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Tūrista bibliotēka.  
  

A. Kleinhofs.  

  
 Iekšlietu ministrijas tūrisma birojs turpinādams gādāt par teicamas literatūras izdošanu 
dzimtenes apce-ļotājiem, nupat laidis klajā vadoņus par Valmieru un Cēsu novadiem.  
  
Valmiera - Burtnieki - Mazsalaca.  
  
Cēsu pilsētu un tās apkārtni. Pirmajā daļā apskatīta Cēsu vēsture, tad dotas visas nepieciešamās 
ziņas par valsts un pašvaldības iestādēm, muzeju, viesnīcām, ēdienu namiem, tūristu mītni, tad 
apkārtgājiens pa Cēsīm un noslēgumā 11 maršruti Cēsu tuvākā apkārtnē neaizmirstot arī laivas 
braucienu lejup pa Gauju līdz Siguldai. Bez tam p ielikumā pilsētas un apkārnes p lām, kas 
attiecīgām līnijām norāda katra marš-Tā saucās Reiņa Cukura sarakstītais vadonis (96 lpp, 45 
sant.)par Ziemeļrietumlatvijas interesantajām vietām. Autors jau līdz šim pazī-stams kā labs 
Mazsalacas pazinējs un dažus gadus atpakaļ sarakstīja nelielu grāmatiņu „Nāciet uz Mazsalacu". 
Tagadējais tūristu, vadonis aptver bez jau pieminētās Mazsalacas arī vēl Valmieru ar tuvāko 
apkārtni un Burtnieku novadu. ? Apskatīts arī Beverīnas pilskalns, Ellītes smilšakmens, alas pie 
Lodes, Zilais kalns, Dikļi, Trikāta, Smiltene, Strenči, Burtnieki, plašā Mazsalacas apkārtne u. c. 
Apskats visai sīks un koncentrēts. Autors sakopojis visas ziņas, kas var interesēt skaistu dabas 
ainavu meklētāju, vēsturisko pieminekļu cienītāju u.c, jo Valmiera ar Zilo kalnu, Burtnieku ezers 
ar Gaismas pili, Mazsalaca ar krāšņajiem upes krastiem, dzi-ļajiem un zaļajiem Salacas ūdeņiem, 
Velna ala, Skaņais kalns ir tiešam viens no visskaistākajiem Latvijas apvidiem. — Pielikumā 
Valmieras pilsētas un apkārtnes plāni.  
  
 Cēsis — Vidzemes sirds.  
  
K. Dzirkalis 103 lappusēs (55 sant.) dod skaidru pārskatu par rūta virzienu. Tiem, kam interesē 
Latvijas dabas skaistums, gleznainie Gaujas krasti ar lieliskajiem iežiem Cēsu apkārtnē, pirms 
došanās ce-ļojumā, katrā ziņā jāiepazīstas ar šo grāmatiņu. Tieši Cēsu novads saista ar 
daudzināto Sietiņiezi un it sevišķi Zvārtes iezi pie Zvārtes mā-jām. Autors saka, ka itkā milzu 
kreisera deguns stāv majestātiskais Zvārtes iezis, kam nav otra līdzīga Latvijā. Šo iezi uzskata 
par varenāko dabas pieminekli mūsu dzimtenē un cilvēks viņa tuvumā izliekas kā sīka būtne. Būt 
Cēsīs un tās apkārtnē un neredzēt Zvārtes iezi, nozīmē neredzēt Cēsu apkārtnes dižāko un 
gleznaināko vietu.  
  
 Ar šiem ērtajiem, kabatas formāta vadoņiem novērsts lielais trūkums, kas bija sajūtams tūristu 
saimei, jo tieši Ziemeļlatvija ir tā mūsu zemes daļa, kur aizplūst lielum lielais ce-ļotāju vairums. 
Šīs grāmatas atvieglos soļus-  
 


