Vaatamisväärsused

Cesvaine
mõisakompleksis

Cesvaine piirkonnast

7 Ait asub talli vastas, see on ehitatud 18. ja 19. sajandi arhitektuuri
traditsioonide kohaselt.

12 Õllepruulikoda. Mõisa ajal olid
õlleköögil oma pudelid, millele oli
pressitud lossi reljeef. Praegu tegutseb
ajaloolises mõisa õlleköögis kunsti- ja
käsitöösalong “Divi Torņi”.

Cesvaine piirkond asub Vidzeme südames.
Cesvaine on Riiast 180 km kaugusel idas. Selle pindala on
511 hektarit ja suure osa sellest moodustab maatüüpi territoorium. Piirkonna kogupindala on 19 047 hektarit, elanike
arv – 3099 (2011. a), 91% elanikest on lätlased. Suuremad
külakeskused on Graši, Kārkli, Kārzdaba ja Kraukļi. Cesvainel
on linnaõigused alates 1991. aastast.

Silmapaistvad Cesvainega seotud inimesed

Cesvaine loss on ehitatud aastatel
1893–1896 mõisniku Adolf von Wulfi
perele Berliini arhitekti H. Grisebachi
projekti järgi. Lossis on võimalik näha
nii juba taastatud kui ka veel taastamata osi, käia läbi ulatuslikud keldrid
ja ronida torni. Lossi tööaeg: suvehooajal (maist oktoobrini) E suletud,
T–R 10.00–18.00, L, P 10.00–19.00;
talvehooajal (novembrist aprillini)
E suletud, T–R 10.00–16.00.
+371 64852225, 26172637.

8 Metsahärra maja (nn Roheline
maja) on ehitatud 19. sajandi lõpus. Selle projekteeris ehitusinsener H. Zelpers.
Roheliseks majaks nimetatakse seda
valmimisest peale, kui sinna asus elama
metsahärra. Metsahärra maja on olnud
alati roheliseks värvitud.
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2 Teemaja on mõisakompleksi
lahutamatu osa. See on kaheksanurkne hoone, mis oli mõeldud tee
nautimiseks. Teemaja barokse kujuga
katus on analoogiline lossi trepitorni
katusega.

Tänaseni on säilinud ainult varemed
ning võib arvata, et linnus hävitati
17. sajandi keskel Vene-Rootsi sõja
ajal. Linnusevaremete peale on ehitatud nüüdne Cesvaine loss.
5 Cesvaine mõisa 34,7 hektari
suurust parki läbib Sula jõgi ja
romantilised jalutusrajad. Park on
rajatud 19. sajandil ning tänapäeval
võib sellest leida vaid osa kunagi
siin kasvanud puudest ja põõsastest.
On teada, et kohas, kus praegu on
piirkonna omavalitsuse hoone ja
ehitusplats, oli juba 17. sajandi
80ndatel aastatel linnuse iluaed.
Siin asus ka keskaegne kalmistu
(14.–17. sajand), mida rahvasuus
nimetati Rootsi kalmistuks.

Linnamägi asub Sula jõe käärus.
Esimesed kirjalikud tõendid Cesvaine
kohta pärinevad 1209. aastast, kui siin
asus Jersika vürstiriigi Cesvaine linnusepiirkonna keskus. Linnamäel asus
puitlinnus. Selle ümbruse inimeste
elust annavad tunnistust arheoloogilised väljakaevamised, mille alusel võib
arvata, et linnamäel elati juba meie
ajaarvamise I aastatuhande alguses.
Kõige tihedam oli asustus 12. ja 13.
sajandil. Cesvaine linnamägi sai oma
teise nime Baronkalns pärast 1904.
aastal, kui siia maeti Cesvaine mõisa
omanik ja lossi rajaja Adolf von Wulf.
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Pumbamajas on sügav kaev,
kuhu vesi voolas allikast, kaevust
aga tõsteti see hobujõul töötava
mehhanismi abil umbes poole
tunniga torni, kust vesi voolas
torudesse.
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Piiskopilinnuse varemed.
Esimene kivilinnus ehitati Cesvainesse Riia peapiiskopile Sula jõe
paremale kaldale 14. sajandi lõpus.
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Hobutall on ehitatud lossiga
samal ajal. Talli teisel korrusel hoiti
hobuste sööta, tänavast eemale
suunduvad osas oli maneež õue pool
asuva katusealusega. Hoones oli ka
tõllakuur, koht haigetele hobustele,
hobusepoisi tuba ja rakmeruum. Talli
korpused on teineteise suhtes nurga
all, moodustades siseõue, kus asus
tiik hobuste pesemiseks, selle taga
aga Kavaleride maja.
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Mõisnik Adolf Gerhard Boris Emil von Wulf (1857–1904),
Cesvaine lossi tellija, rahastaja ja rajaja
Doku Atis (1861–1903), kirjanik
Sepikoda on mõisas olnud selle
rajamisest peale, praegu nähtav
hoone on ehitatud umbes samal
ajal nagu loss – 19. sajandi 90ndatel
aastatel. Siin asub nii sepi- kui ka
puusepatöökoda.

Augusts Saulietis (1869–1933), kirjanik

14 Haigla. 1888. aastal asutas arst
Aleksandrs Lencs Cesvaine mõisniku
Adolf von Wulfi rahalise toega haigla.
Pärast 1. maailmasõda lõpetas haigla
oma tegevuse ning see avati uuesti
1932. aastal, samuti pärast 2. maailmasõda. 20. sajandi 50ndatel aastatel oli
selles terapeutiline, kirurgiline, laste- ja
sünnituspalat. 2002. aasta haiglas suleti Cesvaine haigla uuesti. Praegu asub
hoones sotsiaalhooldusosakond.

Kārlis Sebris (1914–2009), näitleja, kes ütles:
“Cesvaine on minu noorpõlvemaa”
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11 Mõisa kasvuhooned on ehitatud
19. sajandi teisel poolel ja osaliselt
maasse süvistatud. Kasvuhoonete
otstes asuvad inventarilaod, millel on
järsud barokkstiilis katused.

Alberts Vītols (1888–1965), Cesvaine gümnaasiumi asutaja,
selle esimene direktor, kirikuõpetaja
Marija Ezeriņa (1896–1982), tõlkija
Marģeris Zariņš (1910–1993), helilooja

Adīna Ķirškalne (1915–2009), õpetaja, literaat
Arturs Goba (1932), kirjanik
Anda Līce (1941), poetess, publitsist
Andris Priedītis (1942), poeet, majandusteaduste doktor

Cesvaine suuremad tootmisettevõtted
SIA Ozols LG, puidu töötlemine
AS Cesvaines Piens,
piimatööstus

15 Cesvaine luteri kirik on ehita-

10 Kavaleride maja on tüüpiline
18. sajandi teise poole ja 19. sajandi
esimese poole mõisahoone, mis on
ehitatud hobutalli taha. Kavalerideks
nimetati tookord ratsahobustega
ratsutajaid.

Marija Gubene (1872–1947), organist, helilooja, folklorist, professor

tud Liepāja linnaarhitekti P. M. Berči
projekti järgi ja sisse õnnistatud 1879.
aastal ning see on üks eredamaid
Vidzeme sakraalarhitektuuri maakivist
neogootika stiili näiteid. Kirikus on
Saksa orelimeistri August Martini
1854. aastal ehitatud ajalooline orel.
Ekskursiooni kirikusse koos muusikalise elamusega on võimalik tellida
telefonil +371 28337510.
Mõisakompleksis võib näha veel
teisi hooneid, mis on nüüdseks ümber
ehitatud ja mida kasutatakse muudel
eesmärkidel. Nende hulgas on küün,
milles asub kultuurimaja, ning loomalaut, mis on ümber ehitatud raamatukoguks. Kõige suurem, tiigi juures asuv
ait on hiljem ümber ehitatud kooli
internaadiks ning praegu asub seal
Cesvaine muusika- ja kunstikooli kunstiosakond. Veel on näha kaht jääkeldrit – lossi taga ja Metsahärra maja hoovis. Endine kavaleride maja talli kõrval
ja teenrite maja tiigi juures Metsahärra
maja taga on nüüd elumajad.

SIA Nordtorf, turbasubstraadi
tootmine
SIA Krauss, puidu töötlemine

Üritused Cesvaines
Mai: muuseumiöö, turismihooaja avamine
Juuli: Cesvaine lossipargi päevad
August: ratsaspordipäevad
Suvehooaeg: orelimuusika kontserdid Cesvaine luteri kirikus
Oktoober: legendide öö Cesvaine lossis

Turismiinfokeskus
Aadress: 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/

Väljaandja:
p/a “Cesvaines tūrisma centrs”, 2015

Disain, makett, kaardid:
kaardikirjastus Jāņa sēta

Cesvaine

Puhkemaja Granti
Grantis võite puhata igapäevasest
rutust, nautida rohelist teed ja
sauna sertifitseeritud saunamehega,
mängida võrk- või jalgpalli.
Väliterassil on võimalik tähistada
suuremat juubelit.
Ööbimisvõimalus!
Mazā Stacijas iela 5, Cesvaine,
+371 26594646,
e-pasts: skrimara@inbox.lv
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Cesvaine piirkond
9 Kalna Boķi
Ekskursioon iluaias, nõuanded lillede
kasvatamiseks, istikute müük.
“Kalna Boķi”, Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 29109587

10 Voļģi kuradikivi
4 m kõrguse kivi juurde pääsemiseks
tuleb Cesvaine–Kārzdaba–Liezēre
maantee ääres oleva sildi juurest
minna umbes 600 m mööda rada,
mis võib sõltuvalt ilmastikuoludest
olla porine.
Cesvaines pag., Cesvaines nov.

11 Kārzdaba õigeusukirik
Kārzdaba õigeusukirik on
ehitatud 1875. aastal. Selle
projekteeris arhitekt R. Pflūgs,
1 Daiga Iškāne
kondiitritöökoda
Võimalik osta või tellida värskelt
küpsetatud saiakesi, küpsiseid,
kringleid ja muid pagariooteid.
A. Saulieša iela 9, Cesvaine,
+371 26460538

4 Käsitöö- ja kunstisalong
Divi Torņi
Salongis on võimalik osta kunstija käsitöötooteid, kingitusi ja
lilli, samuti nautida romantilises
õhkkonnas teed, kohvi ja maiustusi.
Parka iela 8, Cesvaine,
+371 29492349, 29210905
5 Cesvaine keskkool
Läti ainus kool, mis on ehitatud
pärast iseseisvuse taastamist. Kooli
on võimalik näha, võttes eelnevalt
telefoni teel ühendust.
Madonas iela 1, Cesvaine,
+371 64852294

2 Vanda Podiņa käsitöökoda
Väljapanek mitmesugustes
tehnikates valmistatud
käsitööesemetest, mida on
võimalik osta või tellida.
Võimalik ise valmistada pärlehteid,
proovida valmistada süstikpitsi,
vaipa kududa, teha niplispitsi,
makrameed jne.
Baznīcas iela 3, Cesvaine,
+371 26987948
3 Ilusalong Mora
Salong pakub mitmesuguseid
kosmeetilisi protseduure nii näole
kui ka kehale, basseiniga sauna,
infrapunasauna, solaariumit,
tätoveerimist ja püsimeigi
tegemist. Siin on võimalik osta
Lätis valmistatud
looduskosmeetikat.
A. Saulieša iela 8, Cesvaine,
+371 64852863, 22029836,
www.centrsmora.lv

6 Kõrts Kuilis
Kõrts pakub maitsvaid eineid, lahket
teenindust, demokraatlikke hindu ja
kodust õhkkonda.
A. Saulieša iela 2b, Cesvaine,
+371 64852859

7 Cesvaine internaatpõhikool
Hosteli tüüpi majutusasutus
Cesvaine keskuses, spordiväljak.
Rīgas iela 4, Cesvaine,
+371 28665765

Cesvaine

või kelgul hobuse taga või
saaniga sõitmine.
“Pakavi”, Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 26481068

kes on ka Riia Kristuse Sündimise
õigeusukatedraali autor. Nõukogude
ajal kirik ei tegutsenud.
Cesvaines pag., Cesvaines nov.

Graši mõis
Graši mõisa härrastemaja on
ehitatud klassitsistlikus stiilis
(1784. a), tänapäeval asub selles
hotell ja peoruumid.
”Grašu pils”, Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 29448937

13 Puhkemaja Pie sievasmātes
Võimalus ise küpsetada maaleiba
ja telgedel kududa. Eripakkumine –
jaht.
“Grūbas”, Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 29247779

Kämping Rozītes
Võimalus nautida suitsu- ja tünnisauna, ujuda tiigis ja õngitseda.
Kämpingumajakesed, telkimis- ja
piknikukoht.
“Mežrozītes”, Cesvaines pag.,
Cesvaines nov., +371 26525281
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15 Kivist kaarsild üle Kuja jõe
Kivist kaarsild on ehitatud 19. sajandi
keskel ja see on ainus selline sild Lätis,
mis on säilinud endisel kujul.
Cesvaines pag., Cesvaines nov.

14 Ratsaspordiklubi Pakavi
Ratsutamine, hoburakendiga
sõitmine, ratsutamise õppimine,
hobuteraapia. Talvel – suuskadel

