
Viesu māja ”Upītes”-Ir 25 gultas vietas, telšu 
vietas, pirts un sporta laukumi. Pieteikumi pa 
m.t.29173053. 
 
Pīlāgkalni- briežu dārzs ”Kārlēni”- 
staltbriežu un dambriežu audzēšana un apskate. 
Iepriekšēja pieteikšanās pa m.t. 29265923. 
 
z/s „Priedītes”- Ir trušu dārzs, piknika vietas, 
volejbola laukums. Apmeklētājiem piedāvā 
izjādes un izbraucienus ar zirgiem. Pieteikšanās 
pa t. 29287290 un26499057. 

 
Ķipēnu muižas kungu māja- celta 
19.gs.beigās pseidogotiskā stilā- tajā daudz 
sīkformu- robinājumi, ailas, joslas un pusloku 
stila principi. 1999.g.ēka daļēji nodega. No 
2001.g. privātīpašums: ir uzlikts jumts un tika 
veikti darbi viesnīcas izbūvei. Jau vairākus 
gadus darbi ir pārtraukti. Blakus- Ķipēnu  
muižas klēts, celta 19.gs.I.pusē.Tā ir koka 
guļbūve ar sīkformām- durvju vērtnēm, logu 
ailām, koka dzegām no atsevišķiem  
veidgabaliem un metāla kalumiem. 
 
 

 
Maršrutu izstrādāja: Daina Čakste  

Tālr. +371 29455387 
                                                                            

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Ar velosipēdu pa 
Katvaru pagastu  

(Kopējais maršruta garums – 36 km) 

 
Pociems- Rumbiņi- Salas- Spandegi- 
Šķobes- Pociema pamatskola- Sprices- 
Ķaukuļu grava- Tiegaži- Stirnas- 
Katvaru muiža un ezers- Līcīši- Upītes- 
Pīlāgkalni- Līcīši- Smiltnieki- Priedītes-
Ķipenu muiža- Pociems.  
 
 

 
 
 



Katvaru pagasta teritorija sākas aiz Limbažu 
pilsētas robežām un stiepjas 21 km garumā no 
Limbažiem ZA virzienā līdz pat bijušai 
Puikules dzelzceļa stacijai. Katvaru pagasts 
atrodas Idumejas augstienes Limbažu viļņotajā 
līdzenumā un tā augstākā daļa ir Pociema 
morēnas grēda. 

 
Pociems- Katvaru pagasta centrs. Te atrodas 
1971.g.celtā kultūras nama ēka un tajā arī – 
pagasta pārvalde un bibliotēka.  
Blakus kultūras namam Pociema- Umurgas 
Vissvētākās Dievmātes Aizmigšanas 
pareizticīgo draudzes baznīca un mācītāja 
māja. Baznīca iesvētīta 1875.g.26.10.un 
darbojusies līdz 1940.g. Baznīca padomju 
laikos izpostīta. Tagad 2002.g.atjaunota draudze 
un tiek atjaunota pati baznīca. 

 
Bārdu dzimtas muzejs ”Rumbiņi”- Valsts 
nozīmes kultūras piemineklis. Muzejs glabā 
triju dzejnieku- Friča Bārdas (1880.-1919.), 
viņa sievas Paulīnas Bārdas (1890.-1983.) un 
viņa brāļa Antona Bārdas (1891.-1981.) 

likteņstāstus. 
Muzejs atvērts no 
05.05.- 31.10. 
T.C.P.S. no plkst.10- 
18oo. Pārējās dienās- 

iepriekš piesakoties. M.t. 26329315- Aija 
Ēceniece. 
Pīpeskalns- Katvari-Ozolmuižas ceļa kreisā 
pusē. Tā augstums- 119 m.v.j.l. 
 
Noru dižakmens- vietējas 
nozīmes dižakmens- 5m3. 
Atrodas tieši meža malā 
ceļa kreisā pusē starp Kaiju 
un Noru mājām. 
Pociema Friča Bārdas 
pamatskola- 
2010.g.atzīmēja 150 gadu jubileju. Tā dibināta 
1860.g.,kad Pociema muižas barons skolas 
vajadzībām piešķīra  „Pīlāgu”māju. Skola  
2011./ 2012.g.mācību gadā tiks likvidēta. 

 
Ķaukuļu grava- gleznains apvidus ar dziļu 
gravu, kur uzstādināts ezeriņš un izkopta ozolu 
audze. Te gravas malā atradās Ķaukuļu mājas, 
kur no 1892.-1893.g.Rikveiļu ģimenē par 
mājskolotāju strādājusi dzejniece Aspazija. 
Viņa labprāt brīvos brīžus pavadījusi sēdēdama 
laivā, vai uz akmens ezeriņa malā. Te sacerēts 
dzejolis „Mēness starus stīgo”. Ķaukuļu grava ir 
privātīpašums un apmeklējumu var pieteikt pa 
tālr. 64030568.  
Tiegaži- Ciemats izveidojies padomju laikā – 
uzceltas dzīvojamās mājas un mehāniskās 
darbnīcas. Tepat ir saglabājusies  Tiegažu 
muižas dzīvojamā ēka, pašlaik neapdzīvota un 
stipri nolaista. Ir daļēji saglabājusies muižas 

klēts un smēde (tagad Trautmaņi).              
Tiegažu muižas alejā  ir vairāki dižkoki- 3 
liepas un 1 osis.  
Stirnu dendroloģiskie stādījumi                                                        
-regulāra plānojuma dārzs ar 35 eksotiskām 
koku un krūmu sugām. Dārzu veidojuši un 
iekopuši Alfrēda Vītola (viens no 
ievērojamākiem hidrotehnisko zinātņu 
pārstāvjiem Latvijā 1930.-40-tajos gados) 
dzimtas pārstāvji. Parka kopšana atjaunota 
1963.g.,kad te pārcēlās Katvaru mežniecība. 
Pašlaik Stirnu mājas un stādījumi ir 
privātīpašums. 
 
Katvaru ezers- Ezeru pašlaik apsaimnieko 
Katvaru ezera biedrība. Ir iekārtotas atpūtas 
vietas un makšķerēšana atļauta ar licencēm. 
 
Katvaru muiža- Valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis. Muiža celta 18.gs.vidū. 
Vēlāk tā vairākkārt pārbūvēta. Kungu mājas 
fasādi rotā mansarda logi ar pilastriem, 
saglabājušies griestu plafoni, vestibila koka 
kāpnes, grezns kamīns. Abpus parādes fasādes 
zālājam simetriski izvietotas saimniecības ēkas. 
No 1920.g. te bija iekārtota Katvaru 
pamatskola, vēlāk- speciālā internātskola līdz 
pat 2008.g. Pašlaik Katvaru privātīpašums. 

                        
Katvaru muižas parks- regulāra stila parks ar 
divām terasēm, liepu alejām un īpatnēji 
apgrieztām liepām. Parks iekārtots Katvaru 
ezera krastā. 
 


