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   Apskati Jaunās un Vecās Raganu klintis, Raganiņu
(Veselības) avotu un Acu avotu. Takā ir iekārtotas

atpūtas – piknika vietas, šūpoles, izzinoši elementi.
Dabas takas garums 1,5 km.

1. Dodies dabā!

Smiltenes Vecais parks un vidusezers
Baudi nesteidzīgu pastaigu Smiltenes skaistajā -

Vecajā parkā. Šeit Tu atradīsi Vanšu tiltiņu, Lasītavu,
vingrošanas laukumu, kā arī dažādus dabas

objektus.

Gaujienas mūzikas taka
Muižas parkā astoņos pieturpunktos izvietoti āra

mūzikas instrumenti, ko var spēlēt, skandināt
ikviens mūzikas takas apmeklētājs.

Takā ir vairāki interaktīvi objekti, kuri caur spēles
un interaktīvas iesaistes principiem atklāj vairākus

dabiskos fizikas likumus. 

Interaktīvā izziņas un dabas taka Raunā

Vecais parks, Smiltene 

Gaujienas muižas parks, Gaujiena

Raunas parks, Parka iela, Rauna 

Vaidavas dabas taka

Pasta iela 31A, Ape 



Smiltenes novadpētniecības muzejs Mēru muižā

Vai spēsi atpazīt 12 putnus no rakstnieces Elīnas
Zālītes stāstiem un izkļūt no izlaušanās istabas? Ja

izdosies, tad tālāk tevi un tavus skolasbiedrus
sagaida nākamais piedzīvojums 3D pasaulē. Ar 3D

briļļu tehnoloģiju palīdzību varēsiet vēžot ar
Hopenhofas muižas baronu atvasēm.

Elīnas Zālītes memoriālā māja

Sv., P.-              , O., T. - 10.00 – 17.00, C. 11.00 – 18.00, Pk. 10.00 – 17.00, S. 10.00 – 16.00

"Es muzejā" : mērķis: iepazīstināt ar muzeju.
Nodarbības saturs: iepazīšanās ar Drustu pagasta
vēsturi, apskatot muzeja ekspozīcijas un krājuma

zāli. Senlietu atpazīšana. Izvērtē katras lietas
nozīmi cilvēka dzīvē.

 

Papildus raksta radīšanai, jaunieši (un arī pieaugušie!) varēs
pārbaudīt savas zināšanas Smiltenes novada kultūrvēsturē, risinot
āķīgus uzdevumus, krustvārdu mīklas un spēlējot muzeja spēles.

2. Apmeklē muzejus!

Izstādes “Ik dvielīša izrakstīju” ietvaros plānotas
aktivitātes, kas saistītas ar tradicionālās kultūras un
radošo mākslu izpausmēm cilvēka ikdienā - tā būs

muzeja krājumā esošo dažādās tehnikās izšūtu dvieļu
kolekcija. Aicinām iedvesmojoties no dvieļos ieaustajiem

rakstiem, muzejā radīt savu rakstu – zīmēt uz papīra,
izšūt uz krāsaina kartona vai izšūt savu rakstu uz
auduma kā aplikāciju ikdienā lietojamām lietām.

Mēru muiža, Bilskas pagasts, Mēru muiža
+371 27054830

Dzirnavu iela 24 , Ape +371 26124789Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

Pieaugušajiem 2,00 EUR, Skolēniem 1,50 EUR

Cena: atkarīga no grupas lieluma

Drustu novadpētniecības muzejs

Palsas iela 20, Drusti +371 20378405Apmeklējums iepriekš jāpiesaka
1,50 EUR no personas



3. Apmeklē bibliotēkas!

Apes bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa

Skolas iela 4, Ape +371 22323830
Pi. - Pk. 8.30 - 13.00,14.00 - 17.30 S.-Sv - 

13.03.-17.03. Pavadi pavasara brīvlaiku, dodoties 
uz Apes bibliotēku!

Birzuļu bibliotēka

Mēri, Bilskas pagasts +371 25650275 
Pi.,Ot. 8.30-18.00 Tr.16.00-19.00 Ce.-Sv. -

15.03. Bērnu pēcpusdienas nodarbība, 
06.03.-31.03. Lāsmas Veigules sapņu ķērāju izstāde

Raunas bibliotēka

Rīgas iela 2, Rauna +371 26617582
Pi. - Pk. 9.00-18.00, Se. 9.00-13.00, Sv. - 

13.03. un 15.03. plkst. 14.00 Viktorīna un galda spēļu pēcpusdiena
17.03. plkst. 16.00 Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2022

apbalvošanas pasākums

Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā

Gaujas iela 1, Smiltene +371 20047831 

13.03.-17.03. Virtuālais skolēnu brīvlaiks bibliotēkas
Facebook lapā

14.03 Plkst. 13.00-15.00 Radošā darbnīca 

Pi. - Pk. 10.00-17.00, Se., Sv. - 



4.

Iepazīsti Smilteni Cilpojot!
CILPO.LV komanda radījusi spēli, kas ļauj interaktīvā un

atraktīvā veidā iepazīt Smilteni!

Spēlē spēles!

6 KM ~ 2 H 6 EUR

Travitious Smiltenes novada iepazīšanas spēles:
"TUR, KUR RAUNA..." - Piedzīvojumā atklāsi: dabas
objektus, arhitektūras piminekļus un vēsturiskas vietas

4 KM ~ 1,5 H Līmenis: viegls

"Pa Smiltenes dzejas takām" - Piedzīvojumā atklāsi:
pilsētas ēkas, parkus, ezerus un pastaigu takas.

4,5 KM ~ 2 H Līmenis: viegls

Roadgames Smiltenes novadā:
Ziemeļu puses valdzinājums Veclaicene - Gaujiena. 

 
~ 117 km ~ 4 H +

Noķer kontrastus Smiltene - Rauna. 
 

~ 138 KM ~ 4 H +

1-5 cilvēki

1-5 cilvēki

* Lai iegūtu bezmaksas kodu Roadgames spēlēm, nāc ciemos uz Smiltenes novada TICiem *



Omulīgā kafejnīca, ar gaumīgo interjeru aicina
ieturēt maltīti Apes pilsētā! 

5. Gardi paēd!

Kebabnīca "RE kebabs" 
Vienīgā kebabnīca Smiltenē, kur var nobaudīt

gardus kebabus un dažādas uzkodas.

Kafejnīca “Jaunā Rauna”
Kafejnīca pašā Raunas sirdī. Iespēja nogaršot gardu

ēdienu ar vietējo mājražotāju pieskārienu. 

Uzkodas un sātīga maltīte dažādām gaumēm,
pieejama bērnu rotaļu istaba

Kafejnīca – bistro ‘’Trīs pipari un kūkas’’

Baznīcas laukums 4, Smiltene

Kafejnīca “Krodziņš”

+371 22323830
Pi.-Sv. 11.00 -19.00

Rīgas iela 2a, Rauna 
+371 22471245 
P. – Pk., - 11.00-14.00, S. - Sv. - 

Baznīcas laukums 5, Smiltene 
+371 29451734 
Pi. – Sv., - 7.30 – 18.00, Sv. - 

Ganību iela 4, Ape
+ 371 26594554
Pi.-Se. -12.00 -17.00, Sv. - 



6. Izklaidējies!

Smiltenes boulings
Lieliska vieta, kur izjust adrenalīnu, uzspēlēt

boulingu un skaisti pavadīt laiku. 

Smiltenes KINO
Dodies noskatīties jaunākās filmas Smiltenes

kinozālē!

Šeit sastopama daba, vēsture un aktīva atpūta
vienuviet. Dodies ciemos uz izjādi, izbraucienu vai

ekskursiju!

Baižkalna staļļi

Baznīcas laukums 2, Smiltene
 +371 22310011 
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

Gaujas iela 1, Smiltene

+371 28343415
Pi. - Pk.: 8.00 – 17.00 vai stundu pirms filmas seansa

"Baižkalna Staļļi", Rauna
+371 29540152 vai +371 28842581
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

Viesu māja "Jaun-Ieviņas"
Degustācijas no saimniecībā ražotā un audzētā, kā

arī savvaļas zirgu un govju apskate.

Jaun-Ieviņas, Raunas pagasts
+371 26463980 vai +371 29495146
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka



Pi. - Pk. 8.30 - 13.00,14.00 - 17.30
Se.-Sv - 

Pi. - Pk. 8.30 - 13.00,14.00 - 17.30
Se.-Sv - 

Pi. - Pk. 8.30 - 13.00,14.00 - 17.30
Se.-Sv - 

Virešu TIC "Mājvieta"

Smiltenes novadā sanāk!

Smiltenes TIC

Raunas TIC

Dārza iela 3, Smiltene
 +371 29395299 

Valmieras iela 1A, Rauna
+371 20 113 881

“Vecvireši”, Virešu pagasts
+371 29615699


