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Skanstes kalns – pilskalns. 10 m augsts
trīsstūra formas kalns, ko uzskata par vēlā
dzelzs laikmeta (9.–12. gs.) nocietinājumu.
56.9000, 25.6408
Ērgļu viduslaiku pilsdrupu teritorija.
14. gs. celtas pils drupas ar 7 ha plašu parka
teritoriju. Pilskalnā uzstādītas skulptūras
“Ērgļu sargsuņi” un lapene ar vēsturiskiem
griestu zīmējumiem.
56.5342, 25.3826
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Blaumaņa kapi. Apbedīti rakstnieks
R. Blaumanis, Jurjānu dzimtas piederīgie,
dzejnieks J . Grots, mākslinieks Ā. Lielais.
56.9017, 25.6397

Ērgļu novads –
vieta, kur dzīvot

SIA “Mailīšu Fabrika”. Audumu ražošanas
darbnīca. Pagātnes un tagadnes apvienojums
tautasdziesmā, tautastērpā, stellēs.
“Zemzari”, Ērgļi, +371 28622820
mailisufabrika@gmail.com
56.9044, 25.6386

Ērgļi ir novads ar krāšņiem gadalaikiem, strādīgiem cilvēkiem, vērienīgiem svētkiem un gadu
gaitā pārbaudītām tradīcijām.

Z/s “Dāvelnītis”. Daiļdārzs.
Rīgas iela 49, Ērgļi, +371 26430581
56.9025, 25.6239
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Ērgļu vidusskolas sporta laukuma
slidotava
Ērgļi, Oškalna iela 6, +371 64871292
56.9022, 25.6467
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Distanču slēpošanas trase – apgaismota.
56.9064, 25.6406
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DiscGolfPark Ērgļi
Distanču slēpošanas trases apkārtne.
Disku golfa trase ar 19 groziem.
Ērgļi, +371 26470400
56.9064, 25.6406

Laivošana pa Ogres upi

Novada mežu košums, krāsu spēles ziediem
piebirušās pļavās, pārsteidzošais ogu un sēņu
dāsnums, ezeri, zili kā debesis, pakalni tik augsti, ka uzkāpjot var aizķert skrējienā vēju – tas ir
Ērgļu novada dabas jaukums.

SIA “Aktīvā tūrisma centrs
“Ērgļu stacija””. Radošums un kafija
dzelzceļa stacijā, nometnes, aktivitātes,
pasākumi dabā, tematiski pārgājieni un
ekskursijas gida vadībā.
Stacijas iela 1, Ērgļi, +371 29692200
inese.olte@gmail.com, www.stacija.eu
56.8958, 25.6309
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Maršruti, laivu noma, transportēšana
Biedrība “Ērgļu skati”, +371 28330027
marcis.feldbergs@gmail.com
SIA “Aktīvā tūrisma centrs “Ērgļu stacija””
www.ogreskraces.lv, +371 28684733
inese.olte@gmail.com
SIA “A. A. Mežmalas”, +371 26649575
www.mezmalaslaivas.lv
SIA “Campo”, +371 29222339, www.campo.lv

Aktīvā atpūta un
interesanta saimniekošana

Sausnēja, Liepkalne, Katrīna, Ērgļi, Vējava,
Jumurda – vietas, kuras kopā veido novada
tradīcijas, vērtības un atpazīstamību.
PII “Pienenīte” mazie audzēkņi rotā savu dzimto
pusi ar skanīgām dziesmām, draiskiem deju solīšiem, neizsīkstošu zinātkāri. Ērgļu vidusskolas
audzēkņi pārliecinoši uzrāda zināšanu stiprumu starpnovadu un valsts līmeņa mācību olimpiādēs, konkursos, erudīcijas un sporta spēlēs.
No dižo novada dzejnieku, rakstnieku un mūziķu atziņām jaunā paaudze cenšas atrast un
radīt savas dzīves vērtības. Ērgļu Mākslas un
mūzikas skolas audzēkņi ar savu talantu iepriecina mākslas vērotājus un mūzikas klausītājus.
Skolu ziemas olimpiskais festivāls Ērgļos kopā
saaicina jaunos sportistus no Latvijas skolām.
Plašu, izzinošu materiālu klāstu piedāvā novada bibliotēkas. Jaunās ģimenes atrod savu vietu Ērgļu novadā, lai te kuplotos dzimtas koks,
lai piedalītos daudzo amatiermākslas kolektīvu
rosīgajā darbībā, lai stiprinātu savu novadu.
Veselības aprūpi nodrošina SIA “Ērgļu slimnīca”, veco ļaužu vajadzībām palīdzību sniedz
SAC “Ērgļi”.

Viesnīca “Ērgļi”
Rīgas iela 31, Ērgļi, +371 29482053
tālr./fakss +371 64871604
ergli@erglihotel.lv, www.erglihotel.lv
56.9006, 25.6956
57
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Viesnīca “Jumurdas muiža”
Jumurdas muiža, Jumurdas pagasts,
+371 64871791, 29282601, info@jumurda.lv
www.hoteljumurda.lv, 56.9442, 25.7383
Grupu ēdināšana ar iepriekšēju pieteikumu
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TŪRISMA KARTE

Muzikālā sveču māja “Bumbiermuiža”
“Krāces”, Ērgļu pagasts, +371 29101200
bumbiermuiza@inbox.lv
www.bumbiermuiza.lv, 56.8739, 25.5992
12
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Viesu māja “Palīgs”
Rīgas iela 4, Ērgļi, +371 29155503
56.8986, 25.6458
Viesu māja “Vējkalna nams”
Vidzemes iela 9, Ērgļi
+371 28451377, 29429125, gibuli@inbox.lv
www.brakutakas.lv, 56.9144, 25.6244

Kempings “Trijupes”
“Trijupes”, Ērgļu pagasts, +371 29692200
www.ogreskraces.lv, 56.9749, 25.6269
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ĒDINĀŠANA
1
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Brīvdienu māja “Lapsalas”
“Lapsalas”, Ērgļu pagasts, +371 26565064
lapsalas@inbox.lv, 56.8953, 25.5289
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Brīvdienu māja “Upes Sausītes”
“Upes Sausītes”, Sausnējas pagasts
+371 29423342, 29204229
aivars_b@flera.lv, www.ezerbirzs.lv
56.8303, 25.6317
10

Izdevējs: Ērgļu novada pašvaldība
Foto: A. Leitāns, I. Daugiallo, I. Storie, www.ogreskraces.lv
Z. Saulīte, Meņģeļu muzeja fotoarhīvs, 2019

ĒRGĻU NOVADS

Radošās atpūtas pagalms “Tiltiņi”
“Tiltiņi”, Sausnējas pagasts, +371 28330027
marcis.feldbergs@gmail.com
56.8125, 25.6464
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Ērgļu novads – brīnišķīga vieta, kur dzīvot. Dzīvot
vakarā pēc garas darba dienas, brīvdienās pēc mācībām un studijām, atvaļinājumā pēc lielā darba
cēliena. Dzīvot novadā, kur rodas idejas jaunam
sākumam, radošiem darbiem.

LV

NAKTSMĪTNES
1

Mēs lepojamies ar čaklajiem zemniekiem, izcilajiem skolotājiem, mērķtiecīgajiem skolu audzēkņiem, ar veiksmīgajiem uzņēmējiem, amatniekiem
un radošām personībām, ar cilvēkiem, kuri ciena
savu novadu. Mēs lepojamies ar sirmgalvjiem, kuri
stāsta patiesus stāstus par novada vēsturi. Lepojamies ar jaunajiem novadniekiem, kuri vēl tikai
mācās izrunāt pirmos vārdus un būs nākotnes cerību piepildījums. Ērgļu novada stiprums mīt savu
cilvēku domās, darbos un rīcībā.
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Kafejnīca “Kore”
Rīgas iela 31, Ērgļi, +371 29482053
tālr./fakss +371 64871604
ergli@erglihotel.lv, www.erglihotel.lv
56.9001, 25.6275
“Kores konditoreja”
Rīgas iela 16, Ērgļi, +371 64871027
ergli@erglihotel.lv, www.erglihotel.lv
www.kore.precos.lv, 56.8978, 25.6381
Beķereja “Našķotava”
Zaļā iela 5, Ērgļi, +371 29468134
atvērts: maijs – augusts C, Pt, S,
septembris – aprīlis Pt, S. 56.8976, 25.6441
Kafejnīca “Palīgs”
Rīgas iela 4, Ērgļi
+371 29155503, 56.8986, 25.6461

Rīga
Ērgļu novads
Apzīmējumi
57 Vietu skaits

Ēdināšana

Telšu vietas

Virtuve

Konferenču zāle

Pirts / sauna

Telpa svinībām

Iepriekšēja
pieteikšanās

Ērgļu novada pašvaldība
Rīgas iela 10, Ērgļi
Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840
Tel. +371 64871231,
Informatīvais tel. +371 64871299,
info@ergli.lv, www.ergli.lv

Aktīvā atpūta un
interesanta saimniekošana
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DABAS OBJEKTI
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Akmeņupītes ūdenskritums. Ģeoloģisks
dabas piemineklis, izvietojies Ogres krasta
pietekā ar lielu relatīvo kritumu – 70 m
garā posmā. Upītes gultne klāta ar lieliem
akmeņiem ar bagātīgu sūnu floru.
56.8689, 25.5739
Brāžu krāces – ģeoloģisks dabas piemineklis.
Upes līkumos izveidojušies stāvi māla krasti,
ko sauc par Sarkanajiem krastiem.
56.8739, 25.6219
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Velna klēpis. Uz Nāružiņas upītes izveidojies
lielu akmeņu krāvums gandrīz kilometra
garumā. 56.9304, 25.5381
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Palšu purvs. 1996. gadā šeit izveidots dabas
liegums. Daļa purva ir nosusināta, notiek
frēzkūdras ieguve. 56.9783, 25.6972
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Briežu ozols. Apkārtmērs 5,6 m, ar dobu
vidu, kurā var ielīst cilvēks.
56.8853, 25.5800
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Augļēnu ozols. Apkārtmērs 6,7 m,
ar dobu vidu. 56.8819, 25.6561
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Kreveļu ozols. Apkārtmērs 7,64 m,
ar dobu vidu. 56.9825, 25.5242
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Jumurdas ozols. Apkārtmērs 4,5 m,
atrodas pie Jumurdas pils. 56.9442, 25.7375
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Jumurdas osis. Apkārtmērs 4,5 m.
56.9453, 25.7394
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Igauņu elku liepa. Vairāku stumbru elku liepa,
atrodas elku birzītē – īpatnējā vietā ar vairākām
daudzžuburu liepām un lieliem veciem
ozoliem.
56.8853, 25.5800
Kalnadibenu robežakmens
Iegravēts gada skaitlis 1808, vēsturiski akmens
iezīmējis robežu starp Jumurdas un Vestienas
pagastiem.
56.9089, 25.7989
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Atrakciju parks “Braku takas”
Gaisa trošu trases, disku golfs ar 18 groziem.
Ērgļu pagasts, +371 29429125, 28451377
gibuli@inbox.lv, www.brakutakas.lv
56.9008, 25.6956
Radošās atpūtas pagalms “Tiltiņi”
Dabas taka “Drošais mežs”, nakts meža kino,
makšķerēšana, darbnīcas, ēdiena gatavošana
uz uguns. Kandžas laboratorija –
iepazīšanās ar dzēriena tapšanas procesu,
degustācija.
“Tiltiņi”, Sausnējas pagasts, +371 28330027
marcis.feldbergs@gmail.com
www.kandzaslaboratorija.lv
56.8125, 25.6464
Podnieka nams – trauku apgleznošana, rotu
darināšana, gleznošana dabā, dūcekļu un
bungu būvēšana. Telšu vietas.
“Ķenguri”, Ērgļu pagasts
+371 29188891, gushma@inbox.lv
56.8939, 25.6611
Piemājas saimniecība “Sniķeri”
Kazu dzīves izzināšana, produkcijas
degustācija un iegāde.
“Sniķeri”, Jumurdas pagasts
+371 29135515, santa@bonijassiers.lv
www.bonijassiers.lv, 56.8136, 25.6461
Saimniecība “Griezītes”
Iepazīšanās ar alpaku dzīvesveidu, vilnas
noslēpumu izzināšana un filcēšana.
Ērgļu pagasts, +371 28693785
griezites.alpakas@gmail.com
56.8514, 25.6375. Saziņa angļu valodā

Jumurdas muiža. Sporta laukums, laivu un
velosipēdu noma, makšķerēšana.
Jumurdas pagasts, +371 64871791, 29282601
info@jumurda.lv, www.hoteljumurda.lv
56.9442, 25.7383
Medību saimniecība “Viesakas”
Privātmuzejs ar medību trofeju, eksotisko
dzīvnieku un putnu eksponātiem.
Jumurdas pagasts, +371 29275129
viesakas@inbox.lv, 56.9631, 25.8075
Saimniecība “Vizbuļi” – savvaļas dzīvnieku
un putnu vērošana, vilku piegaudošana,
medību tūrisms, makšķerēšana, šautuve,
telšu vietas.
Ērgļu pagasts, +371 26333400,
armands.c@inbox.lv, 56.9789, 25.5219
Parks “Ērgļu gaisa spēki” – 18 celiņu golfs.
Ērgļu pagasts, +371 26480909,
ugisolte@gmail.com,
www.facebook.com/eglugaisaspeki
56.8778, 25.6169
“Upes Sausītes” – pastaigas dabā, bērnu
rotaļu laukums, sporta laukums, vizināšanās
ar laivu pa dīķi, makšķerēšana.
Sausnējas pagasts, +371 29204229, 29423342
aivars_b@flera.lv, 56.8303, 25.6317
Z/s “Ramuļēni” – laivas noma,
makšķerēšana, savvaļas zirgu ganības.
Telšu vietas.
“Ramuļēni”, Ērgļu pagasts, +371 22451041
16aleandra@gmail.com, 56.8850, 25.7025
Piemājas saimniecība “Ezermaļi”
Makšķerēšana, laivas noma, bioloģiska lauku
produkcija. Kemperu novietne, telšu vietas.
“Ezermaļi”, Ērgļu pagasts, +371 26388116
56.8789, 25.6883
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SIA “Tauri” Bioloģiskā saimniecība.
Ogres ielejas dabas parkā, iepazīšanās
ar Charolais šķirnes liellopu audzēšanu.
Pastaigas dabas takās. Produkcijas
degustācija un iegāde.
“Tauri”, Ērgļu pagasts, + 371 28805215
56.8828, 25.5933
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R. Blaumaņa (1863–1908) memoriālais
muzejs “Braki” – rakstnieka dzīves un
darba vieta. Atjaunota Vidzemes lauku
sēta. Ekskursijas, ekspozīcijas, izklaidējoši
pasākumi, iespējama mielošanās ar Braku
putru, Silmaču pankūkām, tēju. Telšu vietas.
Braki, Ērgļu pagasts,
+371 64871569, 26498099, 26406289
braki.muzejs@inbox.lv, www.braki.lv
56.9003, 25.6955
Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs
“Meņģeļi” – latviešu mūzikas pamatlicēju
dzimtās mājas. Ekskursijas, ekspozīciju
apskate, telšu un piknika vietas, pirts.

Meņģeļi, Ērgļu pagasts, +371 29431659
jurjanumuzejs@inbox.lv
http://jurjanumuzejs.blogspot.com
56.8769, 25.6994
Jumurdas pils ar parku. Pils, parks un
ūdenssūkņa māja ir arhitektūras pieminekļi.
Teritorijā izvietojies atpūtas komplekss
“Jumurdas muiža”.
“Liepaine”, Jumurda, +371 64871791
29282601, www.hoteljumurda.lv
56.9442, 25.7383
Sausnējas pagasta vēstures muzejs
“Līdumi”. Iepazīšanās ar rakstnieka
Valda dzīvi, daiļradi un novadpētniecības
materiāliem. Apskatāmi seni sadzīves
priekšmeti un dažādi mūzikas instrumenti.
“Līdumi”, Sausnēja,
+371 64829534, 28730830
56.7989, 25.7142
V. Strūves meridiāna loka ģeodēzisko
uzmērījumu punkts “Sestukalns”.
Viens no ģeodēziskā loka punktiem,
kas iekļāvās Zemes izmēru un formas
noteikšanas metodē.
56.8403, 25.6369
Braku krāteris – īpatnējs dabas veidojums,
radies kūstot ledājiem vai meteorīta
sprādziena rezultātā.
56.9032, 25.7018
Vecogres HES. Vēsturiski minētas ap
1730. gadu saistībā ar Ozolmuižas muižas
dzirnavām. Pašlaik darbojas kā mazā HES.
“Emmas dzirnavas”, Sausnējas pagasts
+371 29239855, 56.8672, 25.5000
Vējavas kapi
Rakstnieces Ilzes Kalnāres kapavieta.
56.9269, 25.8797

