
Ziemassvētku iepirkšanās maršruts 

“Atrodi svētku dāvanas Cēsīs”

Ziemassvētku brīnumu laikam tuvojoties, mēs katrs vēlamies sajust 
svētku noskaņojumu, sarūpējot pārdomātas un sirsnīgas dāvanas. Cēsu 
Tūrisma informācijas centrs ir izveidojis ceļvedi par Ziemassvētku 
noskaņu pārpildītajiem dizaina un suvenīru preču veikaliņiem, kuros var 
iegādāties ko mīļu, sirsnīgu, rokām gatavotu un lolotu. Maršrutā 
atradīsiet gan ēdamus un praktiskus, gan arī sildi sildošus mājražotāju, 
amatnieku un mākslinieku izstrādājumus. 

1 2

1

2

3
4

5

6

7

8 9

10

«Vidzemes Radošie stropi" Pils laukums 1, Cēsis 
"Vidzemes Radošie stropi" veikals-galerija darbību uzsāka 
jūlija vidū un cēsniekus un novada viesus priecē ar Vidzemes 
meistaru darinājumiem un meistarklasēm. Piedāvājumā 
porcelāna trauki, bišu produkti, kosmētika, adījumi, 
keramika, austi un šūti darbi, ziepes, interjerlietas, koka 
dēlīši, kalējlietas u.c. Vēlamies izcelt Piebalgas porcelāna 
fabrikas plašo trauku piedāvājumu, kuru iespējams 
sakomplektēt ar citiem veikalā-galerijā nopērkamiem 
Vidzemes meistaru darbiem. Kā arī aicinām uz Ziemassvētku 
dāvanu darbnīcām!

Darba laiks: Pk., Se., Sv. - 11:00 – 17:00 
24., 25., 26., 31.12. – SLĒGTS   01.01. – SLĒGTS

Līdz 19.decembrim Cēsu vecpilsētā - Rīgas ielā un Rožu laukumā meklē Cēsu un 
novada amatniekus un mājražotājus, lai sarūpētu skaistas un mīļas svētku dāvanas.

Suvenīru veikals MOTTAND Rīgas iela 6, Cēsis 
(ieeja no Lielās Skolas ielas)
Salonā iespējams ne vien iegādāties jau gatavas amatnieku 
darinātas dāvanas, bet arī pasūtīt sev tīkamākās, veidojot 
apdruku uz krekliņiem, džemperiem, maisiņiem, 
sīkumnieciņiem un dažādiem citiem priekšmetiem.

Darba laiks: P. – Pk. 10.00-17.00. 

Cēsu Tūrisma informācijas centrs
Baznīcas laukums 1, Cēsis
www.turisms. cesis.lv



Dizaina preču veikals “Local concept” Rīgas iela 18, Cēsis 
(ieeja no L.Skolas ielas )
Pie mums svētki tuvojas nesteidzīgi. Lēnām, baudot kafiju un 
gardas kūkas, varat izvēlēties savas Ziemassvētku dāvanas. 
Atklājiet sev mājas aromātu pasauli ar plašu smaržu klāstu 
un dažādiem dāvanu komplektiem vai ienirstiet omulīgajā 
sojas vaska sveču piedāvājumā, kā arī atklājiet daudz citas 
stilistiskas un mākslinieciskas dizaina lietas.

Darba laiks: P.: SLĒGTS O.-C.:10:00-17:00 
Pk.-Se.:10:00 - 18:00        Sv.:10:00 - 17:00

3 Veikals "Milti un Zīle Rokā" Rīgas iela 18, Cēsis 
Te atradīsi labas dāvanas jebkuram, kurš ar ēst gatavošanu ir 
uz TU! Latvijas bioloģiskie graudu produkti, beramās sēklas, 
dabīgs ieraugs un daudz dažādi Latvijā ražoti veselīgi 
ikdienas produkti un gardumi. Veikaliņā atradīsi arī maizes 
cepēja komplektu, destilātus un vīnus, kā veselīgo našķu 
darītavas “Labas saknes” gardumus. 

Darba laiks: P. – Pk. 10:00 - 18:00 Se.10:00-16:00 
Sv. 10:00-15:00 
24.12., 25.12., 26.12., 31.12. un 01.01. – SLĒGTS
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Veikals “Sa.adi” Rīgas iela 33, Cēsis
Sa.adi ir veikals-darbnīca, kur var iegādāties uz vietas 
darinātus adījumus gan lieliem, gan maziem, kā arī redzēt 
adījumu tapšanas procesu. Darbnīcā var iegādāties dzijas un 
visu nepieciešamo, lai dāvanas saviem mīļajiem 
pagatavotu pats. Īpašais piedāvājums: šalles gan adītas, gan 
austas, cepures, cimdi un zeķes lieliem un maziem.

Darba laiks O.-Pk. 11:00-17:00 S. 11:00-14:00 
Sv., P. – SLĒGTS 24.12.-26.12. , 31.12.-02.01. – SLĒGTS
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Veikals  «Pie Karlīnes»  Rīgas iela 21, Cēsis
Mājīgais veikaliņš “Pie Karlīnes”, priecē apmeklētājus ar 
gaumīgiem amatnieku darinājumiem, plašu aromterapijas 
produktu un dabīgas kosmētikas klāstu. Gardi našķi un 
veselīgi produkti iepriecinās gardēžus. Daudzveidīgs 
Latvijas vīndaru piedāvājums un izcilais aveņu karstvīns, kas 
jau ieguvis baudītāju atzinību, būs degustējams 
arī uz vietas.

Darba laiks: P. – Pk. 11.00 – 18.00 Se.11.00 – 16.00 26.12., 31.12., 
01.01., 02.01., 09.01. - SLĒGTS
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Veikaliņš – kafetērija “Vinetas un Allas Kārumlāde” 
Rīgas iela 12, Cēsis. 
Kārumlādes Ziemassvētku gaidīšanas laikā veikaliņš gaida 
tieši tevi! Saldi našķi un pikanti produkti - viss kas noder 
ikdienas un svētku galdam. Gan arī burvīgas dāvanu iespējas.
Īpašie piedāvājumi: “ Miljonāra “ konfekšu kārba 
Ziemassvētku iesaiņojumā, Zilais ūdens un strīpainais 
veiksmes tīģeris kopā ar Kārumlades piparkūkām, rumā 
nogatavināti cukuroti mandarīni, saldas dāvaniņas 
lieliem un maziem . 

Darba laiks: P. – Se. 8.30 – 18.00 Sv. 10.00 – 18.00 24.12. - 8.30- 
15.00  25.12., 26.12., 26.12., 01.01. – SLĒGTS 
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Cēsu Ziemassvētku veikaliņš  Rīgas iela 3, Cēsis
Cēsu Ziemasssvētku veikaliņš jau 7 gadu priecē Cēsu 
iedzīvotājus un Cēsu viesus ar skaistām, unikālām dāvanām! 
Vairāk ka 100 mājražotāju, amatnieku piedāvājums 
vienuviet. Saldumi, mājlietas, rotas, Latvijā ražots apģērbs, 
Daumanta Kalniņa rotas un daudz citu skaistu lietu. 
Nāc un izvēlies!

Darba laiks: P. – Pk. 11.00 – 18.00 Se. 10.00 – 17.00 
Sv. 11.00 – 16.00, 25.12. – SLĒGTS
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Eko/deko namiņš Valņu iela 3a, Cēsis 
Veikaliņā vienuviet tiek piedāvātas rūpīgi atlasītas un 
orģinālas dāvanas. Plašs, daudzveidīgs piedāvājumu klāsts: 
mājražotāju/ amatnieku izstrādājumi, preces mazuļiem, rotas 
un aseksuāri, dabīga kosmētika un pārtika, saldumi, vīni, 
veselības stiprinoši dabas brīnumlīdzekļi un daudz citu 
labumu un smukumu. Ar mīlestību radīts Latvijā, kā arī 
tuvāku un tālāku kaimiņu ražotāju produkti - dabīgi , veselīgi 
un labsajūtas veicinoši.

Darba laiks P.-Pk. 10:00-17:30 S. 10:00-15:00          Sv. SLĒGTS 
Par darba laika izmaiņām svētku nedēļā, aicinām 
sekot Facebook.
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Beziepakojuma veikals “Ieber.lv” Pļavas ielā 13, Cēsis
Uzpildot ieber.lv Tu kļūsti par mūsu ģimenes daļu! Un ģimenē 
mēs rūpējamies viens par otru. Dalāmies ar receptēm un 
iedvesmojam burvestībām virtuvē. Veikala plauktos atradīsi 
īpašo Cēsu Labo domu tēju un Rūķīša Cepurīša adventes 
kalendārus, dāvanu komplektus ar šampūnziepēm, cieto 
kondicionieri, roku vasku, zobu tīrīšanas pulveri. 

Darba laiks: P.-Pk. 10.00 – 18.00 Se. 10.00 – 14.00 
Sv. SLĒGTS   24.12.,25.12.,26.12., 31.12., 01.01., 02.01. - SLĒGTS
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