
Pastaigu maršruts: 
Garšas un amatu 
prasmes Cēsīs

 visu gadu

 2,0 km

 ~1,5 h pastaiga, ar degustācijām un 
darbošanos – ilgāk

 viegls

 ielas ar asfalta un bruģa segumu

 nav marķēts

Serviss
 Cēsu Tūrisma informācijas centrs 
Baznīcas laukums 1, Cēsis.  
Tālr. +371 28318318,  
info@cesis.lv

Cēsīs prot amatus un darina gardumus! Šīs tradīcijas ceļojušas cauri gadsimtiem no Hanzas laikiem līdz pat mūsdienām, 
attīstot jaunas metodes, un no ikdienas nepieciešamības kļuvušas par jaunu zināšanu un emociju iegūšanas veidu. Tās 
var pieredzēt ne vien dažādās darbnīciņās, bet arī sagaršot un aptaustīt mazos, stilīgos veikaliņos, kas izvietojušies pa 
visu vecpilsētu.

Interesantākie apskates objekti
1  Suvenīri “Cēsis”

57.3114, 25.2708 
Veikaliņš atrodas pašā Cēsu vecpilsētas sirdī – Rožu laukumā. Te 
var ne vien izpētīt un iegādāties dažādus Cēsu un Latvijas rūpīgo 
amatnieku roku darinājumus, bet arī pieteikt Latvijā ražotu vīnu 
degustāciju.
Rīgas iela 25, Cēsis. Tālr. +371 29534175

2  “Pie Karlīnes”
57.3115, 25.2717
Gardi mājražotāju produkti, mājas vīns, alus un kandža, amatnieku 
izstrādājumi, ekoloģiska kosmētika. Oriģināli tērpi, mākslinieku 
darinātas rotas un preces bērniem. Vieta īpaši slavena ar gardajiem 
uz vietas gatavotajiem zaļajiem kokteiļiem, ko saimniece piedāvās 
arī nodegustēt.
Rīgas iela 21, Cēsis. Tālr. +371 26587777
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3  Aušanas darbnīca “Vēverīšas”
57.3116, 25.2721
Salonā tiek darināts viens no Latvijas lielākajiem dārgumiem – dažādu 
novadu latviešu tautas tērpi, kā arī apskatāmi un iegādājami dažādi 
citi Latvijas daiļamata meistaru izstrādājumi. Šeit var vērot, kā ar 
prasmīgām rokām un ar tradicionālu steļļu palīdzību audumos tiek 
ieausti latviskie raksti.
Rīgas iela 19, Cēsis, www.veverisas.lv

4  Studija “Tili”
57.3120, 25.2731
Atvērtā tipa studijā tiek izgatavoti apģērbi un aksesuāri bērniem. Katra 
kolekcija tiek veidota no augstvērtīgiem materiāliem, kas izmeklēti 
Eiropas labākajās ražotnēs. Katrs izstrādājums ir viena šuvēja roku 
darbs no pirmās vīles līdz pēdējai. 
Rīgas iela 12, Cēsis, http://tilicouture.com 

5  Eko/Deko NAMIŅŠ
57.3123, 25.2747
Aizraujošs saimnieces stāsts par mūsdienās tik ļoti atzītā un ikdienā 
plaši izmantotā lina auduma vērtībām, daudzveidīgo pielietošanu 
un tā ceļu cauri laikam, kā arī ieskats pastalu izgatavošanas procesā. 
Iespējams iegādāties Latvijā ražotus produktus un amatnieku 
rokdarbus.
Vaļņu iela 3a, Cēsis. Tālr. +371 26249151

6  Viduslaiku tērpu darbnīca
57.3121, 25.2747
Darbnīca piedāvā iepazīties ar viduslaiku apģērbu, aksesuāriem, apa-
viem. Ir iespēja uzmērīt apģērbu, nofotografēties, iznomāt tērpus, 
noklausīties stāstījumu par viduslaiku tērpa attīstību. Bērni var pieda-
līties leļļu izgatavošanā un leļļu izrādē.
Vaļņu iela 5, ieeja no pagalma, Cēsis. Tālr. +371 29792085

7  Sveču darbnīca “Laureta Candles”
57.3120, 25.2778 
Sveču darbnīcā var redzēt, kā no dabīga rapšu vaska top sveces, kā arī 
iespējams tās iegādāties. Piesakoties ekskursijai, tās dalībniekiem ir 
iespēja pašiem pagatavot savu gaismas simbolu vai smaržojošu vaska 
taureni.
Pļavas iela 7, Cēsis, http://lauretacandles.com 

8  Cēsu Viduslaiku pils amatnieku darbnīcas 
57.3133, 25.2714
Pils dārzā no 01.05. līdz 03.09. ir atvērtas darbnīcas, kurās interesenti 
var iepazīt gadsimtiem senas amatu prasmes – kaulu un ragu apstrādi, 
sietspiedi, rotu kalšanu, dārzkopību un citus. Apmeklējums iekļauts 
pils ieejas biļetes cenā.
Pils laukums 9, Cēsis, www.cesupils.lv 

9  Alus darītava “Trimpus”
57.3125, 25.2724
Pavisam neliela alus darītava un bārs, kurā interesenti tiek iepazīstināti 
ar dažādām alus šķirnēm un to gatavošanas veidiem, kā arī neparastiem 
dzērieniem – skuju kolu un vērmeļu toniku. Ar iepriekšēju pieteikšanos 
iespējams piedalīties alus gatavošanas procesā ar degustāciju.
Lielā Skolas iela 6, Cēsis, https://trimpus.lv/

10  Radošo industriju centrs “Skola 6”
57.31238, 25.2727
Te savas publiskās darbnīcas iekārtojuši mākslinieki, apģērbu un ak-
sesuāru dizaineri, dizaina priekšmetu radītāji, aktīvās atpūtas aksesuā-
ru ražotāji, pārtikas tehnologi, mēbeļu un tekstila restauratore, triko-
tāžas dizaineres un citi. Kopā ik dienu strādā vairāk nekā 30 dažādu 
jomu speciālistu.
Lielā Skolas iela 6, Cēsis, http://skola6.lv/ 

11  “Mottand”
57.3125, 25.2732
Te piedāvā apdrukāt dažādus priekšmetus, apģērbus, krūzes, traukus 
ar zīmējumiem vai fotogrāfijām pēc klienta izvēles. Iespējams 
iegādāties rokām darinātus adījumus un rotas, apgleznotu zīdu, lina 
iepirkumu maisiņus, kā arī Cēsu mākslinieku radītas gleznas.
Rīgas iela 6, ieeja no L. Skolas ielas, Cēsis. Tālr. +371 26494949

12  Maiznīca–veikals “Milti un Zīle rokā”
57.3120, 25.2719
Veikalā ir pieejams viss, lai Jūs mājās varētu izcept paši savu labu mai-
zi! Šeit iespējams iegādāties Latvijas bioloģiskos graudu produktus, 
beramās sēklas, kā arī dabīgu ieraugu. Veikalā–maiznīcā uz vietas tiek 
cepta rudzu maize. Pieejams Latvijas mājas vīns.
Rīgas iela 18, ieeja no L. Skolas ielas, Cēsis.  
Tālr. +371 26412803

13  “Cēsu Maize”
57.3120, 25.2722
Īpaša maize no Latvijā bioloģiski audzētu kviešu pilngraudu, plēkšņu 
(spelta) un miežu miltiem. Gatavota ar dabīgu ieraugu, bez maizes 
rauga. Saimnieks ikvienu aicina uz maizes degustāciju, stāstu par 
veselīgas maizes sastāvu, raudzēšanu un cepšanu.
Rīgas iela 18, ieeja no L. Skolas ielas, Cēsis. Tālr. +371 26412803

14  Apavu un ādas aksesuāru ateljē “JUNE9”
57.3109, 25.2693
Apavi, somas vai aksesuāri, pie katra no tiem tiek pielikts vairāku stun-
du rūpīgs darbs. Klientiem tiek piedāvāts profesionāls dizaina redzē-
jums, tiek pieņemti individuāli pasūtījumi, kā arī rīkotas individuālas 
apmācības apavu izgatavošanā pēc iepriekšēja pieteikuma.
Rīgas iela 39, Cēsis. Tālr. +371 26137948

15  Adīšanas darbnīca “Sa.adi”
57.3112, 25.2701
Ģimenes izlolotajā darbnīcā ar rokām tiek adītas zeķes, cimdi, šalles, 
cepures, lakati un džemperi no visdažādākā veida dzijām. Izstrādājumi 
nopērkami gan uz vietas, gan arī tiek darināti pēc individuāla pasūtīju-
ma un nosūtīti uz mājām. Īpašnieces ar prieku dalās savās prasmēs un 
pieredzē un neliedz padomus adījumu kopšanā. 
Rīgas iela 33, Cēsis. Tālr. +371 26362450
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