
      Garšu baudas Gaujmalā 
Ir vasara…. Aizver acis, ļaujies sapņiem, garšu, skaņu, dabas un radošuma 
baudām, ko esam jums sarūpējuši, lai sniegtu prieku un atpūtu no ikdienas 
skrējiena. Visas dienas garumā SKAŅAS BAUDĪJUMU sniegs muzikālā 
apvienība “EZERS”. Šos  kungus noteikti nevar palaist garām !!! 
BrokastuBrokastu laikā no plkst. 9.00  sagaidīsim ar Sol gatavotajām, kraukšķīgajām 
itāļu BRUSHETTE maizītēm un uzmundrinošu rīta kafiju. 
No plkst. 11.00 līdz 19.00  garšu baudījumam tiks pasniegta Ijas SPĒKA 
ZUPA ar asumiņu (jo spēka šodien vajadzēs daudz) ar pašcepta sēklu 
maizīti.maizīti.  Šefpavāra, muzikanta - Māra izlolotās ALKŠŅU DŪMA UN KADIĶU 
SMEĶA VISTIŅAS ar pikantu mērcīti un zaļumiem. Saldais baudījums kā 
pārsteigums no jaunajām pavārēm Elizabetes un Evelīnas - PAVLOVAS 
vasaras sapņu lidojums ar aromātiskas kafijas tasi. Slāpju veldzēšanai 
pasniegsim dabas un meža velšu vitamīnu dzērienu.  
PAGALMĀ būs iespēja paspēkoties un pacīnīties dažādās prāta un veiklības 
SPĒLĒS, ATRAKCIJĀS. Darbosies vēja zvanu vēršanas RADOŠĀ 
DARBNĪCA.DARBNĪCA. Līdzņemšanai - našķu, gardumu, veselīgo un radošo lietu 
TIRDZIŅŠ. GRĀMATNĪCAS telpās - gleznu un keramikas IZSTĀDE, 
KREKLU APDRUKAS DARBNĪCA. Pašam iespēja izveidot datorā vai 
uzzīmēt savu krekla dizainu un apdrukāt ar auduma apdrukas printeri. 
Mūs nebiedē ne lietus, ne karstums, jo pagalmā un upes krastā būs lielas 
nojumes un ugunskurs. Nav ierobežots viesu skaits. Mūsu komanda sirsnīgi 
gaidīs ciemos Jaunpiebalgas Grāmatnīcā, Gaujas ielā. 
Lūdzu piesakiet savu ierašanos, vēlams ne vēlāk kā 2 dienas pirms Lūdzu piesakiet savu ierašanos, vēlams ne vēlāk kā 2 dienas pirms 
pasākuma. Info Facebook: Jaunpiebalgas Grāmatnīca. 
      29411110, Solvita 
      Gaujas iela 8, Jaunpiebalga, GPS: 57.177398, 26.042404

      Dabas restorāns ““Glaunā galma pilieni” Vanagkalnā”
Ēdienreize ar trim ēdieniem. Krēmzupas, cepeši un saldie. 
Tikšanās ar personību un muzicēs slavenības! 
Krēmzupas Cepeši Saldie ēdieni  Krēmzupas Cepeši Saldie ēdieni  
www. skiriver.lv 
rdombrovskis@gmail.com 
      2 656 7616, Raimonds Dombrovskis 
      “Ziedoņi”, Jaunpiebalgas pag. GPS: 57.115022, 25.949128

Čangalienā ieraudzīsi 
Jaunpiebalgas tūrisma informācija  27343990 

      Mosties radītpriekam 

''Jaunmostenes'' sētā jūs varēsiet iestiprināties ar sātīgu grūbu putru. 
NobaudītNobaudīt tradicionālo Piebalgas kūku ar sviesta ripu, klāt malkojot kafiju. 
Ēdienu pasniegsim skaistos MarikasDarbi un puuceStudio veidotos māla 
šķīvjos. Nesteidzīgā pastaigā  baudīsiet lauku ainavu! Varēsiet aplūkot, 
iepazīt un iegādāties mūsu radītos  baltās un melnās  keramikas darbus. 
Brauciet ciemos! 
*vienlaicīgi sētā varam uzņemt 10 viesus 
*pieteikšanās apmeklējumam līdz pasākuma dienai 
*kafejnīca darbosies no plkst. *kafejnīca darbosies no plkst. 11.00 līdz18.00 
*gaidīsim ciemos arī lietainā laikā 
*lūgums apmeklējumu plānot bez saviem četrkājainajiem draugiem, jo sētā 
saimnieko divi kaķu brāļi - Ufo un Fredis. 
      29295435, Marika, 29439058, Kristīna 
      “Jaunmostene”, Jaunpiebalga  GPS: 57.206216, 26.009806 

      Miera Vieta 

MežaMeža ielokā, burbuļojošas upes krastā, kraujas malā ir mūsu Miera Vieta. 
Mums te patīk baudīt visu dzīvo, ieklausīties meža skaņās un ieskatīties upes 
skrējienā, sajust sūnu smaržu un piedzīvot mūsu gatavoto
  našķu garšu. Gribam tajā visā dalīties ar jums un tāpēc piedāvāsim iepazīt 
šo vietu kopā ar 33 kūkām visdažādākajām gaumēm, sākot ar svaigēdāju un 
vegānu tartēm, līdz dzīvam cukuram putukrējumā un biskvītā. Lai nebūtu par 
saldu, varēs arī izvēlēties no 3 aukstajām zupām, lai veldzētos vasaras 
karstajā svelmē, kas mūs sagaida. Ja tomēr piedzīvosim lietavas, pavadīsim 
kūkošanos mūsu šarmantajā un plašajā kūtsaugšā.  
MūsuMūsu Miera Vietas kafejnīca vērs taciņu uz mežu plkst.11.00, un kūkosim līdz 
plkst. 19.00. Dosim jums katram stundu laika baudīšanai un vienlaicīgi 
centīsimies uzņemt līdz 33 viesiem. Darbosies ģimenes un draugu 
mājražotāju veikaliņš.  Uz tikšanos dabā!
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta līdz pasākuma dienai!
      29344598, Elīza 
      “Tīrumjānēni” Jaunpiebalgas pagasts GPS: 57.1077470, 25.8944050  

      Sveču māja 

Slātvas (Vecpiebalgas) muižā ir risinājušies centrālie notikumi, kurus 
aprakstījušiaprakstījuši brāļi Kaudzītes savār romānā "Mērnieku laiki" Īpaši liela nozīme 
tiek pievērsta Goda mielastam, uz kuru aicināti Slātavas un Čangalienes 
ļaudis. Mājas kafejnīcu dienās būs iespēja nobaudīt Goda mielastu - jēra 
zupu pie garajiem Piebalgas galdiem. 
Muižas parkā iespējams pastaigāties un izvēidināt galvu no ikdienas rutīnas. 
Līdz mūsdienām saglabājies muižas komplekss, pat ar cietuma pagrabu, kur 
par kukuļānu sēdējis pats Ķencis un viņa pušelnieks Pāvuls. 
Muižas kompleksā atrodas balto silikāta ķieģeļu Svaru būda, pret kuras Muižas kompleksā atrodas balto silikāta ķieģeļu Svaru būda, pret kuras 
celtniecību kolhoza laikā asi iestājās Mariana Okolokolaka Paula Putniņa 
Lugā ar Būdu uz baznīcu. Vīna pagrabā izveidots Piebalgas novada muzejs. 
Kalpu mājā atrodas vietējo amatnieku un mājražotāju veikaliņš. Bet tepat 
blakus ir vienīgā Porcelāna fabrika Latvijā. 
Muižas estrādē ir aizsākušās Imantdienas. Un katru vasaru pēdējā Jūlija 
nedēļas nogalē notiek Mazās Kalniņa dienas. 
Krāsnī cepti rupjmaizes ķiploku grauzdiņi ar ziedkātu pesto; Krāsnī cepti rupjmaizes ķiploku grauzdiņi ar ziedkātu pesto; 
Krējuma mērces ar ķiplokiem pasniegtas kopā ar dārzeņiem; Biškopības 
produkti – medus, ziedputekšņi, bišu maize. 
     22080211
     GPS: 57.020232, 25.830323 
 

      “Bitītes”

MūsuMūsu mazā ģimenes saimniecība “Bitītes” priecājas par ikvienu ciemiņu - lielu 
un mazu, tuvu un tālu. Būsim priecīgi uzņemt savās mājās visus, visus, 
nogaršošanai galdā liekot gan biškopības produktus, gan daļiņu no ķiplokiem. 
Krāsnī cepti rupjmaizes ķiploku grauzdiņi ar ziedkātu pesto; 
     26 851 939, A.Mozulčiks  
     GPS: 57.090107, 25.646348 

Slātavā ieraudzīsi 
Vecpiebalgas tūrisma informācijas centrs 27874575 

      3x9 Zālītes  

Mūsu burvīgajā Dzirnupītes ielenktajā meža tējnīcā jūs sagaidīs meditatīvs 
tējas dzeršanas rituāls. 
Smelies enerģiju saules pielietajā pļavā, ieklausies Dzirnupītes 
nomierinošajā mutuļošanā, sajūti dabas dziedinošo spēku savā tējas krūzītē.  nomierinošajā mutuļošanā, sajūti dabas dziedinošo spēku savā tējas krūzītē.  
Sajūti dabu - izbaudi to! 
Zāļu tējas, mājas sviesta cepumi. 
     26 188 218 
     GPS: 57.0544, 25.6236 

      
      Radošā māja “Memberi” 
  
Tējas dzeršana mākslinieku mājā un  Jāņa Slaidiņa grāmatas “Dzērbenes 
vectēva stāsti”  lasīšana. 
Pašgatavota ugunspuķu aromātiskā tēja. Zirņu pikas, kas ceptas 
cepeškrāsnī (pēc J.Slaidiņa pierakstītās receptes no Latvijas Folkloras 
krātuves). 
    
     29424560     29424560
     GPS: 57.191072, 25.677156 
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      Piebalgā ievākts medus 

Vai esi degustējis ziedu medu no Piebalgas pakalniem un mežiem? 
Vai esi sajutis bišu zumēšanas vibrāciju, kas liek tev apstāties uz brīdi un 
pakļauties tā brīža sajūtām? Šeit, Upmaļos, kur saimnieko Radziņu ģimene, 
varēsi uz brīdi apstāties no ikdienas skrējiena un baudīt no medus gatavotus 
ēdienus un dzērienus. Varēsi degustēt ne tikai medu, bet arī citus bišu 
produktusproduktus un gardu medus kūku, kā arī pie reizes izzināt bišu dzīvi un apskatīt 
bites klātienē. 
      28 341 529, V.Apalups 
      GPS. 57.055622, 25.825521 

      Piebalgas Kūpinātava 

“ĪSTS ĒDIENS AR LEPNUMU NO PIEBALGAS” 
MājasMājas kafejnīcas dienā viesus uzņemsim ražotnes veikala pagalmā, kur būs 
iespēja nobaudīt Piebalgas jēra vai Latvijā auguša sivēna kebabu. 
“Piebalgas Kūpinātava” ir augošs gaļas pārstrādes uzņēmums, kas 
nodarbojas ar gaļas produktu ražošanu un realizāciju. 
Mums “Piebalgas Kūpinātava” nozīmē kvalitātes zīmi, ko caur savu ražoto 
produkcijuprodukciju gribam nodot arī tālāk - saviem klientiem. Lepojamies, ka ar savu 
darbu varam ļaut Piebalgas vārdam izskanēt tālāk un plašāk. Godā turam un 
cienām senās Piebalgas receptes un vērtības:  kūpinām ar alkšņu malku un 
alkšņu skaidām, gaļu pirms kūpināšanas noturam marinādē vismaz astoņas 
dienas. Mūsu ražotās produkcijas sastāvā nekad neatradīsiet mehāniski 
atkaulotu gaļu, ādas un tauku emulsiju, gaļas aizvietotājus. 
“Piebalgas“Piebalgas Kūpinātavas” pamatproduktu sortiments sastāv tikai no Latvijā 
audzētas kvalitatīvas Landrases šķirnes cūkgaļas. Mūsu lepnums ir Piebalgas 
jēri, kas auguši vienā no ekoloģiski tīrākajiem novadiem. Jēra gaļas produkti, 
lai arī sezonāli, nonāk mūsu sortimentā un ir ļoti iecienīti mūsu klientu vidū. 
“Piebalgas Kūpinātavas” ražotnes veikals būs! Plašā klāstā saviem klientiem 
piedāvāsim svaigu gaļu, grilproduktus un dažādus gaļas produktu 
izstrādājumus. 
Piebalgas jēra kebabs pasniegts lavašā; Piebalgas jēra kebabs pasniegts lavašā; 
Latvijā auguša sivēna kebabs pasniegts lavašā.   
      29100981
      Vecpiebalgas novadā, Taurene, GPS: 57.1594, 25.6640 
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