanai: no maija līdz septembrim.
Tā kā maršruti atsevišķos posmos iet pa koplietošanas ceļiem, kur ir intensīva auto satiksme, velotūristiem iesakām būt uzmanīgiem un
ievērot ceļu satiksmes noteikumus.
Meža ceļi lietainā laikā atsevišķos posmos var būt dubļaini, mežizstrādes tehnikas bojāti, vietām grūti izbraucami. Grants seguma ceļu
kvalitāte ir mainīga atkarībā no laika apstākļiem un ceļu uzturēšanas intensitātes, bieži var būt nelīdzeni ar t.s. „trepi”, putekļaini.
Daļa maršrutu ir marķēti, daļai marķēšana turpinās.
Plašāki maršruta apraksti atrodami vietnē www.pargaujasnovads.lv/turisms.
Daļa maršrutu atrodas Gaujas Nacionālajā parkā.

Lai labi ripo!

Uz Rūcamavotu un Sarkanajām klintīm 102

Līkumu līkumi starp Cēsīm un Straupi

Vidējas grūtības pakāpes maršruts. Patiks dabas mīļotājiem, jo var izbaudīt
priežu sila un mazo upīšu - Sveķupītes un Lenčupes, kā arī Gaujas vecupes
ainavas, novērtēt Sarkanās klintis un izgaršot Rūcamavota ūdeni.
• Maršruta gaita: kempings „Apaļkalns” - ceļš Raiskums - Auciems „Brauskas” - kanāls ar Auciema ezeru - Sveķīšu sils - P14 autoceļa
šķērsošana pie „Lejas Sveķiem” - meža ceļš gar Sveķupīti - Sveķupīte meža ceļš gar Lenčupi - meža ceļš Raiskumkrogs - „Romula” - Rūcamavots
un Sarkanās klintis - Raiskumkrogs - P14 autoceļš - pagrieziens uz
Raiskumu - Raiskums - kempings „Apaļkalns”.
• Maršruta garums: ap 15 km
• Maršruta sākums un beigu punkts: kempings „Apaļkalns”
• Maršruta alternatīva: ja ir spēks, var pagarināt maršrutu no Raiskumkroga
līdz Kvēpenes pilskalnam un ozolam. Tas pagarinās maršrutu par 13–15
km. Jārēķinās, ka ceļs uz Kvēpeni (ap 7 km) vietām vasarās ir smilšains,
atpakaļceļam uz kempingu var izmantot maršrutu nr. 107.
• Ceļa segums: meža - 6,5 km, asfalts 5,5 km, grants - 3 km
• Ieteikumi: maršruta meža posmi (gar Sveķupīti un Lenčupi) vietām ir meža
tehnikas izbraukti, kā arī lietainā laikā jārēķinās, ka atsevišķi posmi var būt
dubļaini. Pie mājām „Lejas Sveķi” (šķērsojot P14) velotūristus var pārsteigt suns.

Maršruts piemērots aktīviem velobraucējiem, kuriem patīk braukt ar velosipēdu
ne tikai nelielos svētdienas izbraukumos, bet arī garākos pārbraucienos visā velo
braukšanas sezonas garumā. Maršruts ved gar Gauju, tad līkumo pa Pārgaujas
lauku ceļiem gar Driškina, Ungura, Plaužu, Ķiržu, Raiskuma ezeriem. Ilgāks laiks
jāieplāno Ungurmuižas, Straupes un Raiskuma apskatei.
• Maršruta gaita: Cēsis - Sarkanās klintis - Kalna dzirnavas - Lenči Auciems - Kūdums - Ungurmuiža - Milmēnu dīķis - „Rožkalni” - Straupes
pils - Plaužu ezers - Lielstraupe - Klucīšu dzirnavezers - Salas ezers Ķiržu ezers - Raiskums - Cēsis.
• Maršruta garums: ap 78 km
• Maršruta sākums un beigu punkts: Cēsis (Cēsu TIC) vai Straupe
(stāvlaukums pie Lielstraupes pils)
• Maršruta sasaiste: maršrutu daļēji var kombinēt ar pārējiem maršrutiem.
Aktīvākie velobraucēji no Lielstraupes vai Straupes (atkarībā no izvēlētā
virziena pamatmaršrutā) var izbraukt papildu apli 23 km (21.5 km - grants,
1,5 km asfalts), kas ved gar Vējiņu pazemes ezeriem, “Knīderiem”, “Juglām”,
šķērsojot Juglas upi, gar Pīļu ezeru, Braslas krogu, Braslas HES. Neliels maršruta
posms sakrīt ar zilām velozīmēm nr.6. marķēto „Tour de LatEst” maršrutu.
• Ceļa segums: meža ceļš - 9 km, grants - 56 km, asfalts - 13 km.
• Ieteikumi: iesakām mierīgai braukšanai maršrutu veikt divās dienās, par
nakšņošanas vietu izvēloties kādu no Pārgaujas tūristu mītnēm.

Mazais loks apkārt Raiskuma ezeram

Maršrutu var veikt ikviens velotūrists, arī ģimenes ar bērniem, jo tas neprasīs
īpašu fizisko sagatavotību. Raiskuma ezera apkārtnē uzņemta filma „ Limuzīns
Jāņu nakts krāsā”, un, ja paveiksies, iespējams satikt leģendāro filmas personāžu
Ērikonkuli (Uldis Dumpis). Karstajās vasaras dienās īpaši patīkami būs braukt
gar ezera ēnaino, mežiem ieskauto A piekrasti, kā arī nopeldēties kādā no
daudzajām peldvietām.
• Maršruta gaita: kempings „Apaļkalns”- Raiskuma ciems ar muižas
parku un muižas ēkas - Raiskuma kapi - Raiskuma ezera A krasts Sveķupīte - kanāls ar Auciema ezeru - „Brauskas” - autoceļš Raiskums Auciems - kempings „Apaļkalns”.
• Maršruta garums: ap 6 km
• Maršruta sākums un beigu punkts: kempings „Apaļkalns”
• Ceļa segums: meža ceļs - 3 km, asfalts - 2 km, grants - 1 km
• Ieteikumi: iesakām apskatīt Raiskuma ozolu aleju, Raiskuma parku ar
muižas ēkām, baudīt ezera ainavu. Ezera A piekrastes meža ceļš lietainā laikā
vietām var būt ar lielām un dziļām peļķēm, tāpēc uzmanīgi tās jāapbrauc.

Lielais un daudzveidīgais loks abpus Gaujai:
Raiskums–Līgatne–Raiskums
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Maršruts piemērots aktīvās atpūtas cienītājiem. Savdabīga Gaujas šķērsošana
ar roku spēku vadāmo prāmi pie Līgatnes, daudz apskates objektu Līgatnē.
Neaizmirstami ainaviski skati paveras pie Ķūķu klintīm un Zvārtes ieža. Iespējams
izbaudīt Rakšupes šķērsošanu ar velosipēdu karstā vasaras dienā! Savukārt
Cīrulīšu dabas takās iespējams papildināt ūdens krājumus no Dzidravota. Un tad
šķērsojot Gauju, pa Kvēpenes ceļu jau atpakaļ Raiskumā.
• Maršruta gaita: kempings „Apaļkalns” - Līgatnes pārceltuve Lejaslīgatne - Skaļupes - Ķūķu klintis - Veclauču tilts pār Amatu - Zvārtes
iezis - Zoo un atpūtas centrs „Rakši” - atpūtas parks „Ozolkalns” - Cīrulīšu
dabas takas - tilts pār Gauju - Kvēpenes ceļš - Raiskums - kempings
„Apaļkalns”.
• Maršruta garums: ap 45 km
• Maršruta sākuma un beigu punkts: kempings „Apaļkalns”
• Maršruta alternatīvas: izturīgākie maršrutu var pagarināt par 17 km
(15 km - grants, 2 km asfalts) no Zvārtes ieža dodoties uz Kārļiem, apskatot
Ainavu krauju, Kārļu HES un ūdenskrātuvi, Āraišu apkārtni, atgriežoties gar
Puškinu karjeru uz Rakšiem.
• Ceļa segums: grants - 23 km, asfalts - 12,5 km, meža ceļš - 9,5 km
• Ieteikumi: maršrutā ir daudz apskates objektu, kuros ieteicams pakavēties
ilgāk, tāpēc var plānot vairāku dienu braucienu. Ekskursijas Līgatnē
(papīrfabrika, alas, pazemes bunkurs) vēlams pieteikt iepriekš, kontakti:
www.visitligatne.lv. Maršruta vairāki posmi (Raiskums-Līgatnes pārceltuve,
Līgatne - Zvārtes iezis - Rakši) sakrīt ar zilām velozīmēm nr. 6. marķēto
„TourdeLatEst” maršrutu. Grūtāk izbraucams posms ir starp Zvārtes iezi
- Rakšiem - Cīrulīšu dabas takām, jo te maršruts iet pa maziem meža ceļiem,
takām. Cīrulīšu dabas takās koka segumi un tiltiņi lietainā laikā ir slideni,
tāpēc jābūt uzmanīgiem!

Ēdināšana

Pārgauja:

1 Braslas krogs, „Braslas krasts”, Straupes pag., Pārgaujas nov.,
2
3
4
5
6
7

N57°19.113’ E025°13.248’
Kūdums (Kūduma muiža)
Baltazars fon Kampenhauzens 1728. g.
Kūdumu nopirka kā vienotu īpašumu
ar Ungurmuižu. Kūdumā izveidoja
saimniecisku centru – pusmuižu ar visu
nepieciešamo ēku klāstu. Joprojām
saglabājušās vairākas saimnieciskās
ēkas.

N57°22.580’ E025°02.331’

59

N57°16.453 E025°01.543’

Strausu un dambriežu audzētava
„Jaunklētnieki”
Piedāvā apskatīt Āfrikas strausus,
dambriežus, mežacūkas un dažādus
mājputnus - pundurvistiņas, pāvus,
fazānus, zosis, tītarus.
Tālr. 26399959

71

N57°21.300’ E024°56.330’

N57°22.496’ E025°07.468’
Klucīšu dzirnavas
19. gs. sākumā, aizdambējot Draņķupīti,
izveidots dzirnavu dīķis un iekārtotas
ūdensdzirnavas. Klucīšu dzirnavas
ražoja elektrību apkārt esošajām
saimniecībām. 20. gs. sāk. uzcēla
krejotavu, kas darbojās līdz 1950. g.

N57°20.500’ E025°09.031’

60

Straupes pienotava un Straupes
lauku labumu tirdziņš Plācī. Pienotava
celta 1912. g. un joprojām turpina darbību
kā piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
„Straupe”. Ēkā izvietots veikaliņš. Pagalmā
katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā
darbojas Straupes lauku labumu tirdziņš.
Tālr. 64132177 (pienotava),
www.straupespiens.lv, 29464946
(tirdziņš), www.straupe-hanza.lv.
N57°21.922’ E024°58.972’

Medību sporta un atpūtas vieta
„Mārkulīči”
Iepriekš piesakoties, iespējams
izmēģināt šaušanu ar
pneimatiskajiem un medību
ieročiem, ar loku un pūšamcauruli.
Šautuves un sporta laukumi brīvā
dabā. Telšu un ugunskura vietas.
Tālr. 29464946, www.markulici.lv
N57°18.105’ E024°54.774’

Kultūrvēstures objekti

Speciālās intereses

Aktīvā atpūta

tālr. 29426705; N57°17.769’ E024°55.469’
Kafejnīca „Bērzi”, Plācis, Pārgaujas nov., tālr., 64132229,
www.atputa-berzi.lv; N57°21.744’ E024°58.618’
Kafejnīca „Norass”, „Aleta”, Straupe, Pārgaujas nov.,
tālr. 20398995; N57°21.04’ E024°57.072’
Kafejnīca „Šķesteri”, Straupe, Pārgaujas nov.,
tālr. 29409182; N57°21.199’ E024°57.323’
Līgatne:
Restorāns „Lāču miga”, Gaujas iela 22, Līgatne, tālr. 64153481,
www.lacumiga.lv; N57.14.718’ E025°02.754’
Kafejnīca „Pie Jančuka”, Spriņģu iela 4, Līgatne, tālr. 29149596;
N57°13.964’ 025°02.574’
Krodziņš „Vilhelmīnes dzirnavas”, Spriņģu iela 1, Līgatne,
tālr. 27227733; E57°14.022’ 025°02.412’

Tuvākais velo serviss, veikals, noma
1
2
3
4
5

Dabas objekti
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6

Aktīvās atpūtas centrs „Eži” – veikals, velo serviss, velo noma,
Cēsis, Pils laukums 1, tālr. 64226223, www.veikals.ezi.lv;
N57°18.835’ E025°16.359’
Kempings „Apaļkalns” - velo noma, Raiskums, Pārgaujas nov., 		
tālr. 29448188, www.apalkalns.lv; N57°19.047’ E025°08.876’
Kempings „Žagarkalns” - velo noma, Cēsis, Mūrlejas 12,
tālr. 26266266, www.zagarkalns.lv; N57°18.418’ E025°13.289’
„Strazdu grava” - veikals, velo serviss, Priekuļi, Selekcijas 6 C,
tālr. 26359983, www.strazdugrava.lv; N 57° 19.004 E 025° 20.421
Autoserviss „Autostallis” – velo tehniskās palīdzības punkts, 		
Straupe, Pārgaujas nov., tālr. 29486647; N57°21.214’ E024.°57.441’
Viesnīca „Kārļamuiža” – velo tehniskās palīdzības punkts, 		
„Kārļamuiža”, Kārļi, Drabešu pag., Amatas novads, tālr. 26165298, 		
www.karlamuiza.lv, N57°14.436’ E25°12.726’

Lielais aplis pa Pārgaujas novadu

105

106

Maršruts piemērots aktīvās atpūtas cienītājiem ar vidēju fizisko sagatavotību,
kuri grib baudīt dabas ainavas un vienlaicīgi iepazīt arī Pārgaujas novada dabas
un kultūrvēstures mantojuma objektus.
• Maršruta gaita: Pārgaujas TIC - Stalbes centrs - Ungurmuiža - Kūdums
- Driškina ezers - Auciema un Raiskuma ezeri - Ķūķu kintis - Muižnieka un
Ķiržu ezeri - Pūricu ezers - Milmēnu dīķis - Lielstraupes kapi - Straupes
pils - Mazstraupes pils - Vējiņu pazemes ezeri - Strausu un dambriežu
audzētava - Straupes pienotava - Riebiņu un Eiķēnu ezeri - Ruckas ezers
- Rozulas centrs - Rozbeķu pilsdrupas - Pārgaujas TIC.
• Maršruta garums un ilgums: ap 98 km, veicams vienā vai divās dienās,
atkarībā no velobraucēja fiziskās sagatavotības un izvēlētajiem apskates
objektiem.
• Ieteicamais maršruta sākums un beigu punkts: Pārgaujas TIC „ Ezeriņi”
• Maršruta sasaiste: maršrutu daļēji var kombinēt ar pārējiem maršrutiem.
• Ceļa segums: meža ceļš un takas - 5 km, grants - 84 km, asfalts - 9 km
Ieteikums: nakšņošanai laipni aicinām izmantot kādu no Pārgaujas tūristu
mītnēm vai atpūtas vietām.

Prom no steigas uz Kvēpenes mieru

107

Vidējas grūtības pakāpes maršruts, piemērots ar vidēju fizisko sagatavotību.
Maršruta lielākā daļa iet pa meža ceļiem. Bet galamērķis - Kvēpenes ozols un
pilskalns ir ainaviski ļoti skaista vieta, kuru tēlaini dēvē par Latvijas dabas
skaistuma krustpunktu. Noteikti gūsiet emocionālu baudījumu!
• Maršruta gaita: kempings „Apaļkalns”–Raiskums–Raiskuma kapi–
Kvēpenes mežs–Kvēpenes ozols un pilskalns–„Kubļi” un „Rožkalni”–
grants ceļš Raiskums –„Jātnieki”–Līgatne (V285)–Raiskums–kempings
„Apaļkalns”.
• Maršruta garums: ap 13,5 km
• Maršruta sākuma un beigu punkts: kempings „Apaļkalns”
• Ceļa segums: meža ceļš - 8,5 km, grants - 3 km, asfalts - 2 km.
• Ieteikumi: vietām meža ceļi ir smilšaini, kas apgrūtina braukšanu.
• Maršruta alternatīvas: iespēja apvienot ar maršrutiem nr. 102, 103, 104,
105, 106.

Cēsu apkārtnes jaukumi
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Vidējas grūtības pakāpes maršruts. Iespēja izbaudīt Cēsu apkārtnes skaistākās
vietas: priežu mežus un pakalnus, majestātiskās Ērģeļu (Ērgļu) klintis, atpūsties
Gaujas krastā, pabūt vietā, kur tapuši un top pazīstamo tēlnieku Jansonu
dzimtas mākslas darbi.
• Maršruta gaita: Cēsu TIC - Lenču iela - Meža kapi - Ērģeļu (Ērgļu)
klintis - apmetne „Lenči” - „Kalna Benči” - „Lejas Benči” - Gaujaslīči un
Pipariņi - Siļķes - Vītolu iela - Gaujas iela - Bērzaines iela - Palasta iela Vaļņu iela - Cēsu TIC.
• Maršruta garums: ap 16 km.
• Maršruta sākuma un beigu punkts: Cēsu Jaunā pils, TIC (stāvlaukums)
• Maršruta alternatīvas: iespējams savienot ar maršrutiem 104 un 105
• Ceļa segums: meža ceļš 1,5 km, grants ceļš - 9 km, asfalts - 5,5 km.
Ieteikumi: posms starp Ērģeļu (Ērgļu) klintīm un apmetni „Lenči” ir veicams
divējādi: pēc klinšu apskates atgriezties autostāvvietā un tad izvēlēties meža
taciņas, kas ved uz R, tad pagriežas uz Z, ved lejup pa stāvu, akmeņainu kalnu
uz Gauju. Otra alternatīva - no skatu platformas pa klinšu augšpuses taciņu
virzīties Gaujas tecējuma virzienā; uzmanīties, kur taciņa ved lejup - izbūvētas
koka trepītes. Ekskursijas tēlnieku Jansonu dzimtas mājā „Siļkes” piesakiet
iepriekš (kontakti-www.artsilkes.lv).

Veikaliņi Pārgaujā
1 “Straupe” veikals, Straupes pag., Pārgaujas nov., tālr. 64134153;
N57°20.877’ E024°56.813’

2 „Elvi” veikals, Plācis, Bērzi, Straupes pag., Pārgaujas nov.,
tālr. 64132244; N57°21.744’ E024°58.618’

3 “Plācis” veikals, Plācis, Straupes pag. Pārgaujas nov., tālr. 64132282;
N57°21.805 E024°58.775’

4 PKS “Straupe” veikals, Pienotava, Plācis, Straupes pag., Pārgaujas nov.,
tālr. 64132261; N57°21.922’ E024°58.972’

5 “Airas” veikals, Straupe, Pārgaujas novads, tālr. 64134208;
N57°21.306’ E024°57.025’

6 “Lauksaimnieki” veikals, Kūdums, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.,
tālr. 64164214; N57°22.496’ E025°07.468’

7 “Līči” veikals, Stalbe, Pārgaujas novads, tālr. 64134434;
N57°22.258’ E025°01.941’

8 “Līdumnieki” veikals, Auciems, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.,
tālr. 64107135; N57°20.340’ E025°08.645’

9 „Zemzari” veikals, Braslas iela 17, Straupe, Straupes pagasts,
Pārgaujas nov., tālr. 26186715; N57°21.265’ E024°56.936’

10 „Ozolaine” veikals, Ozolu iela 3, Raiskums, Pargaujas nov.,
tālr. 64107219; N57°18.745’, E025°09.370’

11 “Ezeriņi” veikals, Raiskums, Pārgaujas novads, tālr. 64129612;
N57°18.731’ E025°09.516’

Kur zvanīt neatliekamos gadījumos - tālr. 112

12 “Brasla” IU veikals, Rozula, Stalbes pag., Pārgaujas nov.,

Cēsu autoosta - tālr. 64122762, 29163880
Latvijas dzelzceļa izziņas - tālr. 1181

13 Veikals „Eicēni”, Straupe, Pārgaujas nov., tālr. 64132243,

tālr. 64132525, N57°24.426’ E024°58.554’
N57°21.282’ E024°57.492’

