Kāpēc ceļot uz Mālpils novadu
Vasara ir atvaļinājumu laiks gan pieaugušajiem, gan bērniem. Pēc ziemas tumšajiem mēnešiem cilvēki
izjūt nepieciešamību izkustēties, ieelpot spirgto pavasara un vasaras gaisu. Priecē tas, ka arvien vairāk
pieaug vēlme apceļot un izzināt savu dzimto zemi – Latviju. Pirms 200 gadiem Rūjienas mācītājs Gustavs
fon Bergmans teicis: „ Latvija nav nekāda bēdu ieleja, bet ziedošs Paradīzes dārzs.” Tad nu tiem Latvijas
iedzīvotājiem, kuri brīvdienās nolēmuši aizmirst ikdienas rūpes un baudīt šī dārza skaistumu, iesakām
doties uz Mālpili, kur daba un kultūrvēsturiskais mantojums jūs pārsteigs ar dažādību un unikalitāti.
Mālpils, divu upju – Sudas un Mergupes, ieskauta, ir bagāta ar pilskalniem, muižām, svētvietām un
daudzveidīgiem dabas objektiem. Par katru ir savs stāsts. Mālpilī jūs sagaidīs atsaucīgi, laipni un darbīgi
ļaudis.
Mālpils novads atrodas, var teikt, gandrīz Latvijas viducī. Jums nebūs daudz stundu jāpavada ceļā, bet
atvēlēto laiku jūs varēsiet pilnībā izmantot skaistās dabas un vēstures mantojuma baudīšanai un
atslēgties no ikdienas rūpēm. Izstaigājot ar draugiem, ģimeni, darba kolēģiem vai interešu biedriem
Mālpils skaistākās un interesantākās takas, jūs ne tikai iepazīsiet šo vietu vēl neredzētā gaismā un
uzzināsiet daudz ko jaunu, bet arī stiprināsiet savstarpējās attiecības, iepazīsiet savus ceļojuma biedrus
vēl tuvāk un uzkrāsiet labu un gaišu enerģiju.

Maršruta mērķauditorijas raksturojums.
Izveidotie tūrisma maršruti ir domāti gan pensionāriem, gan ģimenēm ar bērniem, gan draugu vai
darba biedru, gan skolēnu grupām – tiem, kurus interesē kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas
dažādība mūsu dzimtajā zemē un vēlas ar to iepazīties, kā arī tiem, kurus interesē Latvijas novadu
attīstība un izaugsmes iespējas, kuri vienmēr alkst papildināt savas zināšanas un redzesloku, kuri
sapratuši Latvijas dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma vienreizību un labprāt ieklausās senās teikās un
leģendās. Maršruts ir domāts tiem, kuri izvēlējušies ceļot ar autobusu, bet tajā pašā laikā nelielus ceļa
posmus, lai nesteidzoties apskatītu gleznainos dabas objektus, ir gatavi veikt kājām. Tiem, kuri pieraduši
un ir gatavi ceļot ar velosipēdu, šis maršruts arī nešķitīs grūts, gluži otrādi – dos gandarījumu par iespēju
fiziski izkustēties, nesteidzīgi baudot Mālpils un tās tuvākās apkārtnes daudzveidību. Izveidotos
maršrutus vai maršrutu atsevišķus posmus pa Mālpils novada skaistākām un ievērojamākām vietām
skolēnu grupas var iekļaut savos pavasara un rudens pārgājienos.

Maršruts Nr.1
Mālpils vēsturiskais centrs.
(kopējais garums – 12 km)
Apskates objektu secība:
1. Senās Idoves pilsvieta vai Vīnkalniņš
2. Avotiņš pie Vīnkalna
3. Saules vārtu kalns
4. Mergupe un avotiņš
5. Livonijas ordeņa pilsdrupas
6. Avotiņš Mergupes krastā pie Lakstīgalām ( Alfa)
7. Baznīca ( ziedojumi)
8. Sibīrijas dīķis
9. Raganu vai karātavi kalniņš
10. Pils dīķis un obelisks Baronam V.G.Taubem
11. Mālpils muižas kompleksa ēkas
12. Mālpils muižas pils Pils iela 6, Mālpils, LV-2152
Tel. 67102555, Fax: 67102556, Mob.: 26666600, E-pasts: info@malpilsmuiza.lv
Gida pakalpojumi -10 Ls, ieejas biļete muižas apskatei pieaugušajiem – 2,50 Ls,
bērniem un pensionāriem – 1,00 Ls.

No 1.‐12. apsk.obj.~ 3,5 h
Atpūtas vietas:
1.variants: Mālpils muižas parkā speciāli iekārtotā atpūtas vietā. Var iekurt
ugunskuru un paēst līdzpaņemtās maizītes.
2.variants: Mālpils muižas terase. Var iedzert kafiju vai tēju. (~3,00 Ls)
3.variants. Livonijas ordeņa pilsdrupās pie estrādes. Iespēja iekurt ugunskuru un
paēst līdzpaņemtās maizītes.
Atpūta ~ 30 min

13. Mālpils pienotava (Iespēja nopirkt visa veida Mālpils piensaimniekā ražoto
produkciju. Ekskursiju un degustāciju (1,20 Ls no personas) pieteikt pa mob.tālr.
29449822 –Rolands Zagorskis).
14. Mālpils dzirnavu ezers un vecās dzirnavas
15. Piemineklis pie Šopas kroga 1949.25.III represētajiem mālpiliešiem
16. Saules kalns un tēlnieku skulptūras .
17.Torņakalns. Grava un Velna torņa vieta
15. Upurakmens ( Lielais vai Jūlīša akmens, zintnieka akmens)
16. Sudas iela
17. Vibrokas muižas parka liepu aleja, ozolu aleja
No 13. – 17.apsk.obj. ~ 1,5h

Maršruts Nr.2
Mālpils centrs – Skulmes – Mācītājmuiža – Kapi – Ādmiņi –Urdzēnu kalns – Vite – Sidgunda – Upmalas
– Mālpils ( 22 km)
( kopējais garums – 23 km)
Apskates objektu secība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Vecā Mālpils pamatskola.
Zvirgzdu kroga vieta.
Skulmes memoriālais muzejs ( ziedojumi).
Atpūtas vieta pie Skulmēm.
Mācītājmuiža. Dižozols un atpūtas vieta.
Kapi. Vecā kapliča un barona Taubes kapa vieta. Strēlnieku kapi. Aktiera V.Skulmes kaps.
Ādmiņi – vecā pagastmāja un piemiņas akmens pirmajai latviešu profesionālai tēlniecei Martai
Skulmei.
Urdzēnu kalns – 114m v.j.l (viena no augstākām vietām Mālpils novadā).
Vites muižas vieta – dzirnavas un pārējās ēkas.
Vecrubernīšu senkapi Mergupes krastā.
Sidgundas pilskalns vai Veckalns – Sudas un Mergupes sateka ‐ Lielās Juglas sākums.
Rikteres muiža. Muižas parks un atpūtas vieta.( Atpūtas vietā iespējams iekurt ugunskuru un
paēst līdzpaņemtās maizītes).
No 1 – 12.apsk.obj. ~ 2,5h, t.i. no 15.10 – 17.40
Saulieši – vecā pagastmāja un piemiņas akmens 1949.g.25.III represētajiem sidgundiešiem.
Vācu karavīru apbedījuma vieta un piemiņas akmens.
Sidgundas pamatskola.
Suņu audzētava „ Lehmburg” ( 1,00 Ls no pers.)
Mālpils Profesionālā arodvidusskola. Tēlnieku skulptūras.
Mālpils Sporta komplekss.
Mālpils Kultūras centrs.
No 13. – 19.apskates obj.~ 2,20 h,

Maršruts Nr.3
Mālpils – Bukas – Kalnavēni‐ Jaunbūņas – Vecdublīši – Stīveri – Allaži – Allažmuiža – Kangari – Mālpils.
(kopējais garums 60 km)

Apskates objektu secība:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Buku muiža
Buku lidlauks
Kalnavēnu sēravots
Ķešāni
Jaunbūņas
Vecdublīši
Stīveru baznīca
Mežmuižas (Kaļķugravas) avoti
No 1.‐8.objektam ~3,5
Černausku dižozols
Černausku akmens
Ezernieku karsta kritenes.
Vecklintis
Grunduļi
Celmi
Saknīšu – Atvasīšu senkapi (11‐12.gs lībiešu uzkalniņkapi)
Zviedru baznīcas drupas
Allažmuižas dzirnavas, parks
Mazie Kangari
Mālpils
No 9.‐ 19.apskates objektam ~3h

Brokastis:
1.variants. Kafejnīca “ Augusts”. (Mālpils Kultūras centrā) Brokastis~1,50 Ls), pieteikt
vismaz divas dienas iepriekš pa mob.tālr.29117846 – Iveta Broka.
2.variants. Kafejnīca “ Gaisma” Parka ielā 3. Brokastis (~ 1,20 Ls), iepriekš pieteikt
pa mob.tālr.26300316 – Sandra Ruša
3.variants. Brokastis Mālpils muižā. Restorāna darba laiks: Ceturtdiena-Svētdiena
no plkst.12:00 līdz 22:00. Brokastis iepriekš jāpiesaka. ( ~ 3,50 – 12,00 Ls)
4.variants. Mālpils profesionālās arodvidusskolas ēdnīca. Brokastis (~1,20 Ls)
iepriekš pieteikt pa mob.tālr. 28228728 – Ilona Dreimane.

Pusdienas:
1variants: Mālpils muiža. Restorāna darba laiks: Ceturtdiena-Svētdiena no
plkst.12:00 līdz 22:00. Pusdienas iepriekš jāpiesaka. ( ~ 3,50 – 17,00 Ls)
Rezervācijas pa tālr.: 67102555, 26666600 vai e-pastu info@malpilsmuiza.lv
2.variants. Kafejnīca “ Augusts”. (Mālpils Kultūras centrā) Pusdienas (~3,00 Ls)
pieteikt vismaz divas dienas iepriekš pa mob.tālr.29117846 – Iveta Broka.
3.variants. Kafejnīca “ Gaisma” Parka ielā 3. Pusdienas(~ 2,50 Ls) iepriekš pieteikt
pa mob.tālr.26300316 – Sandra Ruša
4.variants. Mālpils profesionālās arodvidusskolas ēdnīca. Pusdienas (~2,50 Ls)
iepriekš pieteikt pa mob.tālr. 28228728 – Ilona Dreimane.
Vakariņas:

1variants: Mālpils muiža. Restorāna darba laiks: Ceturtdiena-Svētdiena no
plkst.12:00 līdz 22:00. Vakariņas iepriekš jāpiesaka. ( ~ 3,50 – 12,00 Ls)
Rezervācijas pa tālr.: 67102555, 26666600 vai e-pastu info@malpilsmuiza.lv
2.variants. Kafejnīca “ Augusts”. (Mālpils Kultūras centrā) Vakariņas ~1,50 Ls )
pieteikt vismaz divas dienas iepriekš pa mob.tālr.29117846 – Iveta Broka.
3.variants. Kafejnīca “ Gaisma” Parka ielā 3. Vakariņas(~ 1,20 Ls) iepriekš pieteikt
pa mob.tālr.26300316 – Sandra Ruša
4.variants. Mālpils profesionālās arodvidusskolas ēdnīca. Vakariņas (~1,20 Ls)
iepriekš pieteikt pa mob.tālr. 28228728 – Ilona Dreimane.
Nakšņošana:
1.variants: Mālpils muižas komplekss, gultas mansardā.
Cena 25 Ls (36 EUR). Rezervācijas pa tālr.: 67102555, 26666600 vai e-pastu
info@malpilsmuiza.lv
2.variants: Mālpils Internātpamatskolas un Profesionālās arodvidusskolas dienesta
viesnīcas. ( 4,50 – 5,00 Ls no pers. par nakti). Rezervācija pa mob.tālr.29622146 – Vita
Ozoliņa.

