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Sigulda – Līgatne – Cēsis 

 

 
Ir noslēgusies arī trešā topošo rekreācijas speciālistu nometne – riteņbraukšana. 

Daudzi no mums šodien, apsēžoties uz akadēmijas krēsliem, nodomāja „cik patīkami 

plats krēsls!”. Divas dienas uz riteņiem –Sigulda-Līgatne-Cēsis.  

Sestdienas rītā ierodoties Siguldā, likās laiks mūs nelutina, jo bija tipisks šī gada 

pavasara rīts – auksts un lietains, ne miņas no saules. Lai apskatītu Siguldas 

ievērojamākās vietas - bobsleja trasi, panorāmas ratu, Siguldas pilsdrupas un citas 

vietas, izmantojām spēli GEOCATCHING, kur apskatot punktus jāizpilda uzdevums 

un tikai pašās beigās nonākam pie gala koardinātēm slēpnim. Lai gan punktu 

neatradām Sigulda bija izbraukāta krustu šķērsām un vietas apskatītas. 



 
Drīz vien notika ķibele, jo pirmajos kilometros jau tika pārdurta viena no riteņu 

riepām. Par laimi sanāca iemainīt riteni un doties garajā pārgājienā. Pamazām 

iebraucām „citā laika joslā”....un parādījās saulīte, kas pavadīja mūs visu atlikušo 

pārgājiena laiku. 

 
Pa ceļam uz Līgatnes dabas takām izdarījām labu darbu. Kāds bija aizdedzinājis 

kūlu un dēļ stiprā vēja, uguns izplatījās ļoti ātri. Ervīna Lūša drosmīgā  vadībā, mūsu 

vīrieši ātri apdzēsa uguni.  



 
Papusdienojuši pie Līgatnes dabas takām, apskatījuši Lustūzi nonāc līdz 

Līgatnes rehabilitācijas centram, kur mūs sagaidīja ar siltām vakariņām, karstu pirtiņu 

un 80-to stila interjeru. Visur valdīja patīkama gaisotne. Pēc pirmās dienas, ilgi uz 

riteņiem pavadītā laika, pirtiņa un masāžas baseins bija tieši tas, kas vajadzīgs! Pēc 

tādas rekreācijas un relaksācijas labi nāca miegs.  

Nākamajā rītā mūs visus pamodināja spožie saules stari. Rīts bija silts un 

saulains, tāpēc labprāt izstaipījāmies un pavingrojām vietējā sporta laukumā. Pēc rīta 

vingrošanas, mūs atkal gaidīja ēdnīca, kas izjūtās lika pārcelties 20 gadus atpakaļ un 

izjust tālos astoņdesmitos. Padomju laiku stils un ēdiens dažiem uzjundīja atmiņas, 

citus aiznesa laika ceļojumā. UN PROTAMS BĒRZU SULAS!!! Kā bez tām! 

Cienastā bija svaigi tecinātas atspirdzinošās bērzu sulas.  



 
Pēc brokastīm devāmies ceļā uz Cēsīm. Spīdēja saulīte, taču ceļš bija mānīgs un 

notika otrās dienas pirmais negadījums. Nepareizi izvērtēts peļķes dziļums un 

kritiens! Labi, ka bija paņemti rezerves apavi!!! Braucām tālāk. Gar meža malu vēl 

stāvēja sniegs. Un pēkšņi negaidīts pavērsiens - uz ceļa bija „melnais ledus” un 

kritiens. Noberzta lūpa un roka. Smagi! Saites, salvetes...visu likām kopā, lai 

mazinātu asiņošanu. Divi kritieni vienam cilvēkam vienā dienā. Komandas atbalsts un 

sportiskais gars palīdzēja saņemties un doties tālāk ceļā. Braucot gar Abavas krastiem, 

satikām laiviniekus, kuri centās pieveikt mutuļojošās upes krāces.Arī mūsu 

turpmākais ceļš nebija viegls, ņemot vērā iepriekšējās dienas nogurumu. Bija daudzi 

nobraucieni, taču bija arī kāpumi. Un viens no kāpumiem ceļa vidū 9% 1 km garumā. 

Ne visi to varēja pieveikt sēžot uz riteņa. Lecām nost no riteņa un stūmām riteņus pa 

meža ceļa kāpumu. Pārvarot šo grūto posmu, ceļš tālāk likās vieglāks. Patiesu prieku 

un pozitīvas emocijas izraisīja ceļa zīme „CĒSIS”, kas liecināja, ka drīz būs 

galapunkts. Visi dubļaini, noguruši, bet laimīgi, ka sasniedzām galamērķi. Nu bija 

atlicis pavisam neliels ceļa posms-pa pilsētu līdz stacijai. Pilsēta mūs sagaidīja tīra, 

sita un saulaina, čivināja putni un ziedēja ziedi. Likās jocīgi, ka pēc sniegotajiem 

meža ceļiem, esam iebraukuši siltā pavasarī. Bija atlikušas dažas minūtes, lai 



iemalkotu kafiju un vilciens jau bija klāt. Visi laimīgi un atpūtušies devāmies mājās.  

 
 

Velo pārgājiena organizatores Terēza, Irina un Santa 


