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Muzejpedagoģiskais piedāvājums 

Izklaides piedāvājums 

Ēdināšanas piedāvājums

Dabas tūrisma piedāvājums

RRUUDDEENNSS



Ekskursija pa muižu ar stāstu no pašiem bruņinieku laikiem
Saules pulkstenis “Tu un Tavs laiks” apskate, otra tāda pasaulē nav!
Spēka smelšanās no Sauļotā staba un trīs īpašo koku ansambļa “Saime”

Maizes darbnīca ar degustāciju 9 EUR/pers.
Cepumu, kūku meistarklase 9 EUR/pers.
Piparkūku darbnīca ar muižas rūķiem 9 EUR/pers.
Aroma rituāls 7 EUR/pers.
Pirtsslotu un skrubīšu darbnīca 5 EUR/pers.

Brantu muiža
  Piedāvājumā:

  Darbnīcas:

Iespējams nodrošināt ēdināšanu grupām!

Cena: Atkarīga no izvēlētā piedāvājuma 

+371 26425426 

Smiltenes boulings
Izjust azartu un komandas garu palīdzēs Smiltenes boulings. Lieliska vieta, kur

uzspēlēt boulingu un skaisti pavadīt laiku. 
Pieejami 4 celiņi, kur katrā var spēlēt līdz 8 cilvēkiem.

Cena: atkarīga no dienas un laika 

 +371 22310011 

Baznīcas laukums 2, Smiltene

+371 25455507

Atmodas iela 2, Smiltene

Skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas

Apmeklējot TLMS „Smiltene”, ir iespēja uzzināt vairāk par
tradicionālo rokdarbu tapšanas un lietišķi mākslinieciskās
jaunrades aizkulisēm, izprast latvju ornamentiku, kā arī
aplūkot un iegādāties Smiltenes novadā tapušus lietišķās
mākslas darbus.
Mēs piedāvājam:
1)Iepazīt latviešu kultūras mantojumu caur krāsām un
rakstiem;
2)Iepazīties ar aušanas procesu un iespēju teorētiskās
zināšanas izmantot praksē;
3)Iegādāties lietišķās mākslas darbus;
4)Piesakoties divas nedēļas iepriekš, var iepazīties ar
Smiltenes novada tautas tērpiem (grupām līdz 10 cilvēkiem)P.-C. 8:30-17:00, Pk. 8:30-16:00 , S., Sv. -                          

Brantu muiža, Brantu pagasts

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

Vecais parks un Vidusezers

Vecais parks, Smiltene 

Tautas Lietišķās Mākslas Studija 
„Smiltene”

Skaistai rudens baudīšanai dabā apmeklē Smiltenes veco parku!  Rudens ir īstais
laiks, kad parks parāda savu šarmu ar dažādām krāsu gammām. Parks ir

labiekārtots ar atpūtas un piknika vietām, soliņiem, asfaltētiem celiņiem un
jaunizveidotām koka laipām, tāpēc šī teritorija ir jauka pastaigu un atpūtas vieta.  

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka



Amberfarm jeb Dzintarferma
  Aicina uz aptuveni 2 stundu garu ekskursijas programmu, kuras laikā skolēniem ir

iespēja uzzināt par Latvijas zeltu - smiltsērkšķiem; un to nozīmīgumu.
Uzzināsiet kā novākt ražu, kā to pārstrādāt un kā to baudīt. Būs arī degustācija, kuras
laikā pārliecināsieties, ka veselīgs ir arī garšīgs! Piedāvājumā ietilpst arī meistarklase!

Cena: EUR 5 +PVN (persona)

+ 371 20175175

"Liepūdrupi", Variņu pagasts

  +371 25776631

Mēru muiža, Mēri, Bilskas pagasts

Cena: Cena atkarīga no grupas lieluma, piedāvājuma

3,00 EUR (dalība 1 skolēnam)
Pasākuma ilgums: 60 min.
Dalībnieku skaits: līdz 25

3,00 EUR (dalība 1 skolēnam)
Pasākuma ilgums: 70 min.
Dalībnieku skaits: līdz 25

Muzejpedagoģiskā nodarbība par mērīšanu un
mērīšanos “Izmēri Mēru dižozolu!” pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Kas ir muzejs?” 
5. -9 . klašu skolēniem

Bilskas ezers un dabas taka
  Iespēja baudīt klusu un nesteidzīgu atpūtu pie Bilskas ezera, dodoties pastaigā pa taku, kas

vijas gandrīz ap visu ūdenstilpni. 
Dodoties pa laipām, priecēs mainīgais reljefs - purvainā augsne, skujukoku meži, ezera

šarms. Pie ezera ir divas labiekārotas atpūtas vietas, ugunskura vieta un šūpoles. 
Piedzīvojumu meklētājiem - pie Bilskas ezera tapusi arī 57,87 m gara sajūtu/baskāju taka

galvenokārt no dabīgiem materiāliem.

Adrese: Bilskas ezers, Bilskas pagasts 

Sv., P.-                , O., T. - 10:00 – 17:00, C. 11:00 – 18:00, 
Pk.  10:00 – 17:00, S. 10:00 – 16:00

 Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

Uzkodas un sātīga maltīte dažādām gaumēm;
13 veidu picas;
Pieejama bērnu rotaļu istaba;
Banketu galdu klāšana uz vietas un izbraukumos;
Telpas semināru un pasākumu rīkošanai

Kafejnīca – bistro ‘’Trīs pipari un kūkas’’
Piedāvājumā: 

+371 29451734 

Baznīcas laukums 5, Smiltene 

P. – S., - 7.30 – 18.00, Sv. - 

Smiltenes novada muzejs Mēru muižā



Auļukalna muiža
  Auļukalna muižas saimnieki piedāvā izzinošu ekskursiju pa muižu, dažādu

senatnīgu instrumentu apskati un pašu ceptas maizes degustāciju. Cena - 20 EUR
no grupas. Ir iespēja doties uz 2- 4 h ilgo maizes cepšanas meistarklasi, ko papildina
pasakas, teikas un interesantie Auļukalna muižas saimnieces stāsti. Maizes darbnīca

- 4 EUR/ persona

+ 371 20175175

Auļukalns, Drustu pagasts

+371 20378405

Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts

Cena: 1,5 EUR no personas

"Es muzejā"

Programmas un aktivitātes tiek pielāgotas katrai skolēnu
grupai individuāli.

Mērķis: iepazīstināt ar muzeju – ar ekspozīcijām, ar
krājuma glabātuvi, ar darbu muzejā, ar jaunieguvumiem
muzeja krājumā.
Nodarbību saturs: iepazīšanās ar Drustu pagasta vēsturi,
apskatot muzeja ekspozīcijas un krājuma zāli. Senlietu
atpazīšana. Izvērtē katras lietas nozīmi cilvēka dzīvē.

Interaktīvā izziņas un dabas taka pilsdrupu teritorijā
  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.

Raunas parks, Parka iela, Rauna  

Kafejnīca “Jaunā Rauna”
Kafejnīca “Jaunā Rauna” atrodas pašā Raunas sirdī. Iespēja nogaršot
gardu ēdienu ar vietējo mājražotāju pieskārienu. 
Darba dienās ir pieejami kompleksie pusdienu piedāvājumi par
draudzīgām cenām.

+371 22471245 

Rīgas iela 2a, Rauna 

P. – Pk., - 11.00-16.00, S. - 12.00-18.00, Sv. - 

Drustu Novadpētniecības muzejs

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

Cena: Cena atkarīga no grupas lieluma, piedāvājuma



Raunas ceplis
Keramikas darbnīca, kurā iespējams iepazīt keramikas trauku un priekšmetu

izgatavošanas procesu no māla iegūšanas līdz gataviem izstrādājumiem. Skolēniem
tiek piedāvātas dažādas aktivitātes - darbnīcas un dārza apskate, ekskursija un arī

darbnīca, kurā paši var izveidot savus māla priekšmetus.
 

+371 29412265 vai +371 29364949

“Ķieģeļceplis”, Raunas pagasts

+371 20113881

GPS 57.330639, 25.612079

Vienās no Latvijas labāk saglabātajām viduslaiku
pilsdrupām – Raunas pilsdrupās – iegūsiet vēstures
pieskārienu, lielisku pastaigu vietu ar brīnumskaistiem
skatiem un gūsiet iedvesmu jauniem atklājumiem
Smiltenes novadā. Apmeklētājiem ir iespēja uzkāpt
skatu tornī un aplūkot kādreizējo viduslaiku pilsētu.
Atslēgu ir iespējams saņemt pie dežurantes (Rīgas iela
1C).

Raunas Staburags
Interesanta un izzinoša vieta pastaigai.  3,5 m augstais un 17 m platais

Staburags, kuru veido saldūdens avots un kaļķakmens atsegums, ir unikāla un
aptuveni 10000 gadu sena apskates vieta Latvijā. 

Raunas Staburags, Raunas pagasts  

Viesu māja "Jaun-Ieviņas"
Viesus uzņem saimnieki ar individuālu pieeju katram klientam. 
Piedāvā: ēdināšanas pakalpojumus, degustācijas no saimniecībā 
 ražotā un audzētā, kā arī  savvaļas zirgu un govju apskati.
 

+371 26463980 vai +371 29495146

Jaun-Ieviņas, Raunas pagasts

Raunas viduslaiku pilsdrupas

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

Skolēnu darbnīca - 3 EUR  

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

Cena: Cena atkarīga no grupas lieluma, piedāvājuma



Muzeja apmeklējums (~40min) ietver
pastāvīgās ekspozīcijas un izstāžu apskati ar
muzeja speciālista stāstījumu par profesoru,
komponistu Jāzepu Vītolu un iepazīstinot ar
Gaujienas kultūrvidi.
Uzvedums „Tikšanās ar Jāzepu Vītolu”
(~40min) iepazīstina ar komponistu saistošā un
netradicionālā veidā, radot klātbūtnes sajūtu, ar
citātiem, fotogrāfijām un mūziku, ļaujot iejusties
profesora dzīvē.

Senlietu muzejs "Fazāni"
Interesantai un senatnīgai izklaidei Senlietu muzejs - “Fazāni” ir īstā vieta. "Fazāni" ir

Zigurda  Safranoviča privātais senlietu muzejs, kurā atrodas ap 50 tūkstošu dažādu
priekšmetu- pārsvarā cilvēku ziedotas mantas.

 Viesiem papildus pieejama arī uz ugunskura vārītas miežu putras degustācija.

3 EUR/personai

+371 29498605

Senlietu muzejs Fazāni, Trapene

+371 29247772 vai +371 28386923

„Anniņas”, Gaujiena, Gaujienas pagasts 

Cena: Muzeja apmeklējums 3 EUR (skolēniem 2 EUR), Uzvedums 3 EUR

Vaidavas dabas taka
  Rudens ietērpā ieraudzīsi skaistus dolomīta atsegumus, izbaudīsi dažādus

tūrisma elementus un informācijas stendos uzzināsi par ielejas vēsturi! Galvenie
apskates objekti koncentrēti takas sākuma posmā: Jaunās un Vecās Raganu

klintis, Raganiņu (Veselības) avotu, Acu avotu. Ir iekārtotas atpūtas – piknika
vietas, šūpoles, izzinoši elementi.  Dabas takas garums 1,5 km.

Pasta iela 31A, Ape  

Kafejnīca-bistro “Pie Annas”
Lai izsalkums nebūtu šķērslis lieliskai rudens baudīšanai - dodies
gardi paēst Virešos. Šeit tu jūties kā mājās, kur tevi sagaida ar siltām
un gardām pusdienām katru dienu. 

+371 26005655

''Vilnīši'', Virešu pagasts

P.-Pk. - 9.00-16.00, S., Sv. - 

Jāzepa Vītola memoriālais muzejs 
“Anniņas”

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka



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 un rotāt
ziemassvētku eglīti kopā ar Hopenhofas
muižas baronu atvasēm.

Zvārtavas pils 
Šī skaistā un ievērojamā pils, ir īstā vieta, kur lūkoties rudenī - ne tikai pašas pils izskats
apburs viesus, bet apmeklējot  pašu pili uzzināsiet par pils vēsturi un to, kas šobrīd tur

rosās!  

3,50 EUR pieaugušajiem 2,50 EUR skolēniem un pesionāriem

+371 29177170

Zvārtava, Gaujienas pagasts

+371 26124789

Dzirnavu iela 24 , Ape 

Cena: Skolēniem 1,50 EUR, E. Zālītes daiļrades izzināšana (izlaušanās istaba, viktorīna) - 3 EUR

Randatu klintis
  Īsteni patiesu rudens pārgājienu/pastaigu var gūt Randatu klintīs. Dabas taka ir

1,2 km gara, kurā ir gan dažādu dabas šķēršļu pārvarēšana, gan aizraujošs skats
uz Gaujas ieleju no 25 m augstuma. Pēc pastaigas pikniku var uzrīkot tur tapat

netālajā atpūtas vietā ‘’LUIKAS’’ Gaujas krastā. Atpūtas vieta ir labiekārtota ar
galdu, ugunskura vietu un labierīcībām.  

Par cenām atpūtas vietā interesēties zvanot +371 29458857

Adrese: Randati, Virešu pagasts  

Kafejnīca “Krodziņš”
Dodies nogaršot gardus ēdienus "Krodziņā" - omulīgā kafejnīca, ar gaumīgo
interjeru aicina ieturēt maltīti Apes pilsētā! 
Grupām lūgums pieteikties iepriekš.

Elīnas Zālītes memoriālā māja

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka

+ 371 26594554

Ganību iela 4, Ape

P.-S. -12.00-17.00, Sv. - 
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