
Tilderu 

dabas taka

Randatu

dabas taka

Atrašanās vieta

GPS Koordinātes

Garums

Apraksts

Atrašanās vieta

GPS Koordinātes

Garums

Apraksts

Virešu pagasts

 57.4543516, 26.3432302

 600 m

Dodoties pastaigā pa Tilderu taku var redzēt gleznaino upes
ieleju, Tilderu dolomīta krauju, senās lauztuves un dižo Virešu

mežābeli, kuras stumbra apkārtmērs ir gandrīz 3 metri. Krastos
var piestāt arī laivotāji. Taka ir vienvirziena. 

Randati, Virešu pagasts

 57.4487279, 26.3482689

1,2 km

Dabas taka ar norādēm un stendiem, kur lasāma informācija
par šeit esošajām dabas vērtībām, ir izveidota, lai aplūkotu
augstākās dolomīta klintis Latvijā – Randatu klintis. Klints
paceļas 25 m virs Gaujas. 100 un vairāk metru plašumā ir

sagāzušies klints bluķi. 

Foto: dodies.lv



Vizlas

dabas taka

Vaidavas

dabas taka

Atrašanās vieta

Atrašanās vieta

GPS Koordinātes

GPS Koordinātes

Garums

Garums

Apraksts

Apraksts

Vidaga, Virešu pagasts

 57.430508, 26.346996

 1,2 km

Taka atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā –
„Ziemeļgauja”. Sākums pie tiltiņa pār Vizlu - vecākais dolomīta

arkveida tilts Latvijā. Takā var uzzināt par vairākām
Ziemeļgaujas dabas vērtībām. Ejot pa taku, var nonākt līdz

Vizlas ietekai Gaujā, aplūkot Vizlas dolomīta atsegumus,
arkveida tiltu un Vizlas dižakmeni. 

Ape

 57.54041, 26.70534

1,5 km

Gar Vaidavas upes gleznainajiem krastiem vijas dabas taka.
Informācijas stendos uzzināsi par Vaidavas ielejas dabu un

kultūrvēsturi, laivošanas iespējām. Galvenie apskates objekti
koncentrēti takas sākuma posmā: Jaunās un Vecās Raganu klintis,

Raganiņu (Veselības) avots, Acu avots. Ir iekārtotas atpūtas -
piknika vietas. 

Foto: redzet.eu



Gaujienas

dabas taka

Gaujienas

mūzikas taka

Atrašanās vieta

Atrašanās vieta

GPS Koordinātes

GPS Koordinātes

Garums

Apraksts

Apraksts

Gaujiena

57.516872, 26.400275

 6 km

Dabas taka ved gar Gaujas krastu, ietverot vēsturisko
Gaujienas muižas ansambli, kā arī no tās aplūkojamas dabisko

pļavu uzturēšanai ierīkotās ganības. Izvietotajos informācijas
stendos uzzināsi par daļu no Ziemeļgaujas daudzveidīgajām

dabas vērtībām – biotopiem un šo biotopu iemītniekiem. 

Gaujiena

57.514995, 26.399210

Taka atrodas Gaujienas muižas parkā, kur astoņos
pieturpunktos ir izvietoti āra mūzikas instrumenti.

Instrumentus var spēlēt un skandināt ikviens takas
apmeklētājs.  

Foto: dodies.lv



Raunas

dabas taka

Raunas parka
taka ar tūrisma
elementiem

Atrašanās vieta

Atrašanās vieta

GPS Koordinātes

GPS Koordinātes

Garums

Apraksts

Apraksts

Rauna

 57.333242, 25.608686

2km

Takā ir iespējams izbaudīt dabas un vēstures daudzveidību.
Baltie smilšakmens atsegumi, akmeņainā Raunas upes

gultne un industriālais mantojums mijas ar stalto Tanīsa
kalnu, noslēpumaino Velnalu un neskartas dabas stūrīšiem.

Atpūtas laukums, taka bērniem un jauniešiem izveidota
vēsturiskajā Raunas parkā, ar skatu uz Raunas pilsdrupām.

Starp kokiem parkā ir izveidoti dažādi fiziskās izturības
pārbaudes šķēršļi.

57.332325, 25.611945

Rauna, Raunas parks



Raunas parka
pils vēstures
taka

Raunas parka
interaktīvās
izziņas taka 

Atrašanās vieta

Atrašanās vieta

GPS Koordinātes

GPS Koordinātes

Apraksts

Apraksts

Takā ir izveidoti dažādi elementi, kas atspoguļo Raunas pils
arhitektonisko uzbūvi tās pastāvēšanas augstākajā posmā.

Galvenokārt, izmantoti elementi no galvenās pils, jo tās
struktūra daļēji saglabājusies un atpazīstama šodienas

pilsdrupās. Caur izveidotajiem stendiem ikviens interesents
aizraujošā veidā var apgūt pils vēsturi.

Rauna, Raunas parks

Izzinošā dabas taka tiek dēvēta arī par “Fizikas āra laboratoriju”,
kuru apmeklēt ir aicināti dažāda vecuma un klašu kolektīvi,
izmantojot taku kā neformālās izglītības rīku. Takā ir vairāki
interaktīvi objekti, kuri caur spēles un interaktīvas iesaistes

principiem atklāj vairākus dabiskos fizikas likumus.

Rauna, Raunas parks

57.332325, 25.611945

57.332325, 25.611945



Bilskas 

ezera taka

Dabas taka bērniem 
“Meža draugu birztaliņa” 
Trīssaliņās (€)

Atrašanās vieta

Atrašanās vieta

GPS Koordinātes

GPS Koordinātes

Garums

Garums

Apraksts

Apraksts

Bilskas pagasts

 57.49274, 25.99788

 1km

Koka laipu dabas taka vijas gandrīz ap visu Bilskas ezeru
un dodoties pastaigā, priecēs gan ezera ainavas, gan arī

purvainā mežmala. Takā izvietotas atpūtas vietas ar
soliņiem un šūpoles. Netālu no stāvlaukuma ierīkota

labiekārtota peldvieta, piknika vieta, pludmales volejbola
laukums, kā arī aptuveni 56m gara baskāju taka. 

„Trīssaliņas”, 
Grundzāles pagasts

+371 26536637, +371 29477124

57.490233, 26.219807

400m

Dabas taka bērniem, kurā izvietoti vairāk nekā 30 koka zvēriņi.
Apmeklētājiem tiek izsniegta īpaša takas karte, ar kuras

palīdzību būs iespēja atrast visus zvēriņus un pildīt uzdevumus.
Blakus takai atrodas lapene, kurā pieejamas dažādas, uz vietas

spēlējamas, spēles.



Piedzīvojums 
uz meža takas
Veicdreimaņu 
mežos (€) 

Meditatīvās 
pastaigas mežā 
“IEEJA” (€) 

Atrašanās vieta

Atrašanās vieta

GPS Koordinātes

GPS Koordinātes

Garums

Apraksts

Apraksts

57.240663, 25.948483

“Vecdreimaņi", 
Drustu pagasts

 +371 29196952

Interesentiem ir iespējams apgūt praktiskas
nodarbības dzīvei pirmatnējos apstākļos.  Nodarbību

laikā tiek apgūtas iemaņas apmetnes ierīkošanai meža
vidē, malkas un ēdiena sagatavošanai ar arhaiskiem

darbarīkiem un metodēm. Pastaigu taku gids
iepazīstina ar apkārtējo meža biotopu - dīķa, mežaudžu

un purvāju interesantākajām īpašībām, pastāsta par
šeit mītošajiem dzīvniekiem.

Satikšanās-Niedrāja ezers, 
Launkalnes pagasts,

+371 29882311

57.43123, 25.97488

7km; 10km; 13km

Unikāls piedzīvojums, kas sastāv no, pēc izvēles, 7, 10 vai 13km
garas, raitas pastaigas pa Smiltenes priežu mežiem pilnīgā

klusībā, mierā ar sevi un dabu, bungu meditācijas maršruta
galapunktā, iekārtojoties hamokos ezera krastā, un kopīgas

sēšanās pie galda, lai aprunātos, ieturētu vieglu, vegānisku maltīti
un dzertu čagas tēju.


