
Labjūte Smiltenes novadā



Atpūtas komplekss
"Trīssaliņas"
Komplekss izvietots uz trīs salām un apkārt Mucenieku dīķim, kur ikviens
viesis var netraucēti izbaudīt atpūtu.  
“Pirts sala” ar pirti un viesu namu piemērota nelielām svinībām vai atpūtai
draugu lokā. Īsta melnā pirts, kurināta ar malku, patiks gan lieliem, gan
maziem. Pēc kārtīgas izkarsēšanās varēsiet atveldzēties dīķī.
 

+371 26536637 trissalinas@inbox.lv

“Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts

Viesu nams "Oāze"
Pirts un viesu nams skaistā meža ielokā tikai 2km attālumā no Smiltenes
centra. Pēršanās ar malku kurināmā pirtī sniegs lielisku relaksāciju pēc
garas darba dienas vai atpūtu draugu lokā. Atvēsinošu spirdzinājumu
garantēs pelde dīķī.

+371 29619602 aidzis77@inbox.lv

Ābeļu iela 4, Smiltene

www.trissalinas.lv

mailto:trissalinas@inbox.lv


Sajūtu nams “Donas”
Liepu pirts un pēršanās ar bērzu slotiņām skaistā dizaina viesu namā.
Blakus pirtij ir ērti un mūsdienīgi iekārtota atpūtas telpa un duša. 
Labsajūtas vairošanai iespēja doties mierīgā pastaigā un ieelpot svaigu
gaisu sajūtu nama pagalmā.

 +371 26415868  info@donas.lv

“Donas”, Blomes pagasts

Viesu māja ‘’Jaunzilakši’’
Pēršanās ar slotiņām pirtī un apkārtnē lasītas zāļu tējas malkošana
veselam garam - lieliska, relaksējoša atpūta ārpus pilsētas rosības. 
 Sildīties ārpus telpām piedāvā pie pirts novietotais kubls.

Pieejami arī pirtnieka pakalpojumi.

+371 29204530 jaunzilaksi@gmail.com

"Jaunzilakši", Vireši

www.donas.lv

mailto:trissalinas@inbox.lv
mailto:trissalinas@inbox.lv
mailto:lejaszauskas@tvnet.lv


Viesnīca "Kalna Ligzda"
Lieliska pirts telpa tiem, kas ceļo bez auto vai kāro doties uz pirti pilsētas
robežās - viesu nams "Kalna Ligzda" atrodas vien 10 minūšu gājiena
attālumā no Smiltenes centra. 

 +371 26556681 hotelkalnaligzda@inbox.lv

Kalnamuiža-7, Smiltenes pagasts

Atpūtas komplekss "Silmači"
 Pirts māja ar divām karsētavām lielākām draugu kompānijām vai
ģimenes kopā sanākšanai brīnišķīgā dabas nostūrī pašā Lizdoles
ezera krastā. Papildus pirts procedūrām iespējams sildīties arī āra
kublā ar burvīgu skatu uz ezeru. 
Pēc karsēšanās iespēja atvēsināties ezerā. 

+371 26586113  mezroze.ig@gmail.com

“Silmači”, Launkalnes pagasts

www.kalnaligzda.lv

mailto:trissalinas@inbox.lv
mailto:lejaszauskas@tvnet.lv
mailto:lejaszauskas@tvnet.lv


Atpūtas bāze "Slīpi"

Sildīšanās pirtī, relaksējošs vai uzmundrinošs pēriens ar slotiņām;
Aromātiska zāļu tēja, kāju vannīte, sildīšanās pirtī, skrubēšana ar
augu skrubi, pēršanās ar dažādām slotiņām, ādu tonizējoša maska;
Pirts rituāls jubilāram ar sildīšanos, ziedu kāju vannīti, skrubēšanos ar
augu skrubi, uzmundrinošs vai tonizējošs slotiņu pēriens, lutināšana
ar ķermeņa masku.

Meža ieskauta, tradicionāla lauku pirts. Blakus novietots kubls, kurā pēc
vēlēšanās var vai nu karsēties, vai atveldzēties pēc karsēšanās pirtī.

Piedāvājumā dažādas pirts procedūras ar pirtnieku:

Lielākām kompānijām piedāvājumā elektriskā pirts ar nelielu svinību zāli.

+371 28830522  antra.k@apollo.lv

“Slīpi”, Smiltenes pagasts www.slipi.lv

mailto:trissalinas@inbox.lv
mailto:trissalinas@inbox.lv


Viesu māja "Purgaiļi"

 +371 29467037 purgaili@inbox.lv

“Purgaiļi”, Grundzāles pagasts

Viesu māja "Vilks un briedis"
Pirts meža malā, kur pēc karsēšanās iespējams ielēkt nelielā
aukstajā baseinā vai iebrist atvēsināties dīķī. Uz terases novietots
kubls, kurā atpūšoties var vērot zvaigznes un nesteidzīgi baudīt
ziemas vakarus. 

Esi pilsētā, bet jūties kā meža mierā!

+371 26167192  info@vilksunbriedis.lv

Ceriņu iela 5, Smiltene

Burvīga vieta, kur baudīt nesteidzīgus ziemas vakarus un pirts
rituālus pilnīgā lauku mierā. Pirts mājā atrodas kamīnzāle, kas
piemērota nelielām kompānijām.

Pie pirts pieejams liela izmēra kubls, kas būs ērts līdz 10 personām.

www.purgaili.lv

mailto:trissalinas@inbox.lv
mailto:lejaszauskas@tvnet.lv
mailto:lejaszauskas@tvnet.lv


Viesu nams "Pļavnas"

 +371 29192505 plavnas@yahoo.com

"Pļavnas", Drustu pagasts

Brīvdienu māja "Ūdensrozes"

+371 26467932  drusti.udensrozes@inbox.lv

"Ūdensrozes", Drustu pagasts

Pēršanās saimnieka būvētā pirtī ar dažādu augu (bērzu, liepu,
pīlādžu, paparžu, avenāju, u.c.) slotiņām možam garam un veselības
uzlabošanai. 
Blakus atrodas kamīnzāle, kas piemērota nelielām kompānijām. 

Pirts brīvdienu mājas kompleksā pašā Kreiļu ezera krastā sniedz
iespēju sasildīties pēc ziemas prieku baudīšanas, nosvinēt svētkus vai
vienkārši relaksēties mierā un klusumā.

Pirms pēršanās dodies mierīgā pastaigā brīvdienu mājas teritorijā vai
uzrīko skaistu pikniku kādā no labiekārtotajām piknika vietām!

www.plavnas.lv

www.udensrozes.com

mailto:trissalinas@inbox.lv
mailto:lejaszauskas@tvnet.lv
mailto:lejaszauskas@tvnet.lv


Glempings "DiDille"

info@didille.com

Glempings DiDille, Drustu pagasts

Brīvdienu mājas "Rūnēni"

+371 26180543 ilze.liepin@gmail.com

"Rūnēni", Brantu pagasts

Saimnieka ģimenes lolotais Zāļu namiņš dod iespēju sildīties pirtī
pilnīgā lauku mierā. Pie pirts atrodas atpūtas telpa un dīķis, kurā
veldzēties pēc pirts rituāliem. 

Pieejami profesionāla, sertificēta masiera pakalpojumi un
konsultācijas.

Glempingā pieejami 4 kupoli (Pļava, Ezers, Bērzi, Mežs)
nesteidzīgai atpūtai nelielā kompānijā. Pie katra no kupoliem
novietots privāts kubls, kurā sildīties pirms spēkus atjaunojoša
naktsmiera. 
Izvēloties kupolu "Ezers" varēsi arī atveldzēties Draudzesskolas
ezerā. 

www.didille.com

www.runeni.lv

mailto:trissalinas@inbox.lv
mailto:lejaszauskas@tvnet.lv
mailto:trissalinas@inbox.lv


Viesu nams "Jaun-Ieviņas"

 +371 29495146 jaun-ievinas@jaun-ievinas.lv

Jaun-Ieviņas, Raunas pagasts

Viesu nams "Lejas Zauskas"

+371 26496178 lejaszauskas@tvnet.lv

“Lejas Zauskas”, Smiltenes pagasts

Mājīga pirts netālu no Smiltenes, kur vairot labsajūtu kā ģimenes, tā
draugu lokā. Pirtī iekārtots baseins, kurā atveldzēties pēc kārtīgas
pēršanās un kubls, kurā sildīties un baudīt sniegotās lauku ainavas. 

Jaun-Ieviņas saviem viesiem piedāvā karsēšanos un pēršanos
pirtī, kā arī veldzējošu peldi dīķī. Pirts mājā atrodas kamīnzāle,
kas piemērota līdz 40 personām. 
Ūdens procedūru piekritējiem pieejama masāžas vanna.

Pirms labjūtes procedūrām dodies apskatīt savvaļas zirgus!

www.jaun-ievinas.lv

mailto:trissalinas@inbox.lv
mailto:lejaszauskas@tvnet.lv


Viesu nams "Kalnarušķi"

 +371 26594554  info@kalnaruski.lv

ZS “Kalnarušķi”, Apes lauku teritorija

Brīvdienu māja "Melderi"

+371 26152011 guesthousemelderi@gmail.com
 Melderi, Grūbe, Apes pagasts

Viesu nama "Melderi" pirts - vieta atpūtai, svētku svinēšanai un
nakšņošanai Vaidavas upes krastā. Piedāvājumā sildīšanās gan pirtī,
gan kublā. Kontrastu cienītājiem pēc karsēšanās iespējams
atveldzēties dīķī vai Vaidavas upē. 

Viesu nams ar pirti klusā un mierīgā lauku teritorijā ar skaistu
dabu un vairākiem dīķiem. Pirts ēkā atrodas zāle, piemērota
kompānijām līdz 30 personām, kā arī blakus novietots kubuls. 

www.kalnaruski.lv

mailto:trissalinas@inbox.lv
mailto:trissalinas@inbox.lv
mailto:lejaszauskas@tvnet.lv


Atpūta līdz 8 personām vienlaicīgi
Kubla piegāde
Ūdens piegāde par papildu samaksu
Elektrības ģeneratora noma - iespēja kublu novietot kur vien
sirds kāro

Nepieciešama tikai malka krāsns kurināšanai.

Kubls "Airītes"

+371 29192283 kubliits@gmail.com 

Bilskas pagasts

“Tom Džī” kubls

 +371 26338827 jurisbrencis@inbox.lv

Raiņa iela 99, Smiltene

Vienlaikus sildīties var līdz 6 personām
Hidromasāža un LED apgaismojums
Piegāde par papildu samaksu

Nepieciešams ūdens, elektrības pieslēgums un malka krāsns
kurināšanai.

mailto:trissalinas@inbox.lv
mailto:trissalinas@inbox.lv
mailto:lejaszauskas@tvnet.lv


"Smiltenes Kubls" un pirts

Vienlaicīgi sildīties var līdz 7 personām
Iebūvēta džakuzi sistēma un LED apgaismojums
Ērti glāžu turētāji

Ārējā malkas krāsns un akmeņu krāvums
Pirts telpā izveidotas divas lāvas
Priekštelpa ar diviem soliem
Apgaismojums gar ārpusē, gan iekštelpās
Sasniedz 60°C, uzsildāma aptuveni 30 minūtēs

Pārvietojams kubls uz piekabes, ko var vadīt ar B kategorijas
autovadītāja apliecību.

Pārvietojama mucveida pirts uz piekabes, ko var vadīt ar B
kategorijas autovadītāja apliecību.

+371 25675465 aiga4@inbox.lv

Pilskalna iela 5a, Smiltene

mailto:trissalinas@inbox.lv

