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Cesvaines novads

7 Klētis atrodas iepretim stallim, tās
būvētas 18. un 19. gs. arhitektūras
tradīcijās.

12 Alus brūzis. Muižas laikā alus
darītavai bijušas savas pudeles ar reljefi
iespiestu pils attēlu. Mūsdienās vēsturiskajā muižas alus brūzī darbojas mākslas
un amatniecības salons “Divi Torņi”.

Cesvaines novads izvietojies Vidzemes vidienē.
Cesvaine atrodas 180 km uz austrumiem no Rīgas, tai ir
511 ha liela platība ar plašu lauku teritoriju.
Novada kopējā platība – 19 047 ha, iedzīvotāju skaits –
3099 (2011. g.), 91% iedzīvotāju ir latvieši. Lielākie lauku
centri – Graši, Kārkli, Kārzdaba un Kraukļi. Pilsētas tiesības
Cesvainei ir kopš 1991. gada.

Ievērojami cilvēki, kas saistīti ar Cesvaini
Muižnieks Ādolfs Gerhards Boriss Emīls fon Vulfs (1857–1904),
Cesvaines pils pasūtītājs, finansētājs, cēlājs

CESVAINE

19. gadsimta pērle!

Doku Atis (1861–1903), rakstnieks
Mežkunga māja (tā sauktā Zaļā
māja) celta 19. gs. beigās. To projektējis
būvinženieris H. Zelpers. Par Zaļo māju
tā iesaukta kopš uzbūvēšanas, kad tajā
dzīvoja mežkungs. Mežkunga māja
vienmēr ir bijusi krāsota zaļā krāsā.

Augusts Saulietis (1869–1933), rakstnieks
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Cesvaines pils celta eklektisma
stilā 1893.–1896. gadā muižnieka
Ādolfa fon Vulfa ģimenei pēc Berlīnes
arhitekta H. Grīzebaha projekta. Pilī
iespējams apskatīt gan atjaunotās,
gan vēl neatjaunotās daļas, izstaigāt
plašos pagrabus un uzkāpt tornī. Pils
atvērta apmeklētājiem katru dienu
plkst. 10.00–19.00 vasaras sezonā
(maijs–oktobris) un plkst. 10.00–16.00
ziemas sezonā (novembris–aprīlis),
+371 64852225, 26172637.
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14 Slimnīca. 1888. gadā ar muižas

14. gs. beigās. Līdz mūsdienām ir
saglabājušās tikai drupas, un jādomā,
ka pils izpostīta 17. gs. vidū krievuzviedru kara laikā. Uz pils drupām
uzcelta tagadējā Cesvaines pils.
Cesvaines muižas 34,7 ha
lielajam parkam cauri vijas Sulas
upīte un romantiskas pastaigu takas.
Parks stādīts 19. gs., un mūsdienās
parkā var atrast tikai daļu no kādreiz
šeit augušiem kokiem un krūmiem.
Ir zināms, ka tajā vietā, kur pašlaik
atrodas novada pašvaldības ēka un
stāvlaukums, jau 17. gs. 80. gados pie
viduslaiku pils pastāvējis dekoratīvais
dārzs. Šeit atradās arī viduslaiku
kapsēta (14.–17. gs.), tautā saukta
par Zviedru kapiem.
5

2 Tējas namiņš ir muižas kompleksa
neatņemama sastāvdaļa. Tā ir astoņstūru ēka, kas bija paredzēta tējas
baudīšanai. Tējas namiņa barokālās
formas jumts ir analogs pils kāpņu
torņa jumtam.

Tūrisma karte

Pilskalns atrodas Sulas upītes
līkumā. Pirmās rakstītas liecības par
Cesvaini ir no 1209. gada, kad šeit
atradās Jersikas valsts Cesvaines
pilsnovada centrs. Pilskalnā bija koka
pils. Par apkārtnes iedzīvotāju dzīvi
liecina arheoloģiskie izrakumi, kas ļauj
domāt, ka kalnā mituši cilvēki jau no
mūsu ēras 1. gadu tūkstoša sākuma.
Visblīvāk apdzīvota senvieta bija 12.
un 13. gadsimtā. Cesvaines pilskalns
savu otro nosaukumu “Baronkalns”
ieguva pēc 1904. gada, kad te tika
apglabāts Cesvaines muižas īpašnieks
un pils cēlājs Ādolfs fon Vulfs.
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Sūkņu mājā ir izbūvēta dziļa
aka, kurā ūdens ieplūda no avota,
savukārt no akas tas ar ģēpeles jeb ar
zirgspēku darbināma spēka pārvada
mehānisma palīdzību apmēram
pusstundā tika pacelts tornī, no
kurienes ūdens sadalījās ūdensvados.
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4 Arhibīskapa pils drupas. Pirmā
mūra pils Cesvainē celta Rīgas arhibīskapam Sulas upītes labajā krastā

Marija Gubene (1872–1947), ērģelniece, komponiste, folkloriste, profesore
Smēde muižā ir bijusi kopš tās
pirmsākumiem, pašreiz skatāmā ēka
būvēta ap pils celšanas laiku – 19. gs.
90. gados. Šeit atradās gan smēde,
gan galdniecība.
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9 Zirgu stallis būvēts vienlaikus ar
pili. Staļļa otrajā stāvā glabājās barība
zirgiem, bet no ielas izvirzītajā daļā
bija manēža ar nojumi uz pagalma
pusi. Ēkā bija arī ratnīca, novietne
slimajiem zirgiem, zirgu puiša istaba
un telpa zirglietām. Abi staļļa korpusi
izvietoti leņķī, veidojot iekšējo pagalmu, kur atradies dīķis zirgu peldināšanai, aiz tā – Kavalieru māja.

īpašnieka Ādolfa fon Vulfa finansiālu
atbalstu ārsts Aleksandrs Lencs Cesvainē nodibināja slimnīcu. Pēc 1. pasaules
kara slimnīca beidza savu darbību, un
to atkal atklāja 1932. gadā, kā arī pēc
2. pasaules kara. 20. gs. 50. gados tajā
bija terapeitiskā, ķirurģiskā, bērnu un
dzemdību palāta. 2002. gada jūlijā
Cesvaines slimnīcu atkal slēdza. Pašlaik
ēkā ierīkota sociālās aprūpes nodaļa.

Alberts Vītols (1888–1965), Cesvaines ģimnāzijas dibinātājs, tās pirmais
direktors, mācītājs
Marija Ezeriņa (1896–1982), tulkotāja
Marģeris Zariņš (1910–1993), komponists
Kārlis Sebris (1914–2009), aktieris, kā pats teicis: “Cesvaine ir mana jaunu
dienu zeme”
Adīna Ķirškalne (1915–2009), skolotāja, literāte
Arturs Goba (1932), rakstnieks
Anda Līce (1941), dzejniece, publiciste
Andris Priedītis (1942), dzejnieks, ekonomikas zinātņu doktors

Lielākās ražotnes Cesvainē
SIA “Ozols LG”, kokapstrāde
A/s “Cesvaines Piens”

SIA “Nordtorf”, kūdras substrātu
ražošana
SIA “Krauss”, kokapstrāde

Pasākumi Cesvainē

10 Kavalieru māja ir tipiska 18. gs.
otrās puses un 19. gs. pirmās puses
muižas ēka, celta aiz zirgu staļļa. Par
kavalieriem tolaik sauca jātniekus
izjādes zirgiem.

15 Cesvaines luterāņu baznīca
būvēta pēc Liepājas pilsētas arhitekta
P. M. Berči projekta, iesvētīta 1879. gadā,
un tas ir viens no spilgtākajiem Vidzemes sakrālās arhitektūras “laukakmens
neogotikas” stila paraugiem. Baznīcā
atrodas vācu ērģeļbūves meistara
Augusta Martina 1854. gadā būvētas
vēsturiskās ērģeles. Ekskursiju ar muzikālu baudījumu baznīcā iespējams
pieteikt pa tālr. +371 28337510.

11 Muižas siltumnīcas būvētas
19. gs. otrajā pusē, daļēji tās iegremdējot zemē. Siltumnīcu galos atradās
inventāra noliktavas, kas segtas ar
stāviem barokāliem jumtiem.

Muižas kompleksā vēl var aplūkot
citas muižas ēkas, kas tagad ir pārbūvētas un kalpo citiem mērķiem. Tāds
ir šķūnis, kur atrodas kultūras nams,
un kalpu lopu kūts, kas pārbūvēta par
bibliotēku. Vislielākā klēts pie dīķa
vēlāk pārbūvēta par skolas internātu,
un pašlaik tur atrodas Cesvaines mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļa.
Vēl ir redzami divi ledus pagrabi – aiz
pils un Mežkunga mājas pagalmā.
Bijusī kavalieru māja blakus stallim
un kalpu māja pie dīķa aiz Mežkunga
mājas ir tagad dzīvojamā ēka.

Maijs Muzeju nakts, tūrisma sezonas atklāšana
Jūlijs Cesvaines pils parka svētki
Augusts Jātnieku sporta svētki
Vasaras sezona Ērģeļmūzikas koncerti Cesvaines luterāņu baznīcā
Oktobris Leģendu nakts Cesvaines pilī

Tūrisma informācijas centrs
Adrese: Pils iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871
+371 64852225, 26172637
turisma.info@cesvaine.lv
www.cesvaine.lv
www.facebook.com/pages/Cesvaine-Tourism-Latvia/
www.draugiem.lv/cesvainetic/

Izdevējs:
p/a “Cesvaines tūrisma centrs”, 2014

Dizains, makets, kartes:
Karšu izdevniecība Jāņa sēta

Cesvaine

Cesvaines novads
Cesvaines internātpamatskola
Hosteļa tipa naktsmītnes pašā
Cesvaines centrā, sporta laukums.
Rīgas iela 4, Cesvaine,
+371 28665765
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Brīvdienu māja “Divi spilveni”
Piemērota vieta nakšņošanai
ģimenēm. Pieejama pirts. Ir virtuves
stūrītis.
“Lejas Būmaņi”, Cesvaine,
+371 29492349, 29210905

R. Pflūgs, kurš ir autors arī Kristus
Piedzimšanas pareizticīgo katedrālei
Rīgā. Padomju varas laikā
baznīca nedarbojās.
Cesvaines pag., Cesvaines nov.
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10 Voļģu Velnakmens
Lai nokļūtu līdz 4 m augstajam
akmenim, no norādes, kas atrodas
pie ceļa Cesvaine–Kārzdaba–Liezēre,
jādodas ~ 600 m pa taku, kas
atkarība no laika apstākļiem
var būt dubļaina.
Cesvaines pag., Cesvaines nov.
11 Kārzdabas pareizticīgo
baznīca
Kārzdabas pareizticīgo baznīca celta
1875. gadā. To ir projektējis arhitekts

1 Daigas Iškānes konditorijas
izstrādājumu ceptuve
Iespēja iegādāties vai pasūtīt
svaigi ceptas smalkmaizītes,
cepumus, kliņģerus u.c. kulinārijas
izstrādājumus.
A. Saulieša iela 9, Cesvaine,
+371 26460538
2 Vandas Podiņas rokdarbu
darbnīca
Aplūkojami visdažādākajās rokdarbu
tehnikās darināti izstrādājumi, ko
var nopirkt vai pasūtīt.
Iespējams piedalīties nodarbībās –
pašiem veidot pērļu rotas,
pamēģināt frivolitē, kuģīštehniku,
celiņu aušanu, knipelēšanu,
mezglošanu u.c.
Baznīcas iela 3, Cesvaine,
+371 26987948

3 Skaistumkopšanas centrs
“Mora”
Centrs piedāvā dažādas kosmētiskas
procedūras gan sejai, gan ķermenim,
pirti ar baseinu, infrasarkano
pirti, solāriju, tetovējumus un
permanento grimu.
Te iespējams iegādāties Latvijā
ražotu dabisko kosmētiku.
A. Saulieša iela 8, Cesvaine,
+371 64852863, 22029836,
www.centrsmora.lv

4 Amatniecības un mākslas
salons “Divi Torņi”
Salons piedāvā iegādāties mākslas
un amatniecības izstrādājumus,
dāvanas un ziedus, kā arī baudīt
tēju, kafiju un našķus romantiskā
gaisotnē.
Parka iela 8, Cesvaine,
+371 29492349, 29210905
5 Cesvaines vidusskola
Vienīgā skola Latvijā, kas uzcelta
pēc neatkarības atgūšanas.
Skolu iespējams apskatīt, iepriekš
sazinoties pa tālruni.
Madonas iela 1, Cesvaine,
+371 64852294

6 Cesvaines katoļu baznīca
Baznīca celta 1995. gadā.
Tās apskati no iekšpuses saskaņot
pa tālr. +371 29191335.
Madonas iela 3, Cesvaine,
+371 64852809
7 Krodziņš “Kuilis”
Krodziņš piedāvā gardas maltītes,
laipnu apkalpošanu, demokrātiskas
cenas un mājīgu atmosfēru.
A. Saulieša iela 2b, Cesvaine,
+371 64852859

Cesvaine

“Kalna Boķi”
Ekskursija pa dekoratīvo dārzu,
padomi puķkopībā, stādu iegāde.
“Kalna Boķi”, Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 29109587
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Brīvdienu māja
“Pie sievasmātes”
Iespēja pašiem cept lauku maizi,
aust stellēs. Īpašais piedāvājums –
medījumi.
“Grūbas”, Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 29247779
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12 Grašu muiža
Grašu muižas kungu māja būvēta
klasicisma stilā (1784. g.), mūsdienās
tajā ir ierīkota viesnīca un
svinību telpas.
”Grašu pils”, Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 29448937

Cesvaines novads

15 Jātnieku sporta klubs “Pakavi”
Izjādes ar zirgiem, vizināšanās
zirga pajūgā, jāšanas apmācība,
reitterapija. Ziemā – vizināšanās ar

slēpēm vai šļūci aiz zirga
vai kamanās.
“Pakavi”, Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 26481068
16 Mūra loka tilts pār Kujas upi
Mūra loka tilts būvēts 19. gs. vidū, un
tas ir vienīgais šāda veida tilts Latvijā,
kas saglabājies sākotnējā veidolā.
Cesvaines pag., Cesvaines nov.
17 Kempings “Rozītes”
Iespēja izbaudīt melno pirti, āra
baļļu, peldēties dīķī, makšķerēt.
Pieejamas kempinga mājiņas, telšu
un piknika vieta.
“Mežrozītes”, Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 26525281

