
Ceļo dažādajā Pārgaujas novadā! 
 

Pārgaujas novadā un GNP teritorijā ir izstrādāts vienas dienas auto tūrisma maršruts, kurā ir iekļauti 

12 dažādi apskates objekti. Maršrutā iekļautie objekti ir: medību un sporta atpūtas laukums ,,Mārkulīči”, 

Lielstraupes pils un baznīca, strausu audzētava ,,Jaunklētnieki”, Vējiņu pazemes ezeri, Straupes 

pienotava, radošā darbnīca ,,Ezeriņi”, Ungurmuiža, ,,Jaunrūjas” – Gunas un Jāņa Rukšānu stādu 

audzētava, kempings ,,Apaļkalns”, Sarkanās klintis, Kvēpenes ozols un pilskalns, Rūsiņa kalns. Šie 

objekti ir īpaši atlasīti un ievietoti kartē, tā lai tie būtu dažādi, nozīmīgi un iepazīstinātu ceļotāju ar 

Pārgaujas novadu. Objekta aprakstam ir pievienota kontaktinformācija objekta mājas lapas adrese, ja 

tāda ir. Dažos objektos ir jāievēro īpaši drošības pasākumi, tas arī minēts.  

Lai maršruts būtu atraktīvs, katrā apskates objektā ir jāveic kāds uzdevums. Ieteicamais maršruta 

veikšanas laiks ir no maija līdz septembrim. Maršruta sākums 9:00, ierašanās pēdējā apskates objektā 

19:00. Kopējais maršruta garums 52.5 km.  

 

 

 

Maršrutā iekļautie tūrisma objekti 

 

1. Medību un sporta atpūtas laukums Mārkulīči 

Braslas upes krastā ir iekārtots medību un sporta atpūtas 

laukums Mārkulīči. Tajā ir vairākas šautuves, sporta 

laukumi, brīvdabas skatuve, ugunskura, telšu vietas. 

Iepriekšēja pieteikšanās. Tālr. 29464946, www.markulici.lv 

Uzdevums: atrodi sev tīkamāko aktīvās atpūtas veidu un 

izbaudi to! 

Laika patēriņš 1 h.        Foto: Dace Sabule  

Drošība: šaušana ar loku un pneimatisko ieroci iepriekš jāpiesaka, tas notiek tikai instruktora klātbūtnē.  

Skatīt kartē: http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/aktiva-atputa/?paradit=11  

http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/aktiva-atputa/?paradit=11


2. Lielstraupes pils un pils baznīca 

Straupes baznīca atrodas zem viena jumta ar pili. Kā 

sena pils baznīca tā ir vienīgā šāda tipa celtne Latvijā. 

Baznīca plānota kā velvēta trīsjomu celtne bez zvanu 

torņa. Iespēja aplūkot vēsturiskas logu vitrāžas, mākslas 

pieminekļus. Iepriekšēja pieteikšanās baznīcas apskatei. 

Tālr. 22015579  

Uzdevums: atrodi saules pulksteni, kurš ir paslēpies 

ārpusē uz baznīcas sienas!  

Laika patēriņš 40 min.  

Foto: Dace Sabule  

Skatīt kartē: http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/kulturvesture/?paradit=72  

 

3. Strausu audzētava ,,Jaunklētnieki” 

Iespēja aplūkot strausus, medību fazānus, pāvus, 

dambriežus. Iepriekš piezvanot, var pasūtīt strausu olu 

omleti un uz vietas iegādāties olas, kā arī strausu 

spalvas.  Tālr. 64134159, 26399959  

Uzdevums: noskaidro ko ēd strausi!  

Laika patēriņš 40 min.  

Drošība: jāievēro, ka nedrīkst iet pārāk tuvu 

nožogojumam un dzīvnieku aplokiem.  

Foto: ,,Jaunklētnieki” 

Skatīt kartē: http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/dzivnieku-apskates-vietas_1/?paradit=46  

 

4. Vējiņu pazemes ezeri 

Vējiņu alas veido iespaidīgāko aktīvās sufozijas lauku Latvijā. 

Zemes tukšumā –alā - izveidojušies divi unikāli pazemes ezeri, 

vienīgie šāda veida ezeri Baltijā. Smilšakmens un noguluma iežu slānis 

virs ezeriem ir aptuveni 6 metri. Iepriekšēja pieteikšanās. Tālr. 

29354189, 29289796, www.pazemesezeri.lv  

Uzdevums: dodies pazemē un atklāj ezeru valstību! 

Laika patēriņš 1 h un 30 min.  

Drošība: teritorija ir ļoti mainīga ar stāvām nogāzēm, mitros laika 

apstākļos var būt bīstama, jo takas paliek slidenas un dubļainas.  

Skatīt kartē: http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/daba/?paradit=55  

Foto: Dace Sabule  
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5. Straupes pienotava 

Pienotavas ēkā var iegādāties piena produktus. Pēc 

rekonstrukcijas darbiem būs iespēja apmeklēt 

prezentāciju un degustāciju istabu par pienotavu. Katra 

mēneša pirmajā un trešajā svētdienā no plkst. 11.00 – 

15.00 pienotavas laukumā darbojas Straupes labumu 

tirdziņš. Informācija: www.straupespiens.lv 

Uzdevums: noskaidro kurš piena produkts ir 

Straupes pienotavas lepnums. 

Apmeklēšanas laiks 30 min. 

Foto: Dace Sabule  

Skatīt kartē: http://www.straupespiens.lv/par-mums/ms-var-atrast  

 

6. Radošā darbnīca ,,Ezeriņi” 

,,Ezeriņu” mājā iekārtots veikaliņš. Ainava 

papildināta ar dekoratīvo koku un puķu stādījumiem. 

Iespēja iegādāties un apskatīties akmens un stikla 

veidojumus. Ar mākslinieku var sarunāt 

paraugdemonstrējumus – kā no akmens top unikāli 

veidojumi. Tālr. 26371928, informācija: www.ezerini.lv  

 ,,Ezeriņos” ir iespēja baudīt līdzi paņemtās pusdienas 

uz mākslinieka veidotajiem galdiem un soliņiem, 

vienlaikus baudot ainavu.  

Uzdevums: nofotografējies pie tās akmens 

skulptūras, kura visvairāk patīk.  

Laika patēriņš 50 min.      Foto: Dace Sabule  

Skatīt kartē: http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/specialas-intereses/?paradit=48 

 

7. Ungurmuiža 

Baroka pērle. Vienīgā saglabājusies 18. gs pirmajā 

pusē celtā koka muiža Latvijā. Izcilas ir arī citas apbūves 

ansambļa senās celtnes. Viesus laipni sagaida tējas 

namiņš, kurš celts 1753. gadā. Šobrīd Latvijā nav 

saglabājušās līdzīgas baroka koka celtnes, kuru 

iekštelpas ir tik bagātīgi izgreznotas ar sienu 

gleznojumiem. Ungurmuižā tiek rīkoti koncerti, kā arī 

apskatāmas dažādas mākslas izstādes. Tālr. 22007332, 

www.ungurmuiza.lv  

Uzdevums: atrodi, kur ir noslēpušies dekoratīvi 

metāla pūķi, kuri sargā muižu. 

Laika patēriņš 1h       Foto: Dace Sabule 

Skatīt kartē: http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/kulturvesture/?paradit=71 

 

 

 

http://www.straupespiens.lv/par-mums/ms-var-atrast
http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/specialas-intereses/?paradit=48
http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/kulturvesture/?paradit=71


8. ,,Jaunrūjas”- Gunas un Jāņa Rukšānu stādu audzētava 

Gunas un Jāņa Rukšānu mājās ,,Jaunrūjās” uz lauka 

vienmēr kaut kas zied, maijā ziedus raisa ap 400 narcišu 

šķirnes, tad stafeti pārņem peonijas un Sibīrijas īrisi, bet 

vasaras kulminācijā sāk smaržot lilijas. Vasaras nogalē 

pienāk laiks flokšiem. Visu vasaru zied ūdensrozes, 

turpat vai 50 šķirnes. Saimnieces lepnums ir Latvijā 

lielākā hostu kolekcija nu jau vairāk nekā simts šķirnes. 

Tālr. 29488877. Ekskursijas iepriekš ir jāpiesaka.  

Uzdevums: noskaidro cik hostu un liliju šķirnes 

pašreiz ir Gunas Rukšānes kolekcijā.  

Laika patēriņš 30 minūtes.    

        Foto: Dace Sabule   

Skatīt kartē: http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/specialas-intereses/?paradit=79   
    

9. Kempings ,,Apaļkalns” 

Kempings „Apaļkalns” aicina viesus apmesties 

kādā no "Brīvdienu" vai "Kempinga" namiņiem, 

piestāt ar kemperi vai uzcelt telti. „Apaļkalns” vilina 

ar plašumu, gandrīz vienmēr skaidrām debesīm, 

svaigu gaisu, elpu aizraujošu ainavu, dabas takām, 

ezeru, kurā peldēties, makšķerēt vai vizināties ar 

laivām. Te ikviens var atrast nodarbi atbilstoši savam 

vecumam un interesēm. Tālr. 29448188, 

www.apalkalns.lv  

Uzdevums: noskaidro kāds ir veiksmīgas 

uzņēmējdarbības noslēpums. 

Laika patēriņš 20 min.     Foto: Dace Sabule  

Skatīt kartē:  http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/kempingi-un-atputas-bazes/?paradit=25  

 

10.  Sarkanās klintis 

Gaujas tilta labajā pusē atrodas Rūcamavots, uz priekšu Sarkanās klintis. Kraujas apakšdaļa ir līdz 

200 m gara un 10 m augsta. Klinti vairākās vietās sašķeļ plaisas, ir nelielas alas un nišas. Lielākā no tām 

ir 7 m plata, 5 m augsta un 3 m dziļa.  

Dodoties uz Sarkanajām klintīm, ir iespēja redzēt 

mākslinieka Jāņa Dukāta lielformāta gleznu izstādi 

,,Mežs”, kurā aplūkojamas gleznas dabā.  

Uzdevums: nobaudi Rūcamavota ūdeni, kurš iztek 

no klintīm.  

Laika patēriņš 30 minūtes.  

Drošība: mitros laika apstākļos jāiet ļoti uzmanīgi, 

jo ceļš kļūst slidens. Katram ir jāizvērtē savi spēki 

dodoties garākā pastaigā gar klintīm, tas prasa lielu 

fizisku piepūli un var kļūt bīstami, jo ir ļoti stāvas 

nogāzes.       Foto: Dace Sabule 

Skatīt kartē: http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/daba/?paradit=64 
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11.  Kvēpenes pilskalns un dižozols 

Labi nocietinātais Kvēpenes pilskalns atrodas uz ap 

150 m gara zemesraga, kas veidojas starp divām gravām 

Gaujas senkrasta malā. Rietumu pusē zemesrags 

pārrakts, izveidojot divus aizsarggrāvjus un vaļņus. 

Netālu aug dižais Kvēpenes ozols ar stumbra apkārtmēru 

6,1 m.  

Iespēja ieturēt līdzi paņemtās vakariņas ierīkotajā 

vietā, klausīties putnu dziesmās, baudīt skaistos dabas 

skatus, izjust mieru.  

Uzdevums: pastāvi kādu laiku pie ozola. Tas dod 

spēku un atjauno enerģiju.  

Foto: Dace Sabule  

Skatīt kartē: http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/daba/?paradit=67 

 

12.  Rūsiņa kalns 

Netālu no Kvēpenes pilskalna ir norāde ,,Rūsiņa 

kalns”. Rūsiņš piedalījās Autīnes sacelšanās cīņās 

1212. gadā, kad latgaļi un lībieši apvienojās cīņai pret 

vāciešiem. Tika vadīta Satezeles pils aizstāvēšana 

Siguldā, un šajā cīņā viņš tika nogalināts. No Rūsiņa 

kalna var redzēt Pārgaujas mežus, Cēsu torņus, Ieriķus.  

Uzdevums: pasēdi, atpūties, izbaudi dabu.  

Drošība: jābūt piesardzīgiem kāpjot kalnā un 

dodoties no tā lejā, jo tas ir stāvs, kā arī neiet tuvu pie 

kraujas malas, tā ir augsta.    

        Foto: Dace Sabule  

Skatīt kartē: http://karte.pargaujasnovads.lv/lv/daba/?paradit=67 
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