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Zaļā Valmiera

Lapsa

Skats uz Valmieru

Foto: Valmieras TIC arhīvs

Maršruts, kas atklāj Valmieras
dabas vērtības, piemērots gājējiem
un velobraucējiem, kuri vēlas iepazīt
Valmieru no “cita skatu punkta”.

Garums. 1. posms ap 9 km;
2. posms ap 12 km.

Ieteicamais laiks. Aprīlis – oktobris.
Laikā, kad krāsojas rudens lapas un
skaistās ziemas dienās.

Grūtības pakāpe. Viegls.

Maršruta gaita. 1. posms. Valmieras
TIC - Vecpuišu parks – Valmieras
Valsts ģimnāzija – Ģīmes dabas
taka – Dzelzs tilts – Plostnieku iela Centrālais tilts pār Gauju – Valmieras
Sv. Sīmaņa baznīca – Livonijas ordeņa
pilsdrupas – Valterkalniņš – Kazu
krāces - Atpūtas parks – Skatu terase
pie Gaujas - Gaujas Stāvie krasti –
Dīvaliņa iela – Lucas iela – Tērbatas
iela – Dzirnavu ezeriņš – Ziloņu iela –
Valmieras TIC.
2. posms: maršrutu no Jāņa Daliņa
stadiona pa Dīvaliņa ielu, Tērbatas
ielu un Nameja aleju var turpināt
līdz Valmiermuižas parkam un
Valmiermuižas alus darītavai
(+ 3 km abos virzienos).

Ilgums. Ar objektu apskati 3–5 stundas.

Ceļa segums. Asfalts, ietves, ceļi ar
grants segumu, meža takas, vietām
kāpnes.

Ģīmes dabas taka

Lai labāk izzinātu Valmieru, iesakām
izmantot Valmieras audiogidu, bez
papildu maksas zvanot pa tālruni
+371 25440011 vai augšupielādējot
objektu sarakstu:
www.visit.valmiera.lv/lv/iepazisti/
audiogids/!

Marķējums. Maršruts nav marķēts.
Sākums/beigu punkts.
Valmieras TIC vai Valmiermuižas alus
darītava, ja maršrutu papildina.
Attālums no Rīgas. 107 km.
Sabiedriskais transports. Valmiera
ir viegli sasniedzama ar starppilsētu
autobusu no Rīgas, Valkas un Cēsīm.
Vilciens maršrutā “Rīga–Valmiera”
kursē 2–4 reizes dienā.
Der zināt! Pārvietojoties pa
autoceļiem un pilsētu, jāievēro ceļu
satiksmes noteikumi. Katrs pats
ir atbildīgs par drošību maršruta
veikšanas laikā.
Glābšanas dienesti: 112.

Skatu terase pie Gaujas

Enter Gauja mobilā lietotne

GooglePlay

AppStore

Serviss
| Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Valmiera, Rīgas iela 10, 26332213, tic@valmiera.lv,
www.visit.valmiera.lv

| Valmiermuižas Tūrisma informācijas punkts

Burtnieku nov., Valmieras pag., Valmiermuiža, Dzirnavu iela 2,
29135438, info@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv

| Valmiermuižas alus darītava un alus virtuve

Burtnieku nov., Valmieras pag., Valmiermuiža, Dzirnavu iela 2,
20264269 (ekskursijas alus darītavā), info@valmiermuiza.lv,
www.valmiermuiza.lv

| Viesnīca “Wolmar”, Valmiera, Tērbatas iela 16A,
64207301, info@wolmar.lv, www.hotelwolmar.lv
| Kempings “Jaunarāji”, Beverīnas novads, Brenguļi,
29121702, 29116145, 29255745, jaunaraji@gmail.com, www.jaunaraji.lv

www.entergauja.com

apskates objekti
1 | Vecpuišu parks
57.53627, 25.41796
Pašā Valmieras sirdī atrodas vairāk nekā 100
gadus senais Vecpuišu parks. Parks ar tā varenajiem dižkokiem iemīļots kā viena no romantiskākajām atpūtas vietām Valmierā. Tā
nosaukums radies, pateicoties tā dibinātājiem –
astoņiem aktīviem, sabiedrībā ievērojamiem un
neprecētiem kungiem, kuri sevi bija nodēvējuši
par Vecpuišu biedrību. Parka vēsturiskajā Valmieras paviljona ēkā tagad atrodas koncertzāle
“Valmiera” un restorāns “Vecpuisis”.

2 | Valmieras Valsts ģimnāzija
57.53269, 25.40866

3 | Ģīmes dabas taka
57.53083, 25.40751
440 m gara taka, kurā ir izvietoti informatīvie
stendi ar dažādiem interaktīviem elementiem,
iepazīstina ar zemūdens pasauli un tās iemītniekiem. Dabas takas saturiskā koncepcija balstīta uz trīs pamatelementiem – ūdens, zeme un
gaiss. Takā izveidots skatu paviljons, brīvdabas
klase, zemā un augstā purva dobe. Iespējams
noklausīties Jāzepa Vītola skaņdarbu “Valmieras
suvenīrs”.

4 | Dzelzs tilts 57.52835, 25.40849
Industriālā mantojuma objekts, tērauda
konstrukcijas Dzelzs tilts pār Gauju izbūvēts
1911. gadā. Tas savienoja 114 km garo maršrutu
Ainaži-Valmiera-Smiltene, kas pēdējo reizi tika
veikts 1971.gadā. Tilts ir iemīļota vieta atpūtai,
pastaigām un velobraucieniem. Pār to ved “Zaļā
Dzelzceļa” velo maršruta posms, paverot neaizmirstamas ainavas uz Gaujas upi un tās krasta
līniju.
5 | Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca

57.53848, 25.42647
Baznīcā atrodas vērtīgi mākslas priekšmeti – ievērojamu pilsētnieku kapu plāksnes (15.-16.gs.),
Ladegasta ērģeles (1868.g.), kanceles un ērģeļu luktu gleznojumi. Baznīcas tornī var aplūkot
baznīcas zvanu un pulksteņa mehānismus, bet
no skatu laukuma var vērot Valmieras panorāmu un Gaujas senlejas sākumdaļu. Labos laika apstākļos starp mežu puduriem var atpazīt
Zilokalnu.
Pievērs uzmanību! Daudz ķērpju uz baznīcas
tuvumā augošiem kokiem, kas liecina par labu
gaisa kvalitāti.

6 | Livonijas ordeņa pilsdrupas
57.53890, 25.42732
Valmieras pils celtniecību uzsāka 1283. gadā.
Līdz mūsdienām saglabājušās tikai Livonijas
ordeņa pilsdrupas un pilsētas viduslaiku nocietinājumu daļas.
Pievērs uzmanību! Laukakmeņi, kas izmantoti pils būvniecībā, ir no Skandināvijas, tos šeit
“atvedis” ledājs pirms vairāk nekā 15 000 gadu.

7 | Valmieras muzejs

57.53908, 25.42781

8 | Valterkalniņš 57.53855, 25.42947

Atrodas pie Valmieras viduslaiku pils nocietinājumu izvirzījuma. No Valterkalniņa paveras viens
no gleznainākajiem skatiem uz Gaujas senleju,
Gaujas tiltu, Dzelzs tiltu, Kazu krācēm, Vidzemes
Augstskolu, Lucas parku.

Pievērs uzmanību! Pie Valterkalniņa Gauja pietuvojas senlejas pamatkrastam.

9 | Kazu krāces 57.53600, 25.43465
Lai pasargātu pilsētu no plūdiem, 20.gs. 20. gados
tika veikti inženiertehniski darbi, kā rezultātā nostiprināja Gaujas krastus un novirzīja upes straumi, lai tā nenoskalotu labo krastu.
Pievērs uzmanību! Gaujas krastos redzami raksturīgie baltie vītoli, saukti arī par sudrabvītoliem,
dekoratīvo sudrabaini balto vainagu dēļ. Rudenī
šeit sārtojas krāšņie, bet indīgie segliņi.
10 | Atpūtas parks un Skatu
terase pie Gaujas

57.5363, 25.4420 (Skatu terase)
Parka dienvidos esošais gājēju tilts savieno Dīvaliņa mežu ar Gaujas pretējā krastā esošajām Pauku
priedēm, Pārgauju un Kārlienu.
Pievērs uzmanību parkā izvietotajiem neparastas
formas būrīšiem (piemēroti ligzdojošām pūcēm,
gaigalām un gaurām), sīkziedu sprigaņu un ziemzaļo kosu audzēm! Rudeņos redzami krūkļi – nelieli krūmi ar ārstniecībā izmantojamu mizu. Ogas
tiem ir indīgas (kaut gan putni, īpaši strazdi, tās
labprāt ēd). Savukārt Skatu terase pie Gaujas ir
vieta, kur satikties, kopīgi pavadīt laiku, uzņemt
foto mirkļus un baudīt dabas burvību. Piemērotā
laikā var veldzēt kājas Gaujā un vērot bieži sastopamās zivis – mailītes, kā arī novērot upju zilspāres.

11 | Gaujas Stāvie krasti

57.5402, 25.4435
Gaujas līkums iepretim Jāņa Daliņa stadionam, kur
80 m garumā, upes labajā krastā, paceļas, līdz 10 m
augsti smilšu atsegumi, kas radušies straumes radītas erozijas rezultātā. Gaujas Stāvie krasti ir aizsargājams ģeomorfoloģisks dabas piemineklis.

Pievērs uzmanību! Agros rītos uzmanīgs vērotājs
šeit var redzēt stirnas, lapsu vai zaķi, kā arī dzirdēt
meža ciršļa balsi. Gaujas krastos dzīvo zivju dzenītis,
lielās gauras, krastu čurkstes.

12 | Gaujas Stāvo krastu Sajūtu
parks 57.54021, 25.43891

Parkā var izzināt apkārtējo vidi, izmantojot visas cilvēka maņas – ožu, dzirdi, redzi, tausti un garšu. 2 km
garajā, no dažādiem elementiem veidotajā, Baskāju
takā pēdas sajūt čiekurus, Valmieras stikla šķiedras
lodītes, oļus u.c. materiālu faktūru. Savukārt Takā
kokos iespējams izbaudīt visas emocijas 1,5 km garumā, 5-11 m augstumā, un 4 trošu nobraucienos
pāri Gaujas upei, atklājot gleznainus dabas skatus.

13 | Lucas kalns 57.54003, 25.43169
14 | Dzirnavu ezeriņš

57.54002, 25.42127

15 | Zilais bastions 57.53942, 25.42261
16 | Iesakām! Valmiermuižas alus
darītava 57.55585, 25.43119

Ciemojoties alus darītavā, uzzināsiet, kā no dabīgām izejvielām nesteidzīgi top dzīvais alus un kā
to nobaudīt pa muižkungu modei. Darītavai līdzās
esošajā senajā klēts ēkā mājo mūsdienīga Latvijas
garšu virtuve, kurā iespējams mieloties ar ēdieniem, kas gatavoti no alus vai izmeklēti baudīšanai
kopā ar to. Klētī ierīkota arī Valmiermuižas alus
tirgotava. Blakus Valmiermuižas alus darītavai
atrodas Valmiermuižas pils parks un līdz mūsdienām saglabājies pils tornītis.

Materiāls tapis Klasteru Programmas projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/009
“Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2. posms” ietvaros

