
Ziemassvētku iepirkšanās maršruts 
“Atrodi svētku dāvanas Cēsu novadā”

1 Līgatnes vīna darītavas veikaliņš Spriņģu ielā 3, Līgatne Veikaliņā 
atradīsiet dāvanām un svētku galdam darītavas ražotos garšīgos 
vīnus un koka izstrādājumus. Ir iespēja uzgravēt uz koka dēlīša vai 
karotītes savu izvēlēto novēlējumu, vārdu vai simbolu. Iepirkties var 
gan klātienē, gan internetveikalā www.ligatnesvinadaritava.lv

Darba laiks: P. – Sv. 10.00- 18.00.    25.12. un 01.01 – SLĒGTS 

2
Kafijas, suvenīru veikaliņš "Pieturi-Liepā" 
Rūpnīcas ielā 1A, Liepas pagasts 
Kafejnīcā - suvenīru veikaliņā var nobaudīt Ziemassvētku garšas ar 
pašu gatavotām smalkmaizītēm un uzkodām gan līdzņemšanai, gan 
baudīšanai uz vietas. Veikala saimnieki aicina Ziemassvētku 
noskaņai iegādāties vietējo ražotāju radītās dāvanas un īpašu 
cilvēku – “Visi Var”, “Bites Bode” u.c. gatavotos suvenīrus. Ar mums 
kopā Jūs paverat iespējas sagaidīt brīnišķīgus Ziemassvētkus 
ikvienam!

Darba laiks: O.-Sv. 11.00-17.00. P. – SLĒGTS

Ziemassvētku brīnumu laikam tuvojoties, mēs katrs vēlamies sajust svētku 
noskaņojumu, sarūpējot pārdomātas un sirsnīgas dāvanas. Cēsu Tūrisma informācijas 
centrs ir izveidojis ceļvedi par Ziemassvētku noskaņu pārpildītajiem dizaina un suvenīru 
preču veikaliņiem, kuros var iegādāties ko mīļu, sirsnīgu, rokām gatavotu un lolotu. 
Maršrutā atradīsiet gan ēdamus un praktiskus, gan arī sildi sildošus mājražotāju, 
amatnieku un mākslinieku izstrādājumus. 
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Cēsu Tūrisma informācijas centrs
Baznīcas laukums 1, Cēsis
www.turisms. cesis.lv
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Vienkoču parks “Vienkoči”, Līgatnes pagasts, Cēsu novads
Vienkoču parkā var iegādāties dažādus praktiskus un dekoratīvus 
suvenīrus - koka traukus, vasku koka lietu apstrādei, magnētus, no 
kadiķkoka izgatavotus sviesta nazīšus, atslēgu piekariņus, dažādu 
dabas materiālu rotaslietas un mazus rotaļu mīļzvēriņus. 
Kokamatniecības muzeja darbnīcā top parka vietējais produkts – 
vienkoču trauki, kas izgatavoti no vietējiem Gaujas Nacionālajā 
parkā augušajiem lapu kokiem. Īpašie piedāvājumi: koka trauki, 
vasks virtuves koka priekšmetu un ādas apstrādei, mīkstās 
rotaļlietas – ezīši, vāveres, pelītes, 
zaķīši, sunīši u.c. 

Darba laiks: P. – Sv. 10:00 – 16:00 

3
Rožkalnu maizes veikals“Šķesteri”, 
Straupes pagasts, Cēsu novads
Mājīgajā veikalā var iegādāties pašu ceptu, īstu Latvijas rupjmaizi 
un saldskābmaizi, kā arī konditorejas izstrādājumus “ar bērnības 
garšu”- dažādas mājas kūkas, cepumus un piparkūkas. Veikalā 
iepazīsi pārtikas preces no dažādām Latvijas vietām, no lielākiem un 
mazākiem pašmāju ražotājiem.Un, protams, Rožkalnu maizes 
veikaliņa ražoto produkciju, īpaši pašu ceptās svētku piparkūkas 
un cepumus.

Darba laiks: P. - C. 8:00 - 20:00 Pk. - S. 8:00 - 21:00 
Sv. 9:00 - 20:00  24.12. 8:00 - 18:00  31.12. 8:00 - 18:00 
25.12. un 01.10. SLĒGTS

4

Slow Food Straupe tirdziņš Straupes zirgu pastā 
5. un 19.decembrī 11.00-15.00
Ziemassvētku gaidīšanas laikā Slow Food Straupes zemnieki un 
mājražotāji spēs piepildīt ikviena apmeklētāja vēlmes, ļaujot 
nobaudīt glāzi karstvīna, smaržīgas un kraukšķīgas piparkūkas, 
atrast neparastu dāvanu savai ģimenei vai draugiem un iegūt 
Adventes laika rimtuma un gaišuma sajūtu.
Tirdziņā iegādājami produkti Ziemassvētku svētku galdam: 
Ziemassvētku lielie zirņi un pupas, lielisks liellopu gaļas steiks, jēru 
un tītaru gaļa, brīnišķīgas garšvielas un piedevas salātiem, gaļas 
ēdienam un kūkām. Iepriecinās arī gaumīgi iesaiņotas sukādes, 
pastilas, glezni māla trauki un elegantas koka paplātes. 

5
«Zemenītes sniegā» Ziemassvētku veikaliņš Dzērbenes pilī
Šajā skaistajā svētku gaidīšanas laikā savas durvis laipni vērs 
Dzērbenes pils, lai Tu varētu noķert Ziemassvētku sajūtu pils torņa 
oranžērijā un sagādātu dāvanas ar odziņu Zemenītes sniegā 
veikaliņā. Veikaliņa piedāvājumā atradīsi interesantus Latvijas 
ražojumus, gardumu dāvanu komplektus, skaistas muižas 
sudrabeglītes podiņos, kā arī visu dāvanu saiņošanai. Izveido savu 
dāvanu komplektu no veikalā pieejamām precēm vai Tevis paša 
darinājumiem, kurus veikala personāls skaisti noformēs.

Darba laiks: C.- Sv. 11- 18  24.12. 11-15  
25.12., 26.12., 30.12., 31.12., 01.01. – SLĒGTS

6

Sveču māja Vecpiebalgas muižas kalpu māja, Ineši 
Veikaliņš ir iekārtots senatnīgā muižas kalpu mājā, kur tiek 
piedāvātas dāvanas ar vietējo amatnieku un mājražotāju 
darinājumiem. Kalpu mājā lej vaska sveces, tāpēc telpas būs 
piepildītas ar dabisku smaržu ēteri. 
Īpašais piedāvājums: Dabiskas vaksa sveces, kas bagātinātas ar 
ēteriskām eļļām un dekorētas ar sausiem ziediem, dažādu krāsu 
vaska stāvsevces, sveces dzintara un porcelāna traukos, kuru 
degšanas ilgums ir vismaz 40 stundas.

Darba laiks: Iepriekšējs pieteikums 
pa tālruņiem: 22080211 vai 27523955

7
Jaunpiebalgas amatnieku un mājražotāju Ziemassvētku 
dāvaniņu tigotava "Pūces", Jaunpiebalgas pagasts
Jaunpiebalgas kupolmājā “Pūces” vietējie amatnieki un mājražotāji 
sarūpējuši īpašas, oriģinālas un praktiskas dāvanas, lai iepriecinātu 
sevi un savus mīļos. Ikvienam, kurš apmeklēs šo nelielo mājas 
studiju, būs iespēja sastapt sirsnību un siltu burvestības sajūtu. 
Kupolmājā iespējams kopīgi izveidot un iesaiņot dāvaniņu 
komplektus. Īpašie piedāvājumi: keramikas dekoratīvi interjera 
priekšmeti, trauki, silti adījumi un tamborējumi, balti lina 
izstrādājumi, Gaujas meldru pinumi, pērlīšu rotas, dabīga kosmētika 
ar ziemas noskaņu smaržu, veselīgi gardumi.

Darba laiks: P. - Sv. 11.00-18.00     Pirms ciemošanās lūgums 
saskaņot ierašanās laiku, zvanot pa tālruni 29439058.

8

Līgas adījumu darbnīca “Vecpēterīši”, 
Jaunpiebalgas pagasts
Ģimenes uzņēmums „Līgas adījumu darbnīca“ ir veikals un 
darbnīca, kur var iegādāties uz vietas darinātus adījumus gan 
lieliem, gan maziem, kā arī redzēt adījumu tapšanas procesu.Iespēja 
iegādaties dāvanu kartes un pasūtīt darbus pēc Jūsu vēlmēm. Šeit 
katra iepirkšanās būs kā mazs piedzīvojums, un laiks paies mājīgā 
atmosfērā. Īpašais piedāvājums: šalles, cepures, cimdi un zeķes gan 
lieliem , gan maziem.

Darba laiks: P. - Sv. 10.00- 20.00 
Katrs apmeklētājs ir īpašs - tāpēc iepriekš sazvanoties tālruni 
29113629 iespējams sarunāt individuālu ciemošanās laiku. 

9

Puķu bode ,,Pie Gaujas” Gaujas iela 21, Jaunpiebalga 
Ienākot veikalā jūs apreibinās viegls dažādu ziedu aromāts ,kas 
savīsies ar Ziemassvētku noskaņu. Veikaliņā šogad dzīvojas daudz 
dažādu rūķīšu, ar mīlestību gatavotas dāvanas ,suvenīri, rotas, Eco 
ziepītes, sveces, saldās pārsteiguma dāvanas, lina un māla 
izstrādājumi, gleznas, apsveikuma kartītes un daudz dažādu citu ar 
roku darinātu sīkumnieciņu. Īpašais piedāvājums: augļu, dārzeņu, 
saldumu pušķi un kompozīcijas, gatavas un skaisti iesaiņotas 
dāvanas - dažādi jauki rūķīši.

Darba laiks: P.- Pk. 8:00-17:00  Se. 8:00-15:00 Sv. SLĒGTS 23.12.-
26.12. un 31.12.-03.01. SLĒGTS

Mājamatnieku Balto darbu darbnīca 
Brāļu Kaudzīšu iela 5-13, Jaunpiegalga
Praktiski ērti un patīkami eleganti ir Balto darbu dizainētie izjūtu 
tērpi un tekstilizstrādājumi no dabiskās šķiedras ar nostaļģisku šiku 
no lina, kokvilnas un batista. Mājamatnieku darbnīca piedāvā 
izsmalcinātas, personificētas Ziemassvētku dāvaniņas, kas radītas 
ar rokām un īpašu noskaņu. Īpašie piedāvājumi: lina nakts tērpi un 
kleitas - iepriecinās sievieti, kas jutīsies neatvairāma,lina galdauti 
un serjetes - dos mājīguma sajūtu, lina pirts dvieļi - ikvienam pirts 
mīļotājam, monogrammas izšūšanas kastīte, ar kuras palīdzību 
varēsi monogrammu izšūt pats, dāvanu karte.

Darba laiks: Ar iepriekšēju pieteikumu pa tālruni: 26114226
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