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3. Piemineklis Jānim Cimzem
Izcilais latviešu komponists un Vidzemes skolotāju
semināra dibinātājs un direktors Jānis Cimze (1814
– 1881) dzimis Raunas pagasta Cimzas pusmuižā
un savu pirmo izglītību ieguvis Raunas draudzes
skolā. Godinot viņa piemiņu, 1989. gadā Raunas
centrā atklāts tēlnieka Romualda Getauta veidotais
piemineklis.
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads
GPS 57.331809, 25.610264

4. Bareljefs tēlniekam Kārlim Baumanim
Atzīmējot tēlnieka, grafiķa un mākslas vēsturnieka
Kārļa Baumaņa (1916 – 2011) simto dzimšanas
dienu, 2016. gada septembrī pie ēkas Valmieras
ielā 6, Raunā, atklāja tēlnieces Olita Nigules veidotu
bareljefu. 1959. gadā K. Baumanis kļuva par Latvijas
Mākslinieku savienības biedru, 1976. gadā saņēma
Latvijas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka
goda nosaukumu.
Valmieras iela 6, Rauna, Raunas novads
GPS 57.333920, 25.608553
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6. Taka ar tūrisma elementiem
Atpūtas laukums, taka bērniem un jauniešiem
izveidota vēsturiskajā Raunas parkā, ar skatu uz
Raunas pilsdrupām. Starp parka kokiem izveidoti
dažādi fiziskās izturības pārbaudes šķēršļi.
Raunas parks, Rauna, Raunas novads
GPS 57.332325, 25.611945
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5. Dabas galerija
Raunas centrā, pie domes ēkas, ir uzstādīti pieci
Romānikas un Gotikas stilā veidoti galerijas stendi.
Šajā dabas galerijā tiek izstādītas mainīgās galerijas,
kas nozīmē, ka mākslasdarbi ik pēc noteikta laika
tiek mainīti, lai atgriežoties Raunā visiem būtu
iespēja redzēt ko jaunu. Darbi galerijā apskatāmi
visas dienakts laikā. Naktīs stendi tiek apgaismoti.
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas novads
GPS 57.331809, 25.610264
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*Apskates objekti, kur nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

7. Interaktīvā izziņas un dabas taka
pilsdrupu teritorijā
Dabas taka ar dažādiem elementiem, kas vienlaikus
ir gan rotaļu elementi, gan kāda fizikas elementa
atainojums dzīvē. Takā iespējams uzzināt par tādiem
fizikas likumiem kā svārstība, kustības ātrums,
smaguma centra atrašana un daudz kas cits.
Raunas parks, Rauna, Raunas novads
GPS 57.332325, 25.611945
8. Dabas taka
Dabas taka izveidota gar Raunas upes labo un kreiso
krastu. Nepilnus 2 km garajā takā iespējams izbaudīt
dabas un vēstures daudzveidību dažādos gadalaikos.
Baltie smilšakmens atsegumi, akmeņainā Raunas
upes gultne un industriālais mantojums mijas
ar stalto Tanīsa kalnu, noslēpumaino Velnalu un
neskartas dabas stūrīšiem. Dabas taka aprīkota
ar daudzveidīgiem fizisko aktivitāti veicinošiem
elementiem un atpūtas vietām. Takas sākums pie
Cēsu ielas vai Valmieras ielas tilta pār Raunas upi.
GPS 57.333242, 25.608686

14. Raunas dzirnavas
Zināms, ka dzirnavas šajā vietā pastāvējušas jau
kopš 17. gs. sākuma. Šodien redzamais upes
aizsprosts ar 3 sliekšņiem ierīkots jau 1887. gadā.
1921. gadā dzirnavas savā īpašumā ieguva vietējā
lauksaimniecības biedrība, kļūstot par pagasta
lielāko rūpniecības uzņēmumu. Dzirnavās ierīkoja
arī divas ar ūdens turbīnām darbināmas elektrības
stacijas, kas nodrošināja mājsaimniecības ar
elektrību.
Dzirnavu iela 4, Rauna, Raunas novads
GPS 57.332064, 25.605391
Raunas kapsēta
Mācītāja Mihaela Vurma laikā 1773. gada 29. jūnijā
iesvētīja 28 pūrvietas lielo Raunas kapsētu. Līdz tam
kapsēta atradās pie Raunas baznīcas. Zemi kapsētas
uzturēšanai uzdāvināja pilsmuižas īpašnieks kņazs
Orlovs. Jaunajā kapsētā pirmo apglabāja ķesteri
zvanītāju Jēkabu no Aļļēnu mājām. Kapsētu tā
arī iesauca par Jēkaba kalnu. Kapsētā izvietoti
pieminekļi nozīmīgām vēsturiskajām personām,
tādām kā J. Krēsliņam, P. Neijam un V. Cukerbekers.
Kapu svētki tradicionāli notiek jūlija pirmajā
sestdienā, šogad 4.jūlijā.
“Raunas kapsēta”, Raunas pagasts, Raunas novads,
LV-4131
GPS 57.349556, 25.616611”.

9. Koka ūdenscaurule
Veicot Raunas parka rekonstrukcijas darbus 2014.
gadā pavasarī strādnieki atraka vairākas koka
ūdenscaurules. Līdz pat Raunas ūdenssaimniecības
rekonstrukcijai 20. gs. 60. gados, ūdens tika ņemts
no avota parkā un piegādāts patērētājiem pa koka
caurulēm. Viena no koka caurulēm eksponēta parkā
12. Lauksaimniecības biedrības nams
un pieejama apskatei.
Pašā Raunas centrā esošais iespaidīgais nams celts
Raunas parks, Parka iela, Rauna, Raunas novads.
1909. gadā nacionālā romantisma stilā. Līdzekļus
GPS 57.330870, 25.615552
ēkas celtniecībai ziedoja lielākās Raunas pagasta
sabiedriskās organizācijas. 20. gs. 20. - 30. gados ēkā
10. Raunas viduslaiku pilsdrupas
atradās pagasta sarīkojumu zāle, Lauksaimniecības
un skatu tornis
Raunas pils celta 14. gs. otrajā pusē un bija viena biedrības veikals, noliktava un bufete, kā arī neliela
no Rīgas arhibīskapa galvenajām uzturēšanās viesnīca un kantora telpas. Šodien ēkā izvietojušies
vietām ziemas sezonā - no oktobra līdz februārim, vairāki veikali.
kopā tā pārcietusi deviņus uzbrukumus un šobrīd ir Rīgas iela 1, Rauna, Raunas novads
vienas no apjomīgākajām un labāk saglabātajām GPS 57.331013, 25.609736
pilsdrupām Latvijā. Apmeklētājiem iespējams
uzkāpt pils skatu tornī, iepriekš sazinoties ar 13. Latvijas Ķiploka mājražotāju veikaliņš
Ļaužu starpā runā, ka jau no seniem laikiem, šeit
Raunas TIC.
Ronennburgā un tās apkārtnē, meistaroti izcili
GPS 57.330639, 25.612079
pārtikas un amatu darinājumi. Raunas ļaudis zina
teikt, ka pēc tiem braukuši pat karaļi no vistālākajām
11. Brīvības piemineklis
Tēlnieka Kārļa Zemdega veidotais piemineklis veltīts zemēm. Arī šodien te tiek radīti izcili produkti
Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušo mūsdienīgā izpildījumā, kas vienuviet sastopami
Raunas draudzes locekļu piemiņai. Kā viens no LATVIJAS ĶIPLOKA namiņa veikaliņā. Darba laiki:
nerealizētajiem Rīgas Brīvības pieminekļa projekta P,O,T,C,P,S (tūrisma sezonas laikā arī svētdienās) no
variantiem, savu atklāšanu piedzīvoja 1933. gadā. plkst. 9.00 – 16.00, vai pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Pieminekļa pamatni rotā Baumaņu Kārļa sacerētās Cēsu iela 4, Rauna, Raunas novads,
tālr. +371 22471245
himnas vārdi - „Dievs, svēti Latviju”.
www.latvijaskiploks.lv
Rīgas iela 1, Rauna, Raunas novads
GPS 57.331369, 25.607564
GPS 57.330426, 25.610191
*Apskates objekti, kur nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

15. Daktera Zālīša māja /
ārsta dzīvojamā māja
Māja – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
– glabā 20. gadsimta izcilo ārstu piemiņu. Divās
istabās ir apskatāmas Raunas slimnīcas dibinātāja
Rūdolfa Skaidrā (1882 – 1954) un Latvijas onkologa,
psihoterapeita Jāņa Zālīša (1933 – 2007) dzīvei
un darbam veltītas ekspozīcijas. Iepriekšējā
pieteikšanās. Ieeja par ziedojumiem.
Cēsu iela 8, Rauna, Raunas novads.
Tālr. +37129742087. E-pasts: n.zalite@inbox.lv
GPS 57.330218, 25.605261
16. Raunas muzeja izstāžu telpa
Raunas muzeja izstāžu telpa atrodas Raunas
bibliotēkas telpās Rīgas ielā 2. Tāpat šajā ēkā atrodas
muzeja vadītāja darba telpa. Savukārt muzeja
krājums izvietots Raunas Lauktehnikas teritorijā,
t.s. “Mazajā skolā”, Dīķa ielā 3, Raunā.
Raunas muzejs vāc, glabā, pēta un popularizē
Raunas novadu raksturojošas kultlrvēsturiskās
vērtības un izstāžu zālē veido tematiskās izstādes.
Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads
GPS 57.331099, 25.609251

Apskates objekti Raunas pagastā

Apskates objekti Raunas pagastā
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2. Raunas Romas katoļu baznīca
Raunā dekāns A.Piebalgs 1939. gadā no Valsts
Bankas nopirka uz nomaksu divu stāvu māju
baznīcai. Tās augšstāvā ierīkoja pastāvīgu kapelu,
bet apakšējā, sargam vairāku istabu dzīvoklis. Pēc
2. pasaules kara Cēsu dr. vikārs Jānis Svilāns pirmais
noturēja dievkalpojumus Raunā. Sākot ar 1963.
gadu Raunā dzīvo pastāvīgi prāvests J.Jaškovičs,
kurš vienkārši kapelu pārveidoja par glītu dievnamu
ar pilāriem, ģipša ornamentiem, altāri, skaistu
bitskrēslu un soliem.
Jaunatnes iela 10, Rauna, Raunas novads
GPS 57.33859894, 25.6088902
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1. Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca
Baznīcas pirmsākumi datējami ar 14. gs., tā
piedzīvojusi vairākus postījums un pārbūves
periodus, pēdējie pārbuves darbi tika veikti 1937.
gadā, arhitekta Paula Kundziņa vadībā. Baznīcas
fasādē joprojām apskatāmi divi Livonijas laika ciļņi,
kas ir unikāli 14. - 15. gs. Latvijas mākslas vēstures
pieminekļi.
Valmieras iela 3, Rauna, Raunas novads
GPS 57.3320146, 25.6094683

17. Tanīsa kalns
Ap 24 m augstais kalns ir viens no lielākajiem
Latvijas pilskalniem ar iespaidīgu nocietinājumu
sistēmu. Jau no 6. gs. p.m.ē. pilskalnu apdzīvoja
somugri, bet sākot ar 7. gs. m. ē. konstatējama
latgaļu apzīvotība, kas izsekojama līdz pat 14.
gs. Vieni no apjomīgākajiem arheoloģiskajiem
izrakumiem pilskalnā notika 1927. gadā arheologa
Franča Baloža vadībā.
Cēsu iela 8/10, Rauna, Raunas novads
GPS 57.329830, 25.605135
18. Raunas Staburags
Latvijas mērogā unikāls saldūdens kaļķiežu
veidojums Raunas upes senlejā, kurš veidojies
pirms 8 – 10 tūkstošiem gadu, avota kaļķiem
nogulsnējoties un sacietējot augsnes virskārtā. Tas
ir ap 3,5 m augsts un 17 m plats. Kopā ar nogāzi
Staburags veido gleznainu ainavu. Kopš 1966.
gada, kad tika appludināts Daugavas Staburags, tas
ir Latvijā vienīgais šāda veida dabas piemineklis.
Kāpt uz Staburaga stingri aizliegts!
GPS 57.32096854, 25.6059917
19. Velnala
Baltā smilšakmens ala novietojusies Raunas upes
ielejā. Ala ir 50 m2 liela un tās kopējais garumu ir
13,6 m. Alas ieeja vairākkārt aizbirusi, un tikai no
2004. gada ala atkal ir pieejama interesentiem.
Pie alas ieejas ziemas sezonā vērojami skaisti
leduskritumi.
Cēsu iela 12, Rauna, Raunas novads
GPS 57.329538, 25.600762

Drusti – atrodas 20 km attālumā no novada centra. Drustu nosaukums rakstītos
avotos pirmoreiz minēts 1262. gadā, kad tagadējā pagasta teritorija tika iekļauta Rīgas
arhibīskapijā. Drusti atrodas Vidzemes augstienes Mežoles paugurā, dienvidaustrumu
daļā - Augšgaujas ieplakā, pagasta teritoriju šķērso Gaujas pieteka Palsa, kas agrāk ar
saviem ūdeņiem darbināja četras dzirnavas un pēc II Pasaules kara savos mežainajos
krastos deva patvērumu nacionālajiem partizāniem. Pagasta teritorijā ir 22 ezeri un 25
mākslīgi uzpludinātās ūdenskrātuves ar platību lielāku par 1 ha.

Atbrauc un piedalies nozīmīgākajos Raunas
novada pasākumos 2020. gadā!
1.februāris Sveču diena
4.majis Velobrauciens “Brauc brīvi!”
16.maijs Viduslaiku diena Ronnenburgā
16.maijs Muzeju nakts Drustos
3.-4. jūlijs Festivāls “Rodam Raunsa novadā” desmitgade
3.jūlijs Rodam Raunas novadā, klusās mūzikas koncerts Raunā
4.jūlijā Rodam raunas novadā, skaļās mūzikas koncerts Drustos

11.jūlijs Rozes ciema svētki
1.augusts Kapusvētki Drustu kapos
22.augusts Raunas vārda diena
7.septembris Parka ielas svētki, rudens gadatirgus
19.septembris Svecīšu vakars Drustu kapos
3.oktobris Svecīšu vakars Raunas kapos
5.decembris Egles iedegšana

Raunas novada
Tūrisma informācijas centrs
Valmieras iela 1, Rauna, Raunas novads, LV – 4131
Tel.: +371 20113881
E-pasts: tic@rauna.lv

Izdevējs: Raunas novada Tūrisma informācijas centrs
Druka un makets: Digitālā pele
Vāka foto: grafiķis Indulis Gurtiņš
2020

www.rauna.lv/turisms
@raunastic @raunasnovads

20. SIA “Latnature” *
Veselīgi domājošs uzņēmums, kaltējot dārzeņus un
augļus rada jaunatklātus labumus gan veselībai,
gan garšas kārpiņām. Ražotnē top dārzeņu čipsi,
kas gatavoti pēc īpašas receptes tos kaltējot zemā
temperatūrā – no selerijām, bietēm, burkāniem,
ķirbjiem un kalē kāpostiem, kā arī sausmaizītes un
augļu rullīši. Piedāvājumā ekskursija čipsu ražotnē,
iepazīšanās ar produkta tapšanas procesu, veselīgo
gardumu degustācija un iespēja tos iegādaties.
Cēsu iela 10 - 1, Rauna, Raunas novads,
tālr. +371 29149177
www.latnature.lv
24. Z/S „Kaliņi” stādaudzētava*
GPS 57.328916, 25.603210
Stādu audzētavā audzē vasaras puķes un ziemcietes,
graudzāles, dārzeņu un garšaugu stādus, nelielos
21. Malduguns alus darītava (SIA
daudzumos dekoratīvos krūmus un skuju kokus.
“Kooperatīvs”)*
Augus var apskatīt arī dārzā, dobēs, dažādās
Viena no Latvijas jaunākajām un mazākajām alus kompozīcijās. Apmeklētājiem pieejama no aprīļa
darītavām, kuras kvalitatīvās izejvielas un rūpīgā līdz oktobrim. Lielākām grupām apmeklējums
attieksme palīdz radīt garšpilnu un unikālu alu iepriekš jāpiesaka!
no garšas līdz pat etiķetes dizainam. Darītavas „Bērziņi -2”, Raunas pagasts, Raunas novads,
saimnieki piedāvā ekskursijas darītavā, kā arī alus tālr. +371 29333780 www.raunasstadi.lv
degustācijas pēc iepriekšējas vienošanās.
GPS 57.337201, 25.614164
Parka iela 2a, Raunas novads, tālr. +371 25541552
GPS 57.3298574, 25.6183959
22. Siera un makaronu ražotne*
Vienīgais uzņēmums Latvijā, kurā top Zaļais siers, tā
galvenā sastāvdaļa – sierāboliņš – tiek audzēts pašu
dārzā. Ražotnē top vēl piecas siera šķirnes, 13 veidu
Mājas makaronus un 5 veidu Mājas nūdelītes, kā arī
griķu un rīsu pastas.
Piedāvājumā ekskursija ražotnē, produktu
degustācija un iespēju tos iegādāties.
Parka 4a, Rauna, Raunas novads,
tālr. +371 22014583 www.sierarazotne.lv
GPS 57.331722, 25.620265
23. Raunas Lauktehnika *
Iespēja iegādāties dažādus metālizstrādājumus, kā
arī doties ekskursijā pa uzņēmumu.
Parka iela 4, Rauna, Raunas novads,
tālr. +371 29284026 www.rl.lv
GPS 57.330952, 25.619313

*Apskates objekti, kur nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

25. „Baižkalna staļļi” *
Piedāvā izjādes ar zirgiem, vizināšanu pajūgā,
ziemā ar kamanām. Apmeklējums gan individuāli,
gan grupās!
„Baižkalns” Raunas pagasts, Raunas novads, tālr.
+371 29540152
GPS 57.335018, 25.595345

Raunas Ceplis *
Keramikas darbnīca, kurā iespēja iepazīt keramikas
trauku un priekšmetu izgatavošanas procesu no
māla iegūšanas līdz gataviem izstrādājumiem.
Ainaviska vieta arī dažādām aktivitātēm.
“Ķieģeļceplis” , Raunas pagasts, Raunas novads,
tālr. +371 29412265; +371 29364949
GPS 57.314686, 25.732042
Bioloģiskā saimniecība “Jaunieviņas” *
Piedāvā ekskursijas pie savvaļas zirgiem un govīm.
Saimniecībā ražo dažādus eko produktus – cidoniju
sukādes, marmelādes, sīrupus, tējas, olas. Var
aplūkot dažādu šķirņu mājputnus.
„Jaun-Ieviņas” Raunas pagasts, Raunas novads,
tālr. +371 26463980, +371 29495146
www.jaun-ievinas.lv
GPS 57.278341, 25.609738
Lauku sēta “Ķeveiti” *
Īpašumu Raunas novada nomalē – krāšņa ainava,
kur paugurs mijas ar pauguru. Neliela ģimenes
saimniecība pašā Vidzemes sirdī ar pašu izaudzētu
un izlolotu bioloģiskās lauksaimniecības produkciju.
Saimnieku piedāvājumā ir ekskursijas – ieklausies
lauku skaņās un stāstos, aplūko īsto lauku idilli un
arī vēderpriekus vari pieteikt šeit pat – zupa, plovs
vai burgeris no jēra gaļas. Un daudz kas cits.
“Ķeveiti”, Raunas pagasts, Raunas novads,
tālr. +371 29220390 (Atis), +371 29299077
(Marika)
www.keveiti.lv
GPS 57.382244, 25.688966

Laimona Cepurīša keramikas darbnīca *
Četri kilometri no Raunas atrodas Laimona
Cepurīša keramikas darbnīca. Keramikas trauki
tiek apdedzināti Vidzemes tipa malkas ceplī, kas
ir viens no pēdējiem Latvijā. Ja nenotiek trauku
apdedzināšana, iespējams ieiet krāsnī un apskatīt
to no iekšpuses. Darbnīca darbojas no 2017.gada,
bet Tautas daiļamata meistara nosaukums iegūts jau
1982.gadā. Darbi tiek darināti no sarkanā un melnā
māla,kas tiek iegādāti no ‘’Raunas māls’’ ražotnes,
kā ari no baltā māla,kas Latvijā tiek ievests no
citām valstīm. Top etnogrāfiskas bļodas, krūzes un
mūsdienīga dizaina trauki.
“Auškāpi”, Raunas pagasts, Raunas novads, četri
kilometri pa Smiltenes ceļu, pie autobusu pieturas
“Auškāpi”, tālr. +371 29499320

“Kalna Upmaļi”*
Piedāvā pirti, pasākuma zāli, viesu namu, kā arī
gardu lauku produkciju.
Z/S ”Kalna Upmaļi”, Raunas novads,
tālr. +371 29138054, +371 26355508
www.kalnaupmali.lv
GPS 57.323811, 25.588777

26. Naktsmītne Raunas centrā*
Nakšņošanas iespēja pašā Raunas centrā.
Piedāvājumā divas divvietīgas moteļtipa istabas ar
virtuves zonu, dušu, WC.
Cēsu iela 2, Rauna, Raunas novads,
tālr. +371 29455975
GPS 57.331635, 25.609245
27. Kafejnīca “Hameleons”
Pusdienu maltīte mājīgā un jaukā atmosfērā.
Iespējams uzņemt nelielas tūristu grupas, līdz 20
cilvēkiem.
Rīgas iela 2A, Rauna, Raunas novads,
tālr. +371 28346846
GPS 57.330886, 25.608547

Gaiķu šķūnis*
‘’Gaiķu šķūnis’’ Latvijas lauku dabas apburta vieta
Jūsu svinībām – no vienkāršām šķūņa ballītēm,
bērnu ballītēm, dzimšanas dienas svinībām līdz
kāzām un kooperatīviem pasākumiem. Jūsu priecēs
svinīga, bet tajā pat laikā relaksējoša vieta laukos,
netālu no Raunas centra. Jūsu rīcībai ir vieta dejām,
muzikantiem, aktīvai atpūtai kā arī relaksējošai
atpūtai pie ugunskura.
“Gaiķi”, Raunas pagasts, Raunas novads,
tālr. +371 26193358
GPS 57.341424,25.5866413
Viesu māja “Lubūži”*
Viesu māja “Lubūži” aicina Jūs atpūsties Lubūža
ezera krastā. Jūsu atpūtai tiek piedāvātas telts
vietas, kā arī laivu noma.
“Lubūži”, Raunas pagasts, pie Lubūža ezera, Raunas
novads, tālr. + 371 29428188
GPS 57.281343, 25.712063

101. kilometrs
Mājīgā atmosfērā var baudīt kafiju, tēju,
konditorejas našķus, gardos saldējuma kokteiļus,
saldējumu, kā arī nobaudīt ātrās uzkodas - hot dog,
picas, hamburgerus u.c.
Šosejas A2, Rīga-Veclaicene, 101. kilometrā, Raunas
novads, tālr. +371 26446939
GPS 57.301721, 25.5981605
Viesu māja “Jaunieviņas” *
Dīķa krastā ir viesu nams ar kamīnzāli, pirti, masāžas
vannu, nakšņošanas iespējām 35 personām, laivu un
katamarānu. Ēdināšana grupām līdz 60 personām.
„Jaun-Ieviņas” Raunas pagasts, Raunas novads,
tālr. +371 26463980,+371 29495146
www.jaun-ievinas.lv
GPS 57.278341, 25.609738

*Apskates objekti, kur nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

Drustu muižas Kavalieru nams*
Brīvdienu māja “Drustu muižas Kavalieru nams” ar
4 divistabu apartamentiem.
Katrā apartamentā ir divas istabas - plaša viesistaba
ar virtuves zonu, guļamistaba un dušas telpa ar
labierīcībām.
Visi apartamenti aprīkoti ar sadzīves tehniku (TV,
elektriskā plīts, trauku mazgājamā mašīna, tvaika
nosūcējs, ledusskapis) un traukiem. Pieejama velvju
zāle līdz 20 personām un sauna.
Skolas iela 1, Drusti, Raunas novads,
tālr. “+371 29626107
GPS 57.231299, 25.850064
Atpūtas vieta „Pļavnas” *
Pļavu, mežu un ūdeņu ieskautajās Pļavnās ir
savdabīgas arhitektūras viesu nams ar vairākām
zālēm, divas brīvdienu mājas, kopā līdz 100
guļvietām, dīķu kaskādes makšķerēšanai un ūdens
aktivitātēm, pirtiņa, lapene un vigvami, lielogu
dzērveņu un krūmmelleņu dārzi, veselību veicinoši
pasākumi, kā arī garšīgs ēdiens.
„Pļavnas”, Drustu pagasts, Raunas novads,
tālr. +371 29192505, +371 29179465
GPS 57.259093, 25.858244
Viesu nams Ūdensrozes *
Drustu pakalnos jau kādu laiku notiek liela rosība,
lai tūristus un vietējos iedzīvotājus sagatavotu
paradīzes vērtiem skatiem, kuri piemēroti vienkāršai
atpūtai pie ezera, lielām svinībām vai relaksējošām
brīvdienām. Pieejama svinību zāle, ēdamtelpa, pirts,
ezera pludmale, nakšņošanas iespējas ap 100 visiem.
Viesunams savu pirmo tūrisma sezonu uzsāks maija

vidū, tāpēc sīkāka informācija telefoniski.
Ūdensrozes, Drustu pagasts, Raunas novads,
tālr. +371 26467932
GPS 57.209107, 25.8667553
Z/S „Ozolkalns” *
Piedāvā mājās gatavotus svaigpiena sierus, kuriem
pievienotas dažādas interesantas garšvielas.
Siera degustācijās ir iespējams nobaudīt dažādus
produkta variantus.
Piedāvājumā arī telšu un piknika vietas.
„Ozolkalns”, Drustu pagasts, Raunas novads,
tālr. +371 26184900
GPS 57.224993, 25.858001
Z/S „Skolieši” *
Var aplūkot un gūt ziņas par skolas vēsturi, jo
saimniecības teritorijā atrodas 1873. gadā celtā
Draudzes skolas ēka. Iespēja iepazīt lauku dzīvi
– dažādu mājputnu un mājdzīvnieku apskate.
Saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību.
Iespējama atpūta pie ezera – ūdens motociklu,
laivu noma, makšķerēšana, telts vietas.
“Skolieši”, Drustu pagasts, Raunas novads,
tālr. + 371 20257343
GPS 57.219449, 25.845103

Drustu luterāņu baznīca
Drustu luterāņu baznīcas tagadējā ēka, kas pēc
skaita ir trešā, Drustos celta no 1835. līdz 1837.
gadam Mārča Sāruma vadībā. Pie baznīcas 1932.
gadā atklāts E. Kuraua firmas veidots granīta
piemineklis Pirmā Pasaules karā un Latvijas Brīvības
cīņās kritušajiem draudzes locekļiem.
Baznīcas apskatei, tālr. +371 29424769 (Viktors
Strazdiņš)
Ekskursijai ar gida stāstījumu, tālr. +371 22047515
(Ieva Lejmalniece)
Ozolu iela 5, Drusti, Raunas novads
GPS 57.232639, 25.860115
Drustu novadpētniecības muzejs
Apmeklējot muzeju, var iegūt informāciju par Drustu
pagasta un skolas vēsturi, par ievērojamiem Drustu
pagasta ļaudīm, vēsturiski nozīmīgām vietām.
Palsas iela 20, Drusti, Raunas novads,
tālr. +371 22047515
GPS 57.231741, 25.854248
Seno amatu darbnīca*
Drustu novadpētniecības Seno amatu darbnīcā var
iemēģināt roku galdniecības darbos: kalt, ēvelēt,
zāģēt. Profesionāla galdnieka vadībā piedāvā
darbošanos ar koku – apgūt prasmi karošu grebšanā
un citu koka izstrādājumu gatavošanā. Piedāvājumā
arī nodarbības seno sveču liešanā, sviesta, siera un
krējuma gatavošanā.
Palsas iela 20 Drusti, Raunas novads,
tālr. +371 22047515
GPS 57.231648, 25.854089

Tūrisma objekti Drustu pagastā

Rauna – novada centrs, viena no skaistākajām apdzīvotajām vietām Vidzemē. Tā atrodas
tāda paša nosaukuma upītes krastā un piecu lielāko ceļu krustpunktā. Netālās kaimiņu
pilsētas – Cēsis, Smiltene un Valmiera. Tūristus Rauna piesaista ar savu daudzveidību un
unikalitāti. Tūristiem iespējams apskatīt dabas objektus, arhitektūras pieminekļus un
vēsturiskas vietas. Kā arī piedāvā izklaides iespējas – kultūras pasākumu daudzveidība,
attīstīta sporta infrastruktūra un darbīgi mājražotāji.

Z/S „Mežnoras” *
Mežnorās tiek audzētas agrās zemenes zem plēves
segumos un uz lauka, kā arī vasaras un rudens
avenes. Piedāvājumā ekskursija ar degustāciju un
iespēju iegādāties mājas vīnu.
„Mežnoras”, Raunas pagasts, Raunas novads, tālr.
+37129113619
GPS 57.345578, 25.594888

Apkalpojošā sfēra Raunas novadā

Raunas novads ir 2009. gada teritoriālajā reformā izveidota pašvaldība Vidzemē,
kurā apvienoti bijušā Cēsu rajona Raunas un Drustu pagasti. Robežojas ar Priekuļu,
Smiltenes, Gulbenes, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas novadiem. Novada centrs ir Rauna.
Platība 309 km2. Idzīvotāju skaits 2017. gadā – 3125.

13. SIA “Latvijas Ķiploks” *
Ja ievelk pilnu krūti šī aromātiskā gaisa, var sajust
kā vīrusi atkāpjas. Tur notiek ķiploka brīnumainās
pārvērtības, top dažādi gardi un veselīgi produkti
un godā tiek celts un slavināts Latvijā audzis ķiploks.
Ikviens ir aicināts ciemos, lai piedalītos ķiploka
garšas ceļojumā.
Cēsu iela 4, Rauna, Raunas novads,
tālr. +371 22471245 www.latvijaskiploks.lv
GPS 57.331369, 25.607564

Mājražotāji un zemnieku saimniecības Raunā

Par Raunas novadu

Auļukalna muiža un parks
Auļukalna muižas kungu nams dzīvo savu otro
gadu simtu, un tās parks ir ievērojams ar īpašu
terasveida plānojumu un skatu uz Auļukalna
ezeru, kurā 8. – 11. gs. atradusies ezermītne. Parkā
ir ierīkota neliela pastaigu taka dabas objektu un
dižkoku apskatei.
Auļukalna muiža, Auļukalns, Drustu pagasts,
Raunas novads, tālr. +371 25956830
GPS 57.2333438, 25.7745782
Piltiņkalns
Svētkalnā regulāri norit tautas gadskārtu ieražu
svētki. Apkārt kalnam deviņiem lokiem ir iestaigāta
taka, bet uz tā DR nogāzes rodams labirints “Dzīves
koks”. Kalna ZA nogāzē atrodas Grīnu svētavots.
Kalnā ir vairākas enerģētiski aktīvas vietas. No
kalna vērojamas lieliskas ainavas.
Raunas novads, ~4 km no Drustu pagasta centra
Zosēnu pagasta virzienā, tālr. +371 29331935
GPS 57.200386, 25.863997
Zaļais dzelzceļš
Igaunijas-Latvijas pārrobežu projekta “Zaļais
Dzelzceļš” ietvaros ir sakārtota bijušās dzelzceļa
līnijas infrastruktūra Vidzemē un Dienvidigaunijā,
kopumā izveidojot aptuveni 750 km garu kopīgu
velo/kājāmgājēju maršrutu, kura lielākā daļa ved
pa bijušajām dzelzceļa līnijām. Neliels posms
šķērso arī Raunas novadu savienojot Dzērbeni
un Jaunpiebalgu. Apkārtnē apskatāmas vairākas
kultūrvēsturiskas liecības, kā arī drīzumā tiks
ieviesta atpūtas vieta. Informācija pieejama
Raunas novada tūrisma informācijas centrā.
Raunas novada posma informācijas stends atrodas
pie vecās Stacijas ēkas.
GPS 57.190892,25.8600548

*Apskates objekti, kur nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās

