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20 km

Rāmkalni – Sigulda.
gaujaS kReiSaiS kRaStS 

Maršruts
Maršruts piemērots aktīviem cilvēkiem, 
kas teritoriju starp Inčukalnu un Siguldu 
vēlas iepazīt no pavisam cita skatu 
punkta. Līdz Gaujas ciematam tas daļēji 
sakrīt ar vēsturisko Vidzemes šosejas 
vietu (saglabājušies nelieli, asfaltēti ceļa 
posmi) un šķērso blīvi apdzīvotas vietas, 
taču no minētā ciemata līdz Siguldai tas 
līkumo pa nomaļiem nacionālā parka 
mežiem, šķērsojot vairāku mazo upīšu 
dziļās gravas. Maršruts ietilpst Gaujas 
Nacionālajā parkā. To var veikt ar kājām 
vai ar apvidus divriteni. 

Ieteicamais laiks
Aprīlis – oktobris. Īpaši ieteicams ievu 
ziedēšanas vai rudens lapu zelta laikā. 
Ja nav bieza sniega sega, to var veikt 
arī skaistā ziemas dienā. Te gan jāņem 
vērā, ka takas un meža ceļi netiek tīrīti.

Maršruta gaita:
Atpūtas parks “Rāmkalni” – Gauja – 
Katlapu iezis – Viesulēni – Lorupes 
grava – Laurenču iela – Kalna iela – 
Gulbju iela – Kalna iela – Šveices iela – 
L. Paegles iela – Cēsu iela – Raiņa iela – 
Siguldas dzelzceļa stacija.

Garums  
~ 20 km. 

Ilgums  
Ar objektu apskati – vienas dienas 
maršruts.

Grūtības pakāpe  
Viegls – vidējs. Lielākā reljefa starpība 
ir Egļupes un Lorupes gravu krastos.

Ceļa segums 
Asfalta segums (maršruta sākuma un 
beigu posmā), meža ceļi, ceļi ar grants 
segumu, takas.

Sākuma punkts 57.12462, 24.65910
Atpūtas parks “Rāmkalni” 

Beigu punkts 57.15287, 24.85422
Siguldas dzelzceļa stacija, pie kuras 
atrodas arī Siguldas autoosta (Ausekļa 
iela 6) 

Sabiedriskais transports
Līdz “Rāmkalniem” var nokļūt ar 
starppilsētu autobusu. Siguldā 
ir Rīgas–Valkas dzelzceļa līnijas 
stacija. Ja maršrutu plānots veikt ar 
velosipēdu, līdz “Rāmkalniem” var 
nokļūt no Inčukalna dzelzceļa stacijas 
(4 km). Vilciens posmā Rīga–Sigulda 
kursē 8 – 9 reizes dienā.

Marķējums 
Ar norādēm marķēta maršruta daļa 
no “Rāmkalniem” līdz Siguldai. Gaujas 
ciema apkaimē vietām nav norāžu, tādēļ 
noderēs apvidus karte un navigācijas 
ierīce. Maršruta norādes izvietotas tā, 
ka tās ērtāk lasāmas, braucot virzienā 
no Siguldas, tādēļ ceļu krustojumos 
esiet vērīgi! Vērojiet izliktās zīmes.

Attālums no Rīgas 
Maršruta sākumpunkts “Rāmkalnos” – 
40 km.

Der zināt!
Maršruta veikšanai nepieciešami 
piemēroti apvidus apavi (vai apvidus 
velosipēds) un karte “Rāmkalnu” – 
Siguldas posmā. Noderēs navigācijas 
ierīces. Pirms brauciena vērts ieiet 
“Rāmkalnu” informācijas punktā. 
Aiz Gaujas ciemata var “pazaudēt” 
vajadzīgo ceļu, jo dažviet ir noplēstas 
norādes. Katrs pats ir atbildīgs par 
drošību maršruta veikšanas laikā. 
Glābšanas dienesti: 112.

Iesakām!
Ar šo maršrutu var sākt vairākdienu 
ceļojumu cauri Gaujas Nacionālajam 
parkam un no Siguldas to turpināt 
līdz Līgatnei, Cēsīm un Valmierai.

Enter Gauja mobile application

ServiSS

 | Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs
Sigulda, Ausekļa iela 6, 67971335, info@sigulda.lv,  
www.tourism.sigulda.lv

   | Atpūtas parks “rāmkalni” 
Inčukalna nov., Inčukalna pag., “Vītiņkalni”, 29100280,  
info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv

 | Mazā Brīnumzeme 
Sigulda, Puķu iela 2, 28308377,  
mazabrinumzeme@gmail.com, www.mazabrinumzeme.lv

 | viesnīca “Aparjods”, Siguldas novads, Sigulda,  
Ventas iela 1a, 67972230, 29383717, 67976737
aparjods@aparjods.lv, www.aparjods.lv

 | viesnīca “SPA Hotel ezeri”, Siguldas novads, Ezeri, 
67973009, info@hotelezeri.lv, www.hotelezeri.lv

 | viesnīca “Santa”, Siguldas novads, Kalnjāņi, 
67705271, hotelsanta@apollo.lv, www.hotelsanta.lv

 | Ziedleju pirts, Krimuldas novads, Ziedlejas Gaujmaļi, 
26105993, info@ziedlejas.lv, www.ziedlejas.lv

Foto: Baltic PicturesRāmkalniĶeizarskatsSkats no Šveices ielas

AppStoreGooglePlay



 1 | Atpūtas parks “rāmkalni” 57.12462, 24.65910
Pieejams plašs aktīvās atpūtas klāsts. Šeit Gaujas senlejas stāvajā 
pamatkrasta nogāzē ir izveidota Baltijā garākā (400 m) rodeļu trase.

 2 | Gaujas senleja
Viena no iespaidīgākajām Baltijas reljefa formām, kuras aizsardzības 
un saglabāšanas nolūkā izveidots Gaujas Nacionālais parks. Gaujas 
senlejas sākums atrodas pie Abula ietekas Gaujā, bet tās beigu 
daļa  – pie Murjāņiem. Viena no galvenajām Gaujas un to pieteku 
krastu dabas un ainaviskām vērtībām un tūristu piesaistēm ir devona 
perioda smilšakmens atsegumi, kurus tuvākajā apkaimē dēvē 
par iežiem. Smilšakmens atsegumi ir sastopami arī lielākajā daļā 
Gaujas pieteku, kuru ielejas un gravas saplūst ar Gaujas senleju. 
Nelieli smilšakmens atsegumi apskatāmi arī šajā maršrutā. Viens 
no tiem ir apskatāms pie Rāmkalniem, kurā avots izveidojis tāda 
paša nosaukuma alu.

 3 | Pirmā pasaules kara laika dots 

 4 | Ciemats Gauja

 5 | Katlapu iezis 57.141845, 24.725622
Lielākais smilšakmens atsegums Gaujas senlejas posmā no 
“Rāmkalniem” līdz Siguldai. Atrodas Gaujas kreisajā krastā. Pie 
tā izveidota autotūristu apmetne, atpūtas un piknika vieta, izvietots 
informācijas stends. No Katlapu ieža paveras skaists skats uz Gaujas 
senleju. Raugoties no Gaujas puses, uz atseguma redzami pavasara 
ledus skrāpējumi un iegrauzumi. 
Pievērs uzmanību! Ja uzvedīsies klusu, iespējams, redzēsi mežacūku 
vai kādu stirnu. Apkaimē novērojami mežacūku rakumi. Gaujas 
krastos redzamie smilšakmens atsegumi ir nozīmīga dažādu augu, 
ķērpju, sūnu un kukaiņu dzīvesvide. No Katlapu ieža redzamas 
Gaujas straumes veidotas smilšu sanesu salas un koku saskalojumi. 
Uzturoties ilgāk upes krastā, var redzēt lielās gauras, mežapīles, 
upes tilbīti. Ja palaimēsies, ieraudzīsiet arī zivju dzenīti.

 6 | Ziedleju klintis 57.144870, 24.779363
Atrodas ~ 0,7 km austrumos no augstsprieguma līnijas, kas 
šķērso Gauju. Ap 40 m garās klintis izvietojušās Gaujas vecupes 
krastā, tādēļ no upes, kā arī no ceļa, pa kuru ved maršruts, tās nav 
redzamas. Divpakāpju klinti (4,5 + 4 m) veido Gaujas svītas sarkanīgie 
smilšakmeņi. Augšējā pakāpē redzama 5,5 m plata un 3,5 m dziļa 
niša un 3,5 m gara ala. Ziedleju klinšu apkaimē rudeņos ir labas 
sēņu vērošanas un sēņošanas vietas. Pievērs uzmanību! Kritalas un 
sausokņi, t.sk. dzeņu sakalti.

 7 | Lorupes grava 57.146401, 24.801684
11 km garās Lorupes kritums pirms ietekas Gaujā sasniedz 12 m/km.

 8 | Ķeizarskats un Ķeizarkrēsls  
57.14277, 24.82371 un 57.142905, 24.815264
Gaujas kreisajā krastā iepretim Piķenes kraujai slejas varenā Beites 
krauja, kuru pāršķeļ dziļa strauta grava. Tās rietumu pusē meklējams 
Ķeizarskats, kas atrodas ~ 67 m virs Gaujas līmeņa ar izcilu skatu 
perspektīvu uz Krimuldu un Turaidas pili. Savukārt gravas austrumu 
pusē novietots varenais no koka veidotais Ķeizarkrēsls. Lai tur 
nokļūtu, ir jāapiet (jāapbrauc) apkārt gravai pa Laurenču, Kalna un 
Gulbju ielu.

 9 | Kaķīškalns 57.14393, 24.82853
No Kaķīškalna paveras ļoti skaists skats uz Gaujas senleju.

 10 | Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda” 
57.150837, 24.840892

 11 | Lakstīgalas grava 57.15494, 24.84485
Dziļa grava ar mazu strautiņu, kas pāršķeļ Gaujas senlejas kreiso 
pamatkrastu. Tās dienvidu daļā izveidotas kāpnes, pa kurām var nokļūt 
līdz Siguldas pludmalei.

 12 | Siguldas pilsētas trase 57.159627, 24.838678
Izcila skatu un fotografēšanas vieta, kur var apjaust patieso Gaujas 
senlejas varenību.

 13 | Gaisa trošu ceļš (Gaisa tramvajs) 57.16448, 24.84558

 14 | Skatu vieta 57.16448, 24.84558
Atrodas pie Gaisa trošu ceļa stacijas Gaujas kreisā pamatkrasta nogāzes 
augšdaļā. No tās paveras skats ziemeļu virzienā uz Gaujas senleju un 
Turaidas pili. 

 15 | Spieķu parks 57.161768, 24.849483

 16 | Siguldas dzelzceļa stacija 57.15287, 24.85422

APSKATeS oBjeKTi

Dabas aizsardzības pārvalde ir takas izveidojusi un uztur. 
Ja redziet, ka nepieciešami uzlabojumi, ziņojiet  
+371 64107230; +371 67509545 vai vidzeme@daba.gov.lv 

Materiāls tapis Klasteru Programmas projekta  Nr. 3.2.1.1/16/A/009  
“Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2. posms” ietvaros


