
Cēsis (Wenden) – vieta, kur pagātne satiekas ar nākotni

Cēsis ir pilsēta ar vēsturisku un mūsdienīgu nozīmi. 
Pilsēta dibināta 1206. gadā, un tā ir trešā vecākā 
pilsēta Latvijā. Cēsis Hanzas savienībā tika uzņemtas 
14. gadsimtā. Šajā laikā pilsēta bija viena no galvenajām 
tikšanās vietām Baltijā, kad kopā pulcējās Hanzas 
savienības pilsētas. Cēsis atradās uz tirdzniecības ceļa ar 
Krieviju un Hanzas savienības ziedu laikos transportēja 
preces saviem austrumu kaimiņiem. Cēsu pilsētas 
prestižu un nozīmi cēla 15. gs. beigās te ierīkotā naudas 
kaltuve, kurā naudu kala gan pilsēta, gan ordeņa mestrs. 
Pilsētai bija pašai sava valūta – Cēsu šiliņš. Cēsis ir 

mājvieta arī Eiropas ziemeļdaļas vecākajai alus darītavai, 
kā arī pilsēta ir Latvijas Republikas karoga dzimtene, ko 
pierāda 13. gadsimta Atskaņu hronika. Mūsdienās Cēsis 
ir pazīstamas kā mākslas un kultūras centrs. Šeit sajaucas 
tradicionālās vērtības un inovācijas. Cēsu kultūrvidi veido 
kultūrvēsturiskais mantojums – Cēsu viduslaiku pils, 
Cēsu vecpilsēta ar saglabājušos ielu tīklu un mūra un 
koka apbūvi, Gaujas krastos būvētās koka villas un senās 
muižas. Cēsis ir vieta, kur pagātne satiekas ar nākotni.

Pērnava (Pernau) – brīvdienu paradīze jūras krastā

Pērnava ir apburoša kūrortpilsēta ar bagātu vēsturi. 
Pilsētas izdevīgā atrašanās vieta jūras un upes tuvumā, 
sekla smilšu pludmale, kas plešas uz dienvidiem, 
vietējo iedzīvotāju viesmīlība un patīkama pilsētas 
vide ir veicinājusi Pērnavas pilsētas attīstību un 
atpazīstamību, kā arī izveidojusi Pērnavu par Hanzas, 
ostas, kūrorta un vasaras galvaspilsētu.
Pērnavas upes grīvā cilvēki ir dzīvojuši jau 11 000 gadu. 
Pērnavas pilsētas vēsture aizsākās 1251. gadā, kad to 
nodibināja Teitoņu ordenis. 14.–15. gadsimtā Pērnava 
bija svarīga Hanzas pilsēta – būtiska nozīme bija no 

ledus brīvajai ostai. Pēc Livonijas kara 17. gadsimtā 
Pērnavā pastāvēja Zviedrijas vara un pilsēta piedzīvoja 
kultūras un ekonomikas uzplaukumu. 19. gadsimtā 
sākās Pērnavas kā kūrortpilsētas attīstība. 1996. gadā 
Pērnava kļuva par Igaunijas vasaras galvaspilsētu, 
bet 2005. gadā britu laikraksts “The Independent” 
Pērnavas pludmali izvēlēja par vienu no pievilcīgākajām 
vietām Eiropā.

9 ĪPAŠAS VIETAS
1  Cēsu Viduslaiku pils  

un dārzs
2  Cēsu Jaunā pils (18. gs.), 

Vēstures un  
mākslas muzejs

3  Riekstu kalns, 11.–13. gs. 
nocietinājumu  
atrašanās vieta

4  Cēsu Pils parks, radījis  
grāfs K. G. fon Zīverss

5  Svētā Jāņa baznīca  
(13. gs. beigas)

6  “Vēverīšas”, aušanas 
darbnīca un etnogrāfisko 
tērpu izstāde

7  Rožu laukums, galvenais 
pilsētas laukums  
13. gs. vidū

8  Raunas vārti, vieni no  
5 viduslaiku nocietinājuma 
vārtiem

9  Līvu laukums, pilsētas 
pirmais tirgus laukums  
13. gs.

9 ĪPAŠAS VIETAS
1  Tallinas vārti (17. gs.)

2  Igaunijas Republikas neat-
karības piemineklis

3  Pērnavas Dūņu dziednīca, 
Pērnavas kūrorta simbols

4  Pērnavas Rātsnams

5  Marijas Magdalēnas Ģilde, 
amatnieku māja

6  Sarkanais tornis, no Hanzas 
laikiem saglabājies  
aizsargtornis

7  "Ammende Villa", agrā 
jūgendstila piemērs  
Igaunijā

8  Elizabetes baznīca,  
baroka periods

9  Viesnīca “Rannahotell”, 
Igaunijas funkcionālisma 
meistardarbs

CĒSIS PĒRNAVA

5 PADOMI

1. Apmeklē Cēsu Pils 
kompleksu. Vēstures un 
romantisma apdvestā 
Viduslaiku un Jaunā pils rada 
unikālu vidi – 10 gadsimtu ilga 
vēsture te atspoguļojas pils 
mūros.

2. Izpēti Gaujas un Cīrulīšu 
dabas takas. Gauja bija 
nozīmīgs tirdzniecības ceļš 
viduslaikos. Mūsdienās upe 
ir lieliski piemērota aktīvai 
atpūtai.

3. Izbaudi Hanzas tirgu 
un pilsētas svētkus. Jūlija 
3. nedēļas nogalē Cēsīs 
atdzīvojas vēsture un 
apmeklētājiem ir iespēja 
iejusties viduslaikos.

4. Dodies tematiskā ekskursijā 
“Hanzas pilsēta – Cēsis”. Izjūti 
viduslaiku Cēsis, apmeklējot 
seno tirgus laukumu, 
noliktavas un pilsētas vārtus.

5. Piedalies viduslaiku dzīrēs 
Cēsu pilī. Īsteni viduslaicīga 
maltīte krāšņajā pilī kopā 
ar Livonijas laika slavenāko 
personību – mestru fon 
Pletenbergu (ar iepriekšēju 
rezervāciju grupām no  
20 personām).

5 PADOMI

1. Pērnavas pludmale. 
Dodies romantiskā pastaigā 
pa Pērnavas pludmales 
promenādi vai baudi saules 
vannas siltās pludmales 
smiltīs.

2. Pērnavas aizsargvalnis. 
Apbrīno Igaunijas augstāko 
strūklaku un baudi pastaigu 
vai pikniku Pērnavas vaļņa loka 
pļavā.

3. Koka villas. Aplūko 
Pērnavas kūrorta laika 
arhitektūru un brīnišķīgās 
koka villas.

4. Sajūti Hanzas tirgus kņadu 
Pērnavas Hanzas dienās. Katru 
gadu jūnija pēdējā nedēļas 
nogalē. Festivāla atmosfēra, 
mūzika, aktivitātes.

5. Dodies tematiskā ekskursijā 
gida pavadībā “Pilsētas gaiss 
atbrīvo”. Ieskats Hanzas laiku 
dzīvē Pērnavas pilsētā.

iOs: iOs:Android: Android:

Kontaktinformācija
Cēsu Tūrisma informācijas 
centrs, 

Baznīcas laukums 1, Cēsis, 
Latvija

Tel. +371 64121815, 
+371 28318318

info@cesis.lv  

http://turisms.cesis.lv

/VisitCesis

Kontaktinformācija
Pērnavas Apmeklētāju centrs,

Uus 4, 80010 Pērnava, 
Igaunija

Tel.: +372 447 3000, 
+372 5330 4134

info@visitparnu.com

www.visitparnu.com

/ visitparnuEE
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Foto: Andres Putting, Artis Gustovskis, Imants Urtāns, Indriķis Stūrnieks, 
Silver Tõnisson, Baltic Pictures, Dikļu pils, no projekta HANSA 
partneru arhīviem
Kartes: SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

2018

PAR PROJEKTU HANSA
Projekts HANSA apvieno 9 mazas un apburošas Hanzas pilsētas, 
kas lepojas ar bagātu vēsturisko mantojumu un tradīcijām, – Visbija 
Zviedrijā, Pērnava un Vīlande Igaunijā un Cēsis, Koknese, Kuldīga, 
Limbaži, Straupe un Valmiera Latvijā.

Pilsētas glabā noslēpumus, ko ir vērts izpētīt un iepazīt. Izvēles 
iespējas ir plašas:
• Laiska nedēļas nogale, baudot vietējo kulināro mantojumu
• Aktīvas brīvdienas, dodoties pārgājienā vai velo izbraucienā
• Aizraujoši autentiski Hanzas festivāli
• Gleznainas ainavas dabas mīļiem

Projekts HANSA (Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai) ir daļa 
no 1980. gadā dibinātā mūsdienu Hanzas pilsētu sadarbības tīkla 
(die Hanse), kam 1991. gadā piešķirts Eiropas Padomes kultūras 
maršruta tituls. Projekts HANSA tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 
2014.–2020. gadam atbalstu.

Visbija – viduslaiku Manhetena

1161. gadā Gotlande parakstīja Artlenburgas līgumu ar 
vācu hercogu Heinrihu Lauvu. Radās Hanzas savienība. 
Gotlandei bija nozīmīga loma Baltijas jūras reģiona tird-
zniecībā. Jaundibinātā Visbija kļuva par Hanzas savienī-
bas pirmo tirdzniecības centru. Tirgotāji te ieradās no 
tuvienes un tālienes, lai slēgtu darījumus. Brīnišķīgas 
baznīcas, klosteri un iespaidīgas noliktavas veidoja pil-
sētai raksturīgo ainavu. Slavenais franču modernisma 
arhitekts Lekorbizjē nodēvēja Visbiju par viduslaiku 
Manhetenu, jo nekur citur nebija tik daudz iespaidīgu 
celtņu. Dažas no tām ir saglabājušās arī mūsdienās – 

īpaši ievērojama ir Sv. Marijas katedrāle. Visbija bija 
Hanzas savienības locekle 200 gadus. 1361. gadā salu 
iekaroja Dānijas karalis Valdemārs, un tā lēnām panīka. 
Kopš 1645. gada Gotlande pieder Zviedrijai. Mūsdienās 
Visbija ir plaukstoša pilsēta, kurā it visur ir atrodamas 
Hanzas laiku vēstures liecības. Visbijas Vecpilsētai ir 
piešķirts UNESCO Pasaules mantojuma objekta sta-
tuss. Visu gadu tajā notiek vairāki festivāli  – Vidus-
laiku nedēļa un Gotlandes mākslas nedēļa augustā, 
Gotlandes kulinārijas festivāls aprīlī un Trifeļu svētki 
novembrī.

Vīlande (Fellin) – pilsēta ar radošu dvēseli

Lielākā daļa igauņu Vīlandi uzskata par folkmūzikas 
galvaspilsētu, kur ik gadu noris lielākais Igaunijas 
mūzikas festivāls. Tomēr Vīlande piesaista apmeklētājus 
ne tikai ar kultūru un festivāliem, bet ir piemērota arī 
tiem, kam patīk skaisti dabas skati un mazpilsētas 
ar cienīgu vēsturi un mājīgu atmosfēru. Vairāk nekā 
733 gadu ilgajā pilsētas pastāvēšanas laikā tajā mituši ne 
mazums mākslinieku, aktieru un mūziķu, kā arī tirgotāju 
un novatoru. Vīlandes pilī, kas celta 1224.  gadā, 
dzīvoja varenais Livonijas ordeņa komandieris. 
Vīlandes atrašanās tirdzniecības ceļu krustpunktā 

jau 14.  gadsimtā pārliecināja tirgotājus, ka šī vieta ir 
piemērota tirdzniecībai un atpūtai tālajā ceļā, un pilsēta 
tika uzņemta Hanzas savienībā. Vīlandi raksturo krāšņi 
apstādījumi, iespaidīgas cietokšņa drupas, līkumainas, 
bruģētas ieliņas, mājīgas kafejnīcas un skaists ezers 
ar aktīvās atpūtas iespējām. Vīlandes dvēsele ir pilna 
radošas dzīvības – bez slavenā folkmūzikas festivāla te 
notiek arī senās mūzikas festivāls, ģitārmūzikas festivāls 
un dažādi sportiski pasākumi. Vasaras sākumā pilsētu 
pārņem Hanzas laiku atmosfēra – cilvēki vēsturiskos 
kostīmos, gadatirgus, izstādes un svinības.

9 ĪPAŠAS VIETAS
1  Almedalen parks – 

sākotnēji Hanzas osta
2  Sv. Marijas katedrāle

3  Botāniskais dārzs – oāze 
visa gada garumā

4  Stora Torget laukums, kam 
blakus paceļas Franciskāņu 
klostera drupas

5  Klinten pakalns, no kura 
paveras brīnišķīgs skats uz 
apkārtni

6  Gotlandes muzejs – 
iepazīstiet Gotlandes 
bagāto vēsturi

7  "St. Hans Café" – atrodas 
Sv. Hansa un Sv. Pētera 
baznīcu drupās

8  Fiskargränd, Vecpilsētas 
visskaistākā iela

9  "Lindgården" restorāns – 
nogaršojiet vietējos 
ēdienus

9 ĪPAŠAS VIETAS
1  Vīlandes ordeņa pilsdrupas

2  Vīlandes piekaramais tilts, 
ražots Rīgā “Felser & Co” 
1879. gadā, uzstādīts 
Vīlandē 1931. gadā

3  Centrs “Kondas”, mākslas 
muzejs

4  Vīlandes muzejs, Vīlandes 
apriņķa vēsture līdz  
20. gs. vidum

5  Vīlandes vecais ūdenstornis

6  “Bonifatiuse Gild”, 
viduslaiku amatnieku ģilde

7  Vīlandes ezera pludmale

8  Zemenes Vīlandē

9  Vīlandes Sv. Jāņa baznīca

VISBIJA VĪLANDE

5 PADOMI

1. Atpūtini ķermeni un dvēseli 
un apmeklē Sv. Marijas 
katedrāli, ko 1225. gadā 
uzcēla tirgotāji no Lībekas. 
Tajā saglabājušās unikālas 
ērģeles no 1599. gada.

2. Apskati iespaidīgos pilsētas 
nocietinājumus. 3,5 km garās 
pilsētas nocietinājumu sienas 
būve sākās 13. gs. vidū, un 
tās uzdevums bija aizsargāt 
viduslaiku Hanzas pilsētu. 
Pilsētas nocietinājumi ir vieni 
no vislabāk saglabātajiem 
nocietinājumiem Eiropā.

3. Baudi melnās trifeles. Reti 
kurš zina, ka Gotlandē aug 
melnās trifeles. Novembrī tās 
ceļ īpašā godā un svin Trifeļu 
svētkus.

4. Ar velosipēdiem pa Visbijas 
apkaimi. Nomā velosipēdu 
un izbraukā Visbijas apkaimi, 
izbaudot elpu aizraujošos 
dabas skatus.

5. Piedzīvo Viduslaiku nedēļu – 
autentiskus Hanzas svētkus 
augustā. Viduslaiku tirgus, 
turnīri, koncerti un daudz, 
daudz vairāk.

5 PADOMI

1. Izjūti viduslaiku atmosfēru 
ordeņa pilsdrupās. Akmens 
cietokšņa būvniecība bijušajā 
igauņu nocietinājuma vietā 
tika uzsākta 1224. gadā.

2. Ļaujies atpūtai Vīlandes 
ezera krastā. Pārgājienu taka 
apkārt ezeram, tenisa korti, 
volejbola laukumi, tornis 
lēkšanai ūdenī un laivu noma.

3. Baudi labāko vietējo ēdienu 
kafejnīcā “Fellin” un restorānā-
kafejnīcā “Harmoonia”.

4. Piedalies meistardarbnīcās, 
ko vada amatnieki viduslaiku 
amatu ģildē “Bonifatiuse 
Gild”.

5. Brauc ciemos uz ikgadējām 
Hanzas dienām jūnija pirmajā 
nedēļas nogalē.

iOs:Android: Android & iOs:

Kontaktinformācija
Tūrisma informācijas centrs,

Donners plats 1

621 57 Visbija, Zviedrija

Tel.: +46 498 20 17 00

info@gotland.com

www.gotland.com

/inspirationgotland

Kontaktinformācija
Vīlandes Tūrisma  
informācijas centrs,

Vabaduse plats 6, Vīlande, 
Igaunija

Tel.: +372 433 0442

viljandi@visitestonia.com 

www.visitviljandi.ee

MOBILĀS LIETOTNES

Lejupielādē un iepazīsti HANSA pilsētas.  
Izmanto bezsaistē.

“Explore Hansa” mobilās lietotnes sniedz visu pilsētas viesim nepie-
ciešamo informāciju – atrodi apskates vietas, kafejnīcas, naktsmītnes, 
vietējo ražotāju veikaliņus un saņem praktiskus padomus. Uzzini arī in-
teresantus faktus par visu 9 pilsētu Hanzas laiku vēsturi!

QR kodi atrodami katras pilsētas aprakstā. Mobilās lietotnes ir uzti-
cams un ērti izmantojams ceļvedis, kas darbojas arī bezsaistē. Pieeja-
mas vairākās valodās un piemērotas gan Android, gan iOS ierīcēm.

PILSĒTAS AR STĀSTU
Kopīgs mantojums. Pilis. 
Viduslaiku elpa.

PIEDĀVĀJUMS 
GARDĒŽIEM
Vietējs, sezonāls un gards.  
Senu recepšu iedvesmots.

PASTAIGU UN  
VELO TAKAS
Dabas tuvums.  
Elpu aizraujošas ainavas.

HANZAS FESTIVĀLI
Viduslaiku atmosfēra – sajūti, 
izgaršo un piedzīvo.



Limbaži (Lemsal) – sudraba pilsēta

Pilsēta ar teju 800 gadu ilgu vēsturi. Ezeru ieleja (Lim-
bažu Lielezers un Dūņezers), jūras tuvums, sauszemes 
ceļu krustpunkts – te bija nepieciešamie apstākļi, lai 
veidotos pirmatnējās un vēlāk viduslaiku apmetnes. Pil-
sēta piederēja pie mazajām Livonijas pilsētām, tomēr 
ar noteiktu lomu Livonijas vēstures norisēs. Jau 14. gs.  
1. pusē Hanzas pilsētu saeimās Rīgas frakcijas sastāvā 
kopā ar Cēsīm, Valmieru un Koknesi piedalījās arī Lim-
baži. Limbažu pilsēta (civitas Lemmeselle) minēta do-
kumentos par 1368. gadā notikušo Hanzas sanāksmi 
Štrālzundē (Stralsund), Vācijā.

Mūsdienās Limbaži ir ērti kājām izstaigājama mazpilsēta, 
kurā vēsturiskais mijas ar mūsdienīgo. No viduslaikiem 
saglabājies radiālais ielu tīkls, kas veidojies pēc pilsētas 
aizsargmūra uzcelšanas. Pilsētas viesus aizrauj Dzīvā 
sudraba muzeja lielformāta sudraba skulptūras, kas ir 
unikālas visā Eiropā.
Limbažu Lielezerā (Svētezerā) iebērtas 1,5 kg sudraba 
skaidiņas – makšķerniekam ir iespēja noķert “sudraba 
zivi”. Savukārt pludmalē atrodas vides objekts – zandarts 
ar sudraba zvīņu, kuru paberzējot, stāsta, ka piepildās 
viena viskarstākā vēlēšanās.

Straupe (Roop) – mazākā Hanzas pilsēta pasaulē

Gluži kā pirms 800 gadiem, arī šodien Straupe ir mazs 
punktiņš plašajā pasaules kartē. Rakstos Straupes vārds 
pirmo reizi minēts 1206. gadā Livonijas Indriķa hronikā. 
Pilsētas atrašanās nozīmīgu ceļu krustpunktā un ilgga-
dējo pilsētas saimnieku fon Rozenu dzimtas sakari bija 
galvenie priekšnoteikumi pilsētas iekļaušanai Hanzas sa-
vienībā. Mūsdienās Straupe ir ciems, ko zina un atpazīst 
ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, pateicoties tās aktīvajiem 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Vai ikkatrs Latvijas iedzīvo-
tājs pazīst un ir garšojis Straupes piensaimnieku koopera-
tīva ražoto produkciju. Tuvi un tāli viesi uz Straupi dodas, 
lai iegādātos un baudītu vietējo amatnieku un mājražotā-

ju produktus Straupes lauku labumu tirdziņā – vienīgajā 
mazo ražotāju tirdziņā Baltijas valstīs, kas iekļauts star-
ptautiskajā “Earth Markets” aliansē. Savukārt aktīvās at-
pūtas cienītāji priecājas par Braslas upes doto dabas krāš-
ņumu un mierīgo noskaņu Mazstraupes un Lielstraupes 
piļu kultūrvēstures mantojuma skavās.

9 ĪPAŠAS VIETAS
1  Limbažu viduslaiku pilsdru-

pas (13. gs.)

2  Limbažu muzejs, Rīgas 
rātes jaunā pils  
(19. gs. sākums)

3  Dzīvā sudraba muzejs, 
darbnīca un sienu gleznoju-
mi Vecajā rātsnamā

4  Vecpilsētas radiālais ielu 
plānojums, Baumaņu Kārļa 
laukums, kādreizējais tirgus 
laukums

5  Vecais ugunsdzēsēju depo

6  Kristus Apskaidrošanas 
pareizticīgo baznīca

7  Limbažu Sv. Jāņa ev.  
lut. baznīca

8  Limbažu Lielezera pludma-
le un dabas taka

9  “Limbažu Tīne”, vilnas 
pārstrādes uzņēmums ar 
senām dizaina tradīcijām

8 ĪPAŠAS VIETAS
1  Lielstraupes pilsbaznīcas 

komplekss un parks  
(13. gs.)

2  Mazstraupes pils (14. gs.)

3  Straupes zirgu pasts un 
Straupes lauku labumu 
tirdziņš

4  Vējiņu pazemes ezeri

5  Rožkalnu maiznīcas veika-
liņš “Senā Hanza”

6  Braslas upes ieži

7  Straupes pienotavas veika-
liņš

8  Kalēja darbnīca Straupē

LIMBAŽI STRAUPE

5 PADOMI

1. Dodies ekskursijā 
“Limbaži – Hanzas pilsēta”, 
kuras laikā uzzināsi arī 
par pilsētas veidošanos, 
apbūvi, tirdzniecību un 
amatu meistariem senāk un 
mūsdienās.

2. Izstaigā vecpilsētu. Apmeklē 
Veco rātsnamu, ielūkojies 
sudrabkaļu darbnīcā, apskati 
sudraba skulptūras, uzzini 
par sudraba ietekmi uz 
veselību un izpēti 18. gs. sienu 
gleznojumus.

3. Ieelpo maizes smaržu 
maiznīcā “Lielezers”. 
Pēc gadsimtiem senas 
receptes cepta rupjmaize 
un Ziemassvētku sajūtas, 
kraukšķinot rudzu miltu 
piparkūkas.

4. Izstaigā dabas taku vai 
atpūties Limbažu Lielezera 
pludmalē, kurai 2015. gadā 
piešķirts Zilais karogs. Nomā 
velo un riteņo pa Zaļo ceļu 
kaut līdz Vīlandei Igaunijā!

5. Brauc ciemos uz pilsētas 
dzimšanas dienas svinībām. 
Ik gadu augusta 1. nedēļas 
nogalē pilsēta līksmo un 
Hanzas svētkos pilskalnā 
atgriežas viduslaiki.

5 PADOMI

1. Dodies lēnā pastaigā pa 
Straupes “Hanzas kājāmgājēju 
taku”, iepazīstot to caur 
vietējiem nostāstiem, kas 
glabājušies iedzīvotāju 
atmiņās un bilžu albumos  
(40 min kopā ar gidu).

2. Piedzīvo īstenu saimnieka 
viesmīlību Straupes zirgu 
pastā – vietā, kur senais 
saplūst ar mūsdienām (ar 
iepriekš pasūtītu maltīti – 
1,5 h).

3. Nobaudi vietējos 
gardumus. Katra mēneša 
1. un 3. svētdienā no plkst. 
11–15 Straupes lauku labumu 
tirdziņā var iegādāties vietējo 
ražotāju produktus gardai 
maltītei.

4. Izzini Straupi velo maršrutā 
“Apkārt Straupei”. Apmeklē 
vietas, kas minētas vien 
nostāstos, un izbaudi 
dabas valdzinājumu un 
kultūrvēstures šarmu (kopā ar 
gidu 4 h).

5. Izbaudi laivu braucienu pa 
Latvijas skaistāko mazo upi un 
piedzīvo brīnumjauku nakti 
Braslas upes krastā (1–2 dienu 
maršruts).

Android:

Android & iOs:

Kontaktinformācija
Limbažu novada Tūrisma in-
formācijas centrs,

Torņa iela 3, Limbaži, Latvija 
Tel.: +371 64070608

tic@limbazi.lv

www.visitlimbazi.lv

/ Visitlimbazi

Kontaktinformācija
Tel.: +371 26620422

turisms@pargaujasnovads.lv

www.tourism.straupe.lv

/ PargaujasNovads

Koknese (Kokenhusen) – senā pērle upes krastā

Gleznainajos Daugavas un Pērses krastos, tikai  
100 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas, atrodas 
Koknese. Tā bija ievērojams un apdzīvots bīskapijas 
centrs, kur aktīvi noritēja amatniecība un tirdzniecī-
ba, tāpēc 1277. gadā tai tika piešķirtas pilsētas tie-
sības, un 14. gs. Koknese iestājās Hanzas savienībā. 
Mūsdienās tā ir pazīstama kultūrvēsturiska vieta. 
Koknese joprojām vilina ar krāšņo dabu, vēstures 
elpu saudzīgi glabājošo veco parku un varenajiem 
pilsdrupu mūriem. Nepiesārņotais gaiss, Daugavas 

ūdeņi, interesantie kultūras un sporta pasākumi, 
kafejnīcas un krodziņi, nakšņošanas un atpūtas vie-
tas, kur braucējus netraucē ne pilsētas burzma, ne 
troksnis, – tas viss piesaista gan tuvākus, gan tālākus 
ciemiņus pavadīt Koknesē ne tikai brīvdienas, bet arī 
atvaļinājumus.

Kuldīga (Goldingen) – pilsēta ar senu dvēseli

Pirmo reizi Kuldīga Hanzas savienības dokumentos 
minēta 14. gs. vidū, kad tur apmetās vācu amatnieki 
un tirgoņi, kuri pārņēma savās rokās tirdzniecību, 
kas nodrošināja Kuldīgas namnieku pārticību.  
1368. gadā Kuldīga pievienojās Hanzas savienībai. 
Paralēli tirdznieciskajiem sakariem, kuri sniedzās tālu 
pāri Baltijas jūrai, noritēja arī kultūras mijiedarbība 
starp Kuldīgu un Hanzas pilsētām. Mūsdienās Kuldīgā 
joprojām saglabāts senatnīgais šarms gan arhitektūrā, 
gan ikdienas dzīvē. Kuldīgas vecpilsēta ap Alekšupīti ir 
kā bilžu grāmata, kur iespējams ieraudzīt visdažādāko 

laiku un valdnieku atstāto mantojumu, un pastaiga pa 
to ļauj patiesi sajust pilsētas seno un viedo dvēseli. 
2008. gadā pilsētas vēsturiskajam centram, kura 
17.–18. gs. koka māju apbūve ir viens no unikālākajiem 
tāda veida ansambļiem Latvijā, tika piešķirta Eiropas 
mantojuma zīme. Ikvienam Kuldīgas viesim noteikti 
jāapskata arī dabas piemineklis Ventas rumba, kas ir 
platākais ūdenskritums Eiropā (249 m) un kopā ar seno 
ķieģeļu tiltu (164 m) veido idillisku ainavu. Maija beigās 
riteņbraukšanas entuziastus pulcē vērienīgais Kuldīgas 
Velofestivāls.

Valmiera (Wolmar) – garša cauri gadsimtiem

Valmiera ir Vidzemes sirds, ko caurvij mūsdienīgas 
inovācijas, daba, kultūra un vēsturiskas vērtības. Par 
pilsētas dibināšanas gadu tiek uzskatīts Valmieras 
Sv. Sīmaņa baznīcas celtniecības uzsākšanas gads – 
1283. Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca lepojas ar Frīdriha 
Ladegasta ērģelēm, kas ir vienas no skanīgākajām visā 
Latvijā. Valmierai 7 km garumā cauri tek Gauja, kas 
tiek dēvēta par pilsētas galveno ielu. Hanzas laikos 
tieši upe bija tā, kas atveda tirgotājus uz Valmieru. Arī 
mūsdienās ceļotāji nereti pilsētu sasniedz ar laivām.  
14.–16. gadsimtā Valmiera bija Hanzas savienības 

locekle. No pilsētas senākās vēstures saglabājušies 
tikai daži objekti, bet katrs no tiem nes īpašu stāstu. 
Valmieras pievārtē atrodas Valmiermuižas alus 
darītava, kur var nogaršot pāris desmitu dažādu 
brūvējumu ar īpašu un izsmalcinātu garšu. Valmiera 
lepojas ar Valmieras drāmas teātri, Valmieras vasaras 
teātra festivālu, Simjūda tirgus tradīcijām, velo un 
kino festivālu “Kino pedālis”, kā arī daudziem aktīvās 
atpūtas pasākumiem. Valmiera ir pasākumu galamērķis 
ar vēsturiskām tradīcijām.

9 ĪPAŠAS VIETAS
1  Kokneses viduslaiku 

pilsdrupas

2  Likteņdārzs, tautas dāvana 
Latvijai simtgadē

3  Kokneses parks, veidots 
1900. gadā pie Pērses 
ietekas Daugavā

4  Kokneses dabas taka gar 
Daugavu līdz Likteņdārzam

5  Amatu centrs “Mazā Kāpa”

6  Safari parks un briežu dārzs 
“Zemitāni”

7  Radošā māja

8  Bioloģiskā saimniecība 
“Janavas”. Zāļu tēju 
degustācija, bioloģiskā 
kosmētika, baskāju taka

9  Kokneses TIC: Likteņdārza 
un Kokneses viduslaiku pils 
maketi

9 ĪPAŠAS VIETAS
1  Kuldīgas vecpilsēta (13. gs.)

2  Ventas rumba (249 m), 
platākais ūdenskritums 
Eiropā

3  Rātslaukums ar veco 
Rātsnamu

4  Interaktīvais muzejs  
“Senās Kuldīgas stāsts”

5  Svētās Katrīnas ev. lut. 
baznīca (13. gs. beigas)

6  Pilsētas dārzs

7  Kuldīgas novada muzejs

8  Alekšupītes ūdenskritums

9  Vietējo ražojumu veikaliņš 
“Kuldīgas labumi”

9 ĪPAŠAS VIETAS
1  Valmieras muzeja ēku 

komplekss (18. gs.)

2  Vecpuišu parks un 
vēsturiskā paviljona ēka

3  Valmieras Livonijas ordeņa 
pils (13. gs.)

4  Valmieras Sv. Sīmaņa 
baznīca un skatu tornis  
(13. gs.)

5  Gaujas stāvie krasti

6  Dzirnavu ezeriņš

7  Gaujas stāvo krastu  
Sajūtu parks

8  Gaujas tramvajs

9  Valmiermuižas alus 
darītava

KOKNESE KULDĪGA VALMIERA

5 PADOMI

1. Apmeklē Kokneses 
viduslaiku pilsdrupas. Senos 
laikos Kokneses pilsdrupas 
pacēlušās augstu kalnā pie 
Pērses ietekas Daugavā, 
mūsdienās, pēc HES 
uzcelšanas, tās apskalo 
Daugavas ūdeņi.

2. Izstaigā Likteņdārzu. 
Uz salas Daugavā par 
ziedojumiem kā tautas dāvana 
Latvijai simtgadē top dabā 
veidots simbols nemitīgai 
tautas atjaunotnei un 
izaugsmei.

3. Izpēti Kokneses parku, 
kas atrodas starp atjaunoto 
muižas ansambli un Kokneses 
pilsdrupām, un piedalies 
aizraujošajā ekspedīcijā 
„Hanzas ceļi”.

4. Atbrauc ciemos uz Sama 
modināšanas svētkiem maijā. 
Tvīda brauciens cauri 
Koknesei, viduslaiku festivāls 
pilsdrupās un plaša kultūras 
programma. Noteikti nogaršo 
pēc senākajām Hanzas pilsētas 
receptēm gatavoto Sama 
zupu.

5. Dodies aizraujošā pastaigā 
gar Daugavu. 1,5 km gara 
dabas taka no Kokneses līdz 
pat Likteņdārzam.

5 PADOMI

1. Izpēti Ventas upes dabas 
takas. Venta bija nozīmīgs 
tirdzniecības ceļš Hanzas 
laikos. Mūsdienās upe ir lieliski 
piemērota aktīvai atpūtai.

2. Apmeklē Hercoga Jēkaba 
gadatirgu. Vēsturiskais 
festivāls notiek oktobra vidū. 
Dzīvā mūzika, amatnieku darbi 
un mājražotāju gardumi.

3. Dodies interaktīvā ekskursijā 
“Senās Kuldīgas stāsts”. 
Interaktīvajā muzejā var gūt 
ieskatu Kuldīgas vēstures 
griežos.

4. Izbrauc ar tūristu vilcieniņu 
pa Kuldīgu. Jautra iepazīšanās 
ar Kuldīgas vēsturi.

5. Dodies piedzīvojuma tūrē 
“Pa seno stikla ceļu”. Airē 
ar kanoe lejup pa Ventu 
līdz senajiem smilšu alu 
labirintiem un atgriezies 
Kuldīgā uz velosipēda.

5 PADOMI

1. Izstaigā Valmieras 
vecpilsētu. Atrodi Veco aptieku 
(senāko koka ēku Valmierā), 
Livonijas ordeņa pilsdrupas 
un Valmieras muzeja 7 ēku 
kompleksu.

2. Apskati pilsētas panorāmu. 
No 43 metrus augstā 
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas 
torņa paveras elpu aizraujošs 
skats.

3. Nobaudi gardu maltīti 
“Vecpuisī”. Vecpuišu parku 
savulaik izveidoja 8 vecpuiši, 
kas vēlāk uzdāvināja to 
pilsētai. Paviljona ēkā 
mūsdienās ir restorāns, kur 
var nodoties kulināram un 
kultūras baudījumam.

4. Apmeklē Gaujas stāvo krastu 
Sajūtu parku. Dabas elementi 
pārsteigs pēdas Baskāju takā, 
bet pastaiga pa Taku kokos ar 
4 trošu nobraucieniem pāri 
Gaujai aizraus elpu.

5. Apmeklē tirgu ar 
senām tradīcijām. Simjūda 
gadatirgus – vairāk nekā 20 
gadus katrā otrajā oktobra 
sestdienā. Mājražotāju 
darinājumi un amatniecības 
pērles. 

iOs:

iOs:

Android: Android & iOs:

Kontaktinformācija
Kokneses Tūrisma informāci-
jas centrs,

1905. gada iela 7, Koknese, 
Latvija

Tel.: +371 65161296, 
+371 29275412

turisms@koknese.lv

www.visitkoknese.lv

/KoknesesTIC

Kontaktinformācija
Kuldīgas Aktīvās 
atpūtas centrs,

Baznīcas iela 5, Kuldīga, 
Latvija

Tel.: +371 633 22259

tourinfo@kuldiga.lv

www.visit.kuldiga.lv

/ kuldiga.tourism

Kontaktinformācija
Valmieras Tūrisma informāci-
jas centrs,

Rīgas iela 10, Valmiera,  
Latvija

Tel.: +371 64207177, 
+371 26332213

tic@valmiera.lv

www.visit.valmiera.lv

/ visitvalmiera

iOs:Android:


