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VIENA DIENA MORES APKAIMĒ

Maršruts. Maršruts piemērots aktīviem 
velobraucējiem un ved uz Siguldas novada 
Mores pagastu, kas vēsturiski veidojies no 
četrām apkārtnes muižām. Ceļa posmu 
ieskauj vairāki pauguri un Sudas purva 
apkārtne, kas līkumoto grants seguma 
ceļu padara interesantu ceļotājiem. 
Maršrutā iekļauti vairāki kultūrvēsturiski 
nozīmīgi apskates objekti. 

Ieteicamais laiks. Maijs – oktobris. Īpaši 
pavasara ziedēšanas laiks un rudens lapu 
krāšņums.

Maršruta gaita: Siguldas novada Tūrisma 
informācijas centrs - P8 Jūdaži - Zušu 
sēravoti - Latviešu leģionāru Brāļu 
kapi - Kārtūži - Mores centrs - Mores 
kauju piemiņas parks - Mores kauju 
muzejs - Briežu dārzs, safari parks More 
- Akenstaka - Siguldas novada Tūrisma 
informācijas centrs.

Ceļa segums. Asfalta segums maršruta 
sākumā, galvenokārt ceļš ar grants 
segumu.

Garums. �43 km. 

Marķējums. Dabā maršruts nav marķēts, 
bet atsevišķi tā posmi ir daļa no “Tour de 
LatEst” velomaršruta, kas apzīmēts ar 
zilām norādēm un velosipēda simbolu. 
Maršruta posmā izvietotas ceļa norādes 
uz galvenajiem apskates objektiem un 
apdzīvotām vietām.

Grūtības pakāpe. Vidējas grūtības, 
grūts. Maršruta pamatā ir grants 
ceļa segums, kas vietām apgrūtina 
braukšanu.

Ilgums. Vienas dienas maršruts.

Sākuma/beigu punkts
57.153206, 24.853781
Siguldas novada Tūrisma informācijas 
centrs, Ausekļa iela 6

Sabiedriskais transports
Iepriekš noskaidrojot laikus, pieejams 
autobuss Sigulda-More-Sigulda. 

Attālums no Rīgas. Sākumpunkts 53 km.

Der zināt! Maršruta veikšanai 
nepieciešami piemēroti sporta apavi un 
apģērbs. Respektējiet objektos izvietotās 
informācijas zīmes! Katrs pats ir 
atbildīgs par drošību maršruta veikšanas 
laikā. Glābšanas dienesti: 112.

Iesakām! Šo maršrutu var apvienot ar 
Siguldas pilsētas apskati.

Enter Gauja mobilā lietotne

ServiSS

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

 | Siguldas novada Tūrisma informācijas  
centrs pie Gūtmaņalas 
Sigulda, Turaidas iela 2a, 61303030, 
info.gutmanala@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv

 | Mores kauju muzejs 
Siguldas novads, Mores pagasts, “Kalna Kaņēni”, 29446115, 
 info@moresmuzejs.lv, www.moresmuzejs.lv 

 | Briežu dārzs, safari parks “More”
Siguldas novads, Mores pagasts, “Saulstari” 29664014 
parks@safariparks.lv, www.safariparks.lv 

 | viesu nams “More”
Siguldas novads, Mores pagasts, “Saulstari”, 29664014,  
parks@safariparks.lv, www.safariparks.lv

43 km

Zušu sēravoti Mores briežu dārzs

AppStoreGooglePlay



 1 | Siguldas novada 
Tūrisma informācijas 
centrs, Ausekļa iela 6 
57.153206, 24.853781

 2 | Apdzīvota vieta 
Jūdaži

 3 | Zušu sēravoti 
57.102718, 24.979089
Zušu sēravotus veido vairāki 
sēravoti, no kuriem lielākais 
dienā izverd 600  000 litrus 
sērūdens, un tā apkārtnes 
dūņām piemīt dziednieciskas 
īpašības. Pirms II pasaules 
kara Zušos darbojusies 
ārstniecības iestāde ar sēra 
un dūņu vannām, bet kara 
laikā tā gājusi bojā.Zušu sēravots pieejams vēl šodien un tam 
var piekļūt arī cilvēki ar kustību traucējumiem.

 4 | Latviešu leģionāru Brāļu kapi pie 
roznēnu ozola
57.101502, 24.993873
Siguldas-Mores ceļa malā atro  das II Pasaules kara Latviešu 
leģiona karavīru Brāļu kapi, kuros apbedītie 117  karavīri 
krituši Mores kaujās no 1944.  gada no 25.  septembra līdz 
6.  oktobrim. 1991.  gadā uzstādīts tēlnieka Andreja Jansona 
veidotais piemiņas akmens. 

 5 | Apdzīvota vieta Kārtūži

 6 | Mores kauju piemiņas parks 57.17179, 24.83682
Parks izveidots Mores centrā bijušajā kauju vietā, kur II Pasaules 
kara laikā 1944. gada divās nedēļās norisinājās smagas kaujas, 
noturot stratēģiski veidoto aizsardzības līniju un Sarkanās 
armijas virzību uz Rīgu, tādējādi ietekmējot turpmākos 
vēsturiskos notikumus. Iespējams apskatīt kara laika ierakumu 
fragmentus un bunkuru vietas. Mores kauju parkā izvietots 
tēlnieka H. Sprinča piemiņas akmens un Memoriālā plāksne ar 
granītā iekaltiem 186 karavīru vārdiem.

 7 | Mores kauju muzejs 
57.079668, 25.061761
Muzejā apskatāma brīvdabas ekspozīcija ar tās ievērojamāko 
apskates objektu - Padomju armijas tanku T-34. Iekštelpu 
ekspozīcija veltīta Mores kauju piemiņai un to vēsturiski 
nozīmīgajiem pavērsieniem II Pasaules kara laikā, kā arī 19. un  
20. gs.mājsaimniecības un amatniecības priekšmetiem. 

 8 | Briežu dārzs, safari parks “More”
 57.079222, 25.058536
Briežu dārza teritorijā izveidota aptuveni 1,5 km gara pastaigu taka, 
kuras laikā apskatāmi staltbrieži, dambrieži un baltie staltbrieži, 
kopā vairāk nekā 600 dzīvnieku. Pieradinātie brieži labprāt nāk pie 
dārza nožogojuma, lai saņemtu kādu gardumu – burkānus, ābolus 
vai graudu sauju. 

 9 | Akenstakas muiža un parks 

57.070733, 25.053086
Muižas kompleksa vēsture aizsākusies 15. gs., tā bijusi viena no 
Vidzemes guberņas muižām. Tās latviskais nosaukums, visticamāk, 
ir pirmo īpašnieku Akerstafu dzimtas vārds, kas latviešu valodā 
ir ticis mazliet “pielabots”. 19. gs. Akenstakā tika iekopts parks, 
darbojušās dzirnavas, brūzis, pienotava, ķieģeļu ceplis, kokzāģētava 
un skola ar vienu klasi. Uz muižas ēkām ūdens tika pievadīts pa 
ozolkoka cauruļu sistēmu. Līdz mūsdienām ir saglabājušās 9 no 
muižas kompleksa ap 28 ēkām. Muižas ēkas un parks atrodas 
privātīpašumā. 

  Piemiņas zīme Peļņu kaujas simtgadei
(4km no Akenstakas) 57.081865, 25.091142
Piemiņas zīme uzstādīta Mores pagasta “Peļņos”, vietā, kur pulk -
veža Vācieša komandētā 5. Zemgales pulka strēlnieki 1917. gada 
18.  septembrī apturēja ķeizariskās Vācijas 8.  armijas daļu 
uzbrukumu Nītaures virzienā un 2.  latviešu strēlnieku brigāde 
pārgāja pretuzbrukumā, atsviežot vācu karaspēku līdz Mālpilij, līdz 
ar ko latviešu strēlniekiem I Pasaules karš faktiski bija beidzies. 
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Mores kauju muzejs 


