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    RAUNAS VESELĪBAS DABAS TAKA
Nepilnus 2 km garā taka ved gar Raunas upes labo 
un kreiso krastu. Takā ir iespējams izbaudīt dabas un 
vēstures daudzveidību. Baltie smilšakmens atsegumi, 
kas tiek izgaismoti naktīs, akmeņainā Raunas upes 
gultne un industriālais mantojums mijas ar stalto 
Tanīsa kalnu, noslēpumaino Velnalu un neskartas 
dabas stūrīšiem. Pastaigā var pasēdēt “Sapņotavā”, 
iepazīties ar “Mātes” skulptūru Dzirnavgravā, kā arī 
sarīkot pikniku. 

   Takas sākums pie Cēsu ielas vai Valmieras ielas          
   tilta pār Raunas upi
   57.333242, 25.608686

    GAUJIENAS MŪZIKAS TAKA 
Taka atrodas Gaujienas muižas parkā, kur astoņos 
pieturpunktos ir izvietoti āra mūzikas instrumenti. 
Instrumentus var spēlēt un skandināt ikviens takas 
apmeklētājs. Lai mūzikas takas apmeklējums kļūtu 
aizraujošāks, ienāc muzejā “Anniņas” un saņem 
mūzikas takas uzdevumu lapu.

   Gaujienas muiža, Gaujiena 
   57.514995, 26.399210

    GAUJIENAS DABAS TAKA
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. 
Takas garums - 6 km.

   Gaujiena, Gaujienas pagasts
   57.516872, 26.400275

    CĒRTENES PILSKALNS
Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, vissenākais 
Smiltenes vēstures pagātnes liecinieks. Plašā teritorija 
ir piemērota gan aktīvai atpūtai, gan nesteidzīgām 
pastaigām un dabas baudīšanai. Pilskalna augstums 
no Cērtenes upītes puses sasniedz gandrīz 25 m 
augstumu. Lai pilskalnu nocietinātu, tam visapkārt 
izrakts līdz 12 m dziļš grāvis, ko uzskata par vienu 
no grandiozākajām fortifikācijas būvēm Latvijas 
pilskalnos.

   Stāvlaukums Drandu ielas galā, Smiltene
   57.413768, 25.895498

    INTERAKTĪVĀ IZZIŅAS UN DABAS TAKA         
PILSDRUPU TERITORIJĀ RAUNAS PARKĀ
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, Rauna
   57.332325, 25.611945
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    TAKA AR TŪRISMA ELEMENTIEM 
RAUNAS  PARKĀ 
Atpūtas laukums, taka bērniem un jauniešiem 
izveidota vēsturiskajā Raunas parkā, ar skatu uz 
Raunas pilsdrupām. Starp kokiem parkā 0,5 m virs 
zemes ir izveidoti dažādi fiziskās izturības pārbaudes 
šķēršļi  – troses, dažādu konstrukciju virves, kāpnes 
un tiltiņi.

   Raunas parks, Rauna 
   57.332325, 25.611945

    PILS VĒSTURES TAKA RAUNAS PARKĀ
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.

   Raunas parks, Rauna
   57.332325, 25.611945 
   

    BILSKAS EZERS UN DABAS TAKA
Koka laipu dabas taka vijas gandrīz ap visu Bilskas 
ezeru, tās kopējais garums aptuveni 1 km vienā 
virzienā. 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 
56 m gara baskāju taka. 

   Bilskas ezers, Bilskas pagasts  
   57.49274, 25.99788

    DABAS TAKA BĒRNIEM “MEŽA   
DRAUGU BIRZTALIŅA” TRĪSSALIŅĀS  
Apmēram 400 m gara 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.

   „Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts
   57.489705, 26.219380
   +371 26536637, +371 29477124
   www.trissalinas.lv

    PIEDZĪVOJUMS UZ MEŽA TAKAS   
VEICDREIMAŅU MEŽOS 
“Vecdreimaņu” mežā iekārtota dabas taka, uz 
kuras interesentiem 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.

   “Vecdreimaņi”, Drustu pagasts
   +371 29196952

    MEDITATĪVĀS PASTAIGAS                  
MEŽĀ “IEEJA”  
Unikāls piedzīvojums, kas ir par ieiešanu mežā, iešanu 
pretī sev un mieram. IEEJA sastāv no, pēc izvēles, 7, 
10 vai 13 km 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.

   Tikšanās vieta - Niedrāja ezers, Launkalnes       
   pagasts
   57.43123, 25.97488
   +371 29882311 
   shadowlightwalk@gmail.com

    VAIDAVAS DABAS TAKA
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) avotu, Acu avotu. Ir iekārtotas atpūtas - 
piknika vietas. Takas garums – 1,5 km.

   Ape
   57.54041, 26.70534

    VIZLAS DABAS TAKA
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, Vizlas arkveida tiltu un Vizlas 
dižakmeni. Takas garums - 1,2 km.

   Vidaga, Virešu pagasts
   57.430508, 26.346996

    RANDATU DABAS TAKA
Takas sākums atrodas apmēram 1 km augšpus 
Virešu tilta, Gaujas labajā krastā. 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. Takas 
garums - 1,2 km.

   Randati, Virešu pagasts 
   57.4487279, 26.3482689

    TILDERU DABAS TAKA
Taka atrodas Virešu pagastā un ved gar Gaujas 
kreiso krastu. Takas sākums atrodas netālu no 
Virešu tilta. Izstaigājot to, 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 un tās garums – ap 600 m. 

   Vireši, Virešu pagasts 
   57.4543516, 26.3432302

    SMILTENES PASTAIGU TAKA
Atklāj un piedzīvo savu Smiltenes stāstu pats! Dodies 
pastaigā gar Abula upes lokiem, iepazīstot Smiltenes 
pakalnus un ziedošus dārzus. Pa ceļam vērīgi raugies, 
lai pamanītu Firsta Līvena atstātās pēdas Smiltenes 
izaugsmes stāstā. Pastaigu maršruts ir aptuveni 6 km 
garš, tas sākas pie Smiltenes ev.lut. baznīcas, un savā 
ceļā iekļauj tādas vietas kā Vecais parks, Kalnamuiža, 
Tepera promenāde, Smiltenes vidusskola, vecais 
ugunsdzēsēju depo, Jāņukalna brīvdabas estrāde u.c. 

   Maršruta sākums: Baznīcas laukums, Smiltene
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    RAUNAS STABURAGS
Latvijas mērogā unikāls saldūdens kaļķiežu 
veidojums Raunas upes senlejā, kurš veidojies pirms 
8 – 10 tūkstošiem gadu, avota kaļķiem nogulsnējoties 
un sacietējot augsnes virskārtā. Avots, kas plūst pāri 
Staburagam, turpina to audzēt arī mūsdienās. Tas ir 
ap 3,5 m augsts un 17 m plats, kopējais kāpņveidīgās 
kraujas garums ir 35 m. Šeit atrodamas vairāk kā 
100 aļģu un sūnu sugas. Kāpt uz Staburaga stingri 
aizliegts!

   Raunas pagasts
   57.32096854, 25.6059917

    RAGANU KLINTIS
Vaidavas upes kreisajā krastā ir izveidojušies 8–10 m 
augsti, līdz pat 100 m gari smilšakmens atsegumi — 
Raganu klintis. Dabas pieminekli veido devona 
smilšakmeņu atsegumi, ko kopumā veido 2 lielas 
kraujas, 5 atsevišķi avoti un vairākas avotainas vietas, 
4 nišas. Vārds klintīm dots tajos laikos, kad pie tām 
stāvēja raganas tēls.

   Ape
   57.539930, 26.708344

    KALAMECU-MARKUZU GRAVAS 
Valsts nozīmes ģeoloģiskie aizsargājamie objekti. 
Krāšņas gravas ar ūdenskritumiem, alām un slāņu 
atsegumiem. Kalamecu gravas garums ir 240 m, 
platums 10 m, dziļums 12 m. Gravā tek Kalamecu 
upe, tās gultnē izveidojušies 7 ūdenskritumi. 
Markuzu gravas garums ir 250 m, dziļums 13 m, 
platums 14-25 m. Tā ir kanjonveida grava ar 
ūdenskritumiem, alām un dolomīta atsegumiem. 

Gravu nogāzēs vietām izveidojušās dolomīta 
pārkares ar viegli grūstošiem bluķiem. Aplūkojot 
gravas, jāievēro piesardzība!

   Gaujienas pagasts
   57.541769, 26.444056

    VECSAUTIŅU AVOTI 
Spēcīgu avotu grupa, kas izplūst virszemē un veido 
ūdens baseinu. Avotu īpašu padara nelielie, nemitīgi 
mutuļojošie balto smilšu krāterīši, kas veidojas, avota 
ūdenim paceļoties no pazemes dzīlēm. Iecienīta vieta 
gan apskatei, gan dzeramā ūdens ieguvei no speciāli 
izveidotas laipas. Ģeoloģisks dabas aizsardzības 
objekts.

   Pie apdzīvotas vietas Silva
   57.39913, 25.95027

    PILTIŅKALNS
Labirints, kas izveidots Piltiņkalnā, nosaukts par 
dzīves koku, jo tā forma atgādina sazarotu ozolu. 
Taka, kas iestaigāta apkārt kalnam, apvij kalnu 
deviņos lokos un ir simboliska došanās cauri visām 
attīstības pakāpēm no zemākās uz augstāko. 
Svētkalnā norit arī tautas gadskārtu ieražu svētki.

   57.200386, 25.863997
   +371 29331935
   www.piltinkalns.lv

    RAUNAS DZIRNAVAS
Zināms, ka dzirnavas šajā vietā pastāvējušas jau 
17. gadsimta sākumā. Tagad redzamais upes 
aizsprosts ar trīs sliekšņiem ierīkots 1887. gadā. 
1921. gadā dzirnavas īpašumā ieguva vietējā 
lauksaimniecības biedrība, un tās kļuva par pagasta 
lielāko rūpniecības uzņēmumu. Dzirnavās ierīkoja 
arī divas ar ūdens turbīnām darbināmas elektrības 
stacijas, kas nodrošināja mājsaimniecības ar 
elektrību.

   Dzirnavu iela 4, Raunas, Raunas pagasts

    SMILTENES VECAIS PARKS UN 
VIDUSEZERS
Labiekārtota teritorija, kas vijas gar Vidusezeru un 
Abula upi ar atpūtas un piknika vietām, soliņiem, 
ūdenstilpnēm ar strūklakām, asfaltētiem celiņiem, 
koka tiltiņiem un arī Smiltenes vanšu tiltu. Iecienīta 
teritorija ne tikai lēnām pastaigām, bet arī aktīvai 
atpūtai - nūjošanai, velobraukšanai, skrituļošanai. 
Parks savienojas ar Tepera ezera apkārtni un 
promenādi.

   Parka sākums: Pils un Abulas ielas krustojums,    
   Smiltene
   57.42638, 25.90769

    MĪLESTĪBAS SKVĒRIŅŠ
Skvērā izvietotas akmens un metāla skulptūras – 
Stārķi, Vardīte, Bučotava un citas. Šī ir iecienīta 
pieturvieta jaunlaulātajiem.

   Palsmane, Palsmanes pagasts
   57.39002, 26.18466

    TEPERA EZERS UN PROMENĀDE
Ezera gleznainā apkārtne ir iecienīta smilteniešu un  
pilsētas viesu atpūtas vieta, kur var doties pastaigā pa 
Tepera promenādi, aplūkot dambi ar ūdenskritumu, 
peldošo strūklaku, kura nakts stundās ir izgaismota, 
izmantojot koka vai pontonu tiltu, doties uz Tepera 

ezera saliņu, uz kuras izvietoti koka zviļņi un citas 
atpūtas vietas. Promenādi vasarā aktīvi izmanto arī 
riteņbraucēji, skrituļotāji, teritorijā izvietoti pludmales 
volejbola laukumi, āra trenažieri, peldvietas.

   Tepera ezers, Smiltene
   57.42845, 25.92314

    SILVAS DENDROLOĢISKAIS PARKS
Valsts nozīmes īpaši aizsargājama dabas teritorija. 
Dendroloģiskais parkā aug aptuveni 200 koku un 
krūmu sugas. Vairākām sugām tā ir tālākā augšanas 
vieta uz ziemeļiem. Stādījumi veidoti grupās, pa 
dzimtām kā kolekcijas. Atpūtas vieta, kurā baudīt 
dabas daudzveidību.

   Silvas dendroloģiskais parks, Launkalnes pagasts
   57.40432, 25.95097
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    STRANTES VĒJDZIRNAVAS
Ikviena ceļinieka skatu piesaista lauka vidū esošās 
Strantes vējdzirnavas, kas lieliski iekļaujas ainavā. 
Apmeklētājiem dzirnavas ir pieejamas apskatei no 
ārpuses.

   Brantu pagasts
   57.40096, 25.75363

    TANĪSA PILSKALNS  
Tanīsa pilskalns atgādina par Raunas kā apdzīvotas 
vietas pirmsākumiem, jo tā bija pirmā vieta, kur uz dzīvi 
apmetās cilvēki šajā pusē. Kalns ticis apdzīvots jau kopš 
6. gadsimta pirms mūsu ēras, kad šeit dzīvoja somugri, 
kurus 6. gs. nomainīja latgaļi, kas turpināja apdzīvot 
pilskalnu nākamajos gadsimtos. Tanīsa pilskalns 
bija viens no lielākajiem un visvairāk nocietinātajiem 
seno latgaļu pilskalniem. Vieni no apjomīgākajiem 
arheoloģiskajiem izrakumiem pilskalnā notika 
1927. gadā arheologa Franča Baloža vadībā.

   Rauna
   57.329830, 25.605135

    SMILTENES STOUNHENDŽA
Veca šķūņa drupas atklāta lauka vidū, kas atgādina 
vienu no pasaulē zināmākajiem objektiem - akmens 
pieminekli Stounhendžu Lielbritānijā. Īpaši iecienīta 
šī vieta ir vasaras vakaros, kad no nelielā pakalna, 
uz kura drupas atrodas, paveras burvīgs skats uz 
saulrietu un pilsētas nomali. 

   Kalnamuiža, Smiltenes pagasts
   57.43343, 25.90969

    EZERS SALAINIS
Ezers, kura forma no putna lidojuma atgādina 
Latvijas ģeogrāfisko kontūru. Viens no sešiem 
maziem mežezeriem, kas savienoti ar Niedrāja ezeru. 

   Launkalnes pagasts 
   57.437893, 25.986081

    ZVĀRTAVAS VĒJDZIRNAVAS
Celtas 1803. gadā un ir viena no visvecākajām 
sastāvdaļām Zvārtvas muižas kompleksā.
Vējdzirnavām bijuši koka spārni un zobrats, kas 
pārvadījuši griezes kustību uz diviem lieliem 
granīta dzirnakmeņiem.Šobrīd vējdzirnavas ir 
labi saglabājušās. 1981. gadā tika uzlikts jumts. 
2002. gadā ar Latvijas Mākslinieku savienības gādību 
tika ieliktas jaunas grīdas un veikta mūra korpusa, 
ieejas un logailu restaurācija. 2014. gadā tika veikta 
jumta rekonstrukcija.

   Zvārtava, Gaujienas pagasts
   57.538081, 26.373833

    ŽAGATU KLINTIS
Līdz aptuveni 5 m augstās klintis atrodas Gaujas 
kreisajā pamatkrastā, kuras  veido devona dolomītu 
atsegums. Aizsargājamās atsegumu joslas kopējais 
garums ir 125 m. Tīrās dolomītu klintis, kuru lielākajā 
daļā vērojams ievērojams slāņu kritums Gaujas 
tecējuma virzienā, rada neatkārtojamu ainavu.

   Virešu pagasts
   57.456697, 26.349495
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    “RAUNAS STĀDI” UN                      
RIEKSTIŅU ĢIMENES DĀRZS 
Stādu audzētavā audzē vasaras puķes un ziemcietes, 
graudzāles, dārzeņu un garšaugu stādus, nelielos 
daudzumos dekoratīvos krūmus un skuju kokus. 
Blakus stādaudzētavai var iepazīt privātu dārzu, 
kura dobēs ir atrodamas daudzas ziemcietes un 
graudzāles. Šeit apskatāmas arī dažādas interesantas 
egļu, priežu un dekoratīvo krūmu sugas un šķirnes. 
Dārza apmeklējums iepriekš jāpiesaka!

   “Bērziņi - 2”, Rauna, Raunas pagasts
   +371 29333780
   www.raunasstadi.lv

    KOLEKCIJAS DĀRZS 
Pirmie augi ģimenes dārzā tika iestādīti 2012.gadā. 
Dārza kopjamā daļa sastāv no četrām lielām daļām 
ar dīķi kā teritorijas centrālo daļu. Pamazām dārzs 
izveidojās par atsevišķu augu sugu kolekciju. Piedāvā 
patstāvīgi vai gida pavadībā apskatīt dārzu – kolekciju, 
iegūt zināšanas par dažādiem augiem.

   Lauku iela 1, Rauna, Raunas pagasts
   +371 26323632, +371 26420112

    VIESU NAMA                                             
KOŠUMDĀRZS “OĀZE” 
Skaistā meža ielokā, viesu nama “Oāze” pagalmā, 
apmeklētāji vasarās var apbrīnot saimnieku lolotos 

krāšņos košumkrūmus un katram laikam atbilstošas 
ziedu kompozīcijas. Dabas ainavu papildina dīķis ar 
ūdensrozēm.

   Ābeļu iela 4, Smiltene
   +371 29619602
    www.smiltenesoaze.lv

    LAVANDU DĀRZS                                    
“VIENĀ MIERĀ DĀRZA IELĀ” 
Lavandu dārzs netālu no Smiltenes pilsētas, kurš 
viesiem atvērts lavandu ziedēšanas laikā. Katram 
apmeklētājam iespējams saplūkt pašam savu 
lavandu pušķi. Vecmeitu ballītēm vai citām nelielām 
kompānijām piedāvā gleznošanas vai sava keramikas 
šķīvja izveides meistarklases lavandu dārzā. Lauka 
malā iekārtotas trīs piknika vietas, kur aizvadīt savus 
svētkus.

   Dārza iela 3, Blome, Blomes pagasts
   +371 26112998

    SMILTENES KOKAUDZĒTAVA
Stādu ekspozīcija un iegāde. Iespējams viesoties 
un iepazīt A/S “Latvijas Valsts meži” Smiltenes 
kokaudzētavas darbu un aplūkot, kā tiek audzēti 
stādi - gan dekoratīvie, gan mežu atjaunošanai.

   “Stādaudzētava-1”, Launkalnes pagasts
   57.41721, 25.94685
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T A K A S
DIŽKOKI UN DIŽAKMEŅI

    MĒRU DIŽOZOLS
Mēru muižas skaistumu vairo ap to izveidotais parks, 
kura teritorijā aug viens no lielākajiem ozoliem 
Latvijā, bet pēc vainaga lieluma (30x30m) lielākais 
Baltijā. 

   Mēru muižas parks, Jaunā iela 5, Mēri,                       
   Bilskas pagasts

    DZENĪŠU VĪTOLS 
Latvijas un domājams,arī Baltijas resnākais baltais 
vītols (Salix alba). Koka stumbra apkārtmērs 0,5 
metru augstumā  no zemes jau sasniedzis 10 metrus. 
Tā augstums sasniedz 21 metru. Vītols ir vairāk 
nekā 100 gadus vecs, jo ir ziņas, ka to ap 1880. gadu 
iestādījis  “Blumcikužu” māju saimnieks Blūms, lai 
iezīmētu savas zemes robežu. Blakus novietots 
neliels informācijas stends. Līdz ozolam var nokļūt pa 
taku, kas sākas pie Raganu klintīm.

   Ape
   57.542993, 26.716184

    TRAPENES LAPEGĻU ALEJA 
Dabas piemineklis - aptuveni 5 km garā lapegļu 
aleja, kas sākas Līzespastā un iet līdz un cauri 
Bormaņmuižai (Trapene). Iespaidīgajā gatvē vēl 
joprojām slejas aptuveni 630 lapegles, kas tika 
iestādītas muižkunga Tuša vadībā ap 1900. gadu, lai 
baronam Voldemāram fon Vulfam nebūtu garlaicīgi 
braukt uz Bormaņu muižu. Šī ir viena no garākajām 
lapegļu alejām Latvijā. 

   Trapenes pagasts
   57.457495, 26.563205

    PĀRKALŅU NAUDAS AKMENS
Virs zemes ir tikai akmens virsējā daļa, apmēram 
25m². Tilpumu ir grūti noteikt, jo akmens nav atrakts, 
bet tas varētu būt viens no lielākajiem dižakmeņiem 
Latvijā. Akmens ir iekļauts aizsargājamo dabas 
pieminekļu sarakstā.

   Niedrāja ezera apkārtne
   57.39913, 25.95027
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ATPŪTAS VIETAS

    LVM REKREĀCIJAS ZONA “NIEDRĀJA 
EZERS UN APKĀRTNE”
Niedrāja ezera krastos izveidotas labiekārtotas 
peldvietas ar laipām un atpūtas vietas. Ap Niedrāja 
ezeru ved aptuveni 3 km gara taka, kā arī tā apkārtnē, 
kurā atrodas arī seši mazi, ar Niedrāja ezeru savienoti, 
mežezeri, izveidotas vairākas marķētas trases aktīvai 
atpūtai un sportam - riteņbraukšanai, skriešanai, 
nūjošanai. Ziemā takas tiek izmantotas slēpošanai, 
un ezers ir iecienīta vieta aukstajām peldēm. 

   Niedrāja ezers, Launkalnes pagasts
   57.43123, 25.97488

    KLIEVEZERS
Viena no iecienītākajām atpūtas vietām Smiltenes 
pilsētā. Klievezerā iebūvēta gara koka laipa ar 
vietu atpūtai-soliņu galā. Ezera krastā izvietoti četri 
zviļņi jeb koka gultas, kas ir īpaši iecienītas vasarās. 
Apmeklētājiem brīvi pieejama krastā izveidotā 
ugunskura vieta ar diviem soliem un malkas nojumi.

   Klievezers, Smiltene 
   57.41440, 25.90708

    CĒRTENES PILSKALNA ATPŪTAS VIETA
Pilskalna pakājē, pie upītes, izveidota piknika vieta ar 
lapeni, kurā atrodas galds ar soliem, kā arī ugunskura 
vietu zem klajas debess ar sēdvietām tam apkārt. 

   Cērtenes pilskalns
   57.40989, 25.90266

    SPICIERA EZERS
Ezera krastā atrodas labiekārtota peldvieta ar laipu 
un atpūtas vieta ar galdu, soliņiem un ugunskura 
vietu. Ezers ir interesants ar savu formu, tā platākā 
vieta ir tikai 130 m, tomēr tas stiepjas 1,7 km garumā.  

   Spiciera ezers, Launkalnes pagasts 
   57.42586, 25.96782

    LIZDOLES EZERA PUBLISKĀ PELDVIETA
Iecienīta atpūtas un makšķerēšanas vieta, kur 
pieejama lēzena peldvieta, pontona laipa, ugunskura 
vieta, atpūtas soliņi un ģērbšanās kabīne, pie kuras 
piestiprināts zivju mērītājs, lai makšķerniekiem 
būtu iespēja pārliecināties par sava noķertā loma 
izmēriem.

   Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts
   57.29815, 25.84309

    ZVĀRTAVAS EZERS
Zvārtavas ezers atrodas divsimt metrus no Zvārtavas 
pils. Netālu no ezera atrodas vairākas atpūtas vietas, 
ezera krastos ir iekārtotas peldvietas. 

   Gaujienas pagasts 
   57.534256, 26.364388

    ATPŪTAS VIETA “LUIKAS” 
Atpūtas vieta atrodas Gaujas upes krastā. Atpūtas 
vietā piedāvā kanoe laivu nomu un transportu, 
labiekārtotu telšu vietu ar ugunskura vietu. Tur 
pat, 50 m attālumā, atrodas Randatu dabas taka ar 
augstākajām dolomīta klintīm Latvijā- Randatu klintis.

   “Luikas”, Virešu pagasts
   57.445034,26.345641
   +371 29458857

    KEMPINGS LAIVOTĀJIEM           
“ZVEJNIEKI” 
Atpūtas vieta Gaujas krastā, kur laivotāju grupām tiek 
piedāvātas nojumes 6x4 m ar galdiem, telts vietas, 
ugunskura vietas, grilu, katlu, kanoe laivu, kajaku, 
SUP dēļu un telšu noma, čuguna kazanā gatavotu 
ēdienu, malkas pirti un gultasvietas, iespēju uzlādēt 
telefonus un autostāvvietu ar labierīcībām.

   Kempings “Zvejnieki”, Virešu pagasts
   57.46029, 26.35847
   www.relaivas.lv

    LVM REKREĀCIJAS ZONA “GARĀ GAUJA”
Labiekārtota atpūtas vieta, kur labprāt nakšņo un 
uzsāk ceļojumu laivotāji.

   Vireši
   57.392356, 26.430016
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    SIDRA DARĪTAVA “ABULS”
Uz saimniecību balstīta mazā sidra darītava, kur 
sidrs ir rokām gatavots no vietējām tradicionālām 
Ziemļvidzemes ābolu šķirnēm, Vecās pasaules 
klasiskajām sidra ābolu šķirnēm, kā arī tikai šeit 
augošiem savvaļas āboliem. Apmeklētājiem piedāvā 
apskatīt sidra pagrabu, izzināt sidra darīšanas 
procesu un degustēt uz vietas pieejamos dzērienus, 
kā arī iegādāties produkciju.

   “Vecsprenīši”, Launkalnes pagasts
   57.39594, 25.93978
   +371 29754016
   www.abuls.lv

    SIERA UN MAKARONU RAŽOTNE 
“Siera ražotne” ir ģimenes uzņēmums un vienīgais 
piena pārstrādes uzņēmums Baltijā, kurā top Zaļais 
siers. Viena no galvenajām sastāvdaļām - sierāboliņš - 
tiek audzēts ar pašu dārzā. Ekskursijas laikā būs 
iespēja iepazīties ar ražotni un uzzināt, kā tiek 
meistaroti makaroni. Ciemiņi tiks cienāti ar dažādiem 
beramo sieru veidiem, kā arī veselīgo gī sviestu un 
pikanto uzkodu - knapsieriņu. Pašapkalpošanās 
veikalā ir iespēja iegādāties aromātiskos sierus, garšā 
bagātīgo sviestu, Mājas makaronus un nūdeles.

   Parka iela 4a, Rauna
   +371 22014583
   www.sierarazotne.lv

    RAUNAS ĶIPLOKS 
Raunas ķiplokā top dažādi gardi un veselīgi produkti, 
godā tiek celts un slavināts Latvijā audzis ķiploks. 
Ikviens ir aicināts ciemos, lai piedalītos ķiploka 
garšas ceļojumā. Smiltenes novadā radītie produkti 
vienuviet sastopami “Raunas ķiploka” mājražotāju 
veikaliņā.

   Cēsu iela 4, Rauna, Raunas pagasts
   +371 22471245
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    AMBERFARM (DZINTARFERMA)
Apmeklētājiem tiek piedāvātas ekskursijas, kas ir kā 
ceļojums pa Dzintarfermas dārziem ar zinošu gidu 
lekcijām par smiltsērkšķu audzēšanas, pārstrādes un 
produkcijas niansēm un apmeklētāju iesaisti izzinošā 
procesā - meistarklasēs un degustācijās.

   “Liepūdrupi”, Variņu pagasts
   57.28037, 26.14489
   +371 20175175

   www.amberfarm.lv 

    Z/S MEŽNORAS “ZEMENES,           
AVENES UN VĪNS RAUNĀ”
Mežnorās tiek audzētas vasaras un rudens avenes, 
nelielās platībās arī zemenes uz lauka un segtās 
platībās, siltumnīcā. No savā dārzā audzētajām ogām 
(upenes, jāņogas, ķirši, zemenes u.c.) tiek gatavots 
mājas vīns. Piedāvā ekskursijas ar degustāciju un 
iespēju iegādāties mājas vīnu.

   “Mežnoras”, Raunas pagasts
   57.345854, 25.594620
   +371 29113619, +371 27814235

    VERY BERRY
SIA „Very Berry” ir viens no lielākajiem ogu 
audzētājiem un pārstrādātājiem Latvijā. Very Berry 
produkcija – 100% dabīgas sulas, dzērieni, sīrupi un 
ogu našķi – tiek ražota modernajā pārstrādes un 
uzglabāšanas cehā. Visi produkti ir dabīgi un tiek ražoti 
bez konservantiem, krāsvielām un aromatizatoriem. 
Interesenti var pieteikties ekskursijām „Kalnapurvā” 
un paši savām acīm ieraudzīt gan ogu laukus, 
gan nodegustēt garšīgos un veselīgos Very Berry 
produktus.

   Gaujienas pagasts
   57.479784, 26.453274
   +371 27338872
   www.veryberrry.lv

    BRANTU MUIŽA 
Vieta, kur latvietību celt gaismā, nacionāli romantiskā 
noskaņojumā. Iespēja iepazīt Brantu muižas vēsturi, 
nobaudīt latvisku maltīti, piedalīties dažādās 
meistardarbnīcās, kā maizes darbnīca un degustācija, 
pirtsslotu un skrubīšu veidošana, aromarituāls 
u.c., un apskatīt saules pulksteni “Tu un Tavs laiks”, 
kas rāda laiku un skaita gadus, un koka skulptūru 
“Sauļotais stabs”.

   Brantu muiža, Brantu pagasts 
   57.35797, 25.73603
   +371 26425426
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58    DZIRKSTOŠO BĒRZU SULU                  
RAŽOTNE “BIRZĪ”
Apmeklētājiem iespējams doties ekskursijā pa 
ražotni, degustēt daudzos dzirkstošo bērzu sulu 
veidus, kā arī kļavu, bērzu un ābolu sīrupus. 
Ekskursijas laikā ir unikāla iespēja apmeklēt pasaulē 
pirmo sulu koku parku, kurā šobrīd aug 16 dažādas 
bērzu, kļavu un valriekstu koku sugas.

   “Kainaiži”, Brantu pagasts
   57.38485, 25.70279
   +371 29199982
   www.birzi.lv

    LAUKU TORŠU                                              
CEPŠANAS DARBNĪCA
Atpūtas kompleksā “Slīpi” iespējams pieteikties uz 
lauku toršu cepšanas darbnīcu kopā ar Jolantu vai 
klinģeru, pīrāgu, cepumu gatavošanas meistarklasi 
kopā ar Daigu.

   “Slīpi”, Smiltenes pagasts
   57.49534, 25.89204
   +371 29298709 (Jolanta), +371 26301055 (Daiga)

    “PIENA UPE PANKŪKU KRASTOS”
Iespēja izzināt piena garo ceļu no gotiņas līdz 
pusdienu galdam, līdzdarboties piena malšanā, 
sviesta kulšanā, tāpat arī cept pankūkas un ar paša 
izvēlētu pildījumu tās gardi notiesāt. Teritorijā 
pieejami arī rotaļu laukumi un ugunskura vieta.

   “Kalbakas”, Smiltenes pagasts
   57.437937, 25.935999
   +371 29257467, +371 29465018
   www.kalbakas.lv 

    LATNATURE ČIPSU RAŽOTNE
Veselīgi domājošs uzņēmums, kas nodarbojas ar 
dārzeņu apstrādi un pārstrādi veselīgos našķos. 
Ražotnē top dārzeņu čipši no selerijām, bietēm, 
burkāniem, ķirbjiem un kalē kāpostiem, kas gatavoti 
pēc īpašas receptes, tos kaltējot zemā temperatūrā. 
Tiek gatavotas arī sausmaizītes un augļu rullīši. 
Piedāvā ekskursijas laikā iepazīt produktu tapšanas 
procesu, gardumu degustāciju un iespēju tos 
iegādāties.

   Cēsu iela 10-1, Rauna, Raunas pagasts
   +371 29149177
   www.latnature.lv
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    RAUNAS CEPLIS
Keramikas darbnīca, kurā iespējams iepazīt keramikas 
trauku un priekšmetu izgatavošanas procesu no 
māla iegūšanas līdz gataviem izstrādājumiem. 
Interesentiem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes - 
darbnīcas un dārza apskate, ekskursija, radošā 
darbnīca, pat kāzu pieturvietas izklaides.

   “Ķieģeļceplis”, Raunas pagasts    
   57.314154, 25.732117
   +371 29412265, +371 29364949
   www.raunasceplis.lv

    KERAMIKAS DARBNĪCA                     
“AUŠKĀPI”
Laimoņa Cepurīša keramikas darbnīcā trauki tiek 
apdedzināti Vidzemes tipa malkas ceplī, kas ir viens 
no pēdējiem Latvijā. Darbi tiek darināti no sarkanā 
un melnā māla, kas tiek iegādāti no “Raunas māls” 
ražotnes, kā arī no baltā māla, kas Latvijā tiek ievests 
no citām valstīm. Darbnīcā top etnogrāfiskas bļodas, 
krūzes un mūsdienīga dizaina trauki.

   “Auškāpi”, Raunas pagasts
   57.354343, 25.669731
   +371 29499320

    LAUKU MĀJA “LEJAS VARICĒNI”
Atvērtā permakultūras saimniecība aicina iepazīt 
alternatīvu veidu, kā saimniekot. Raķetes krāsns, 
hobitu namiņš, saules žāvētājs, paugurdobes un citas 
alternatīvas metodes, kā efektīvi un videi draudzīgi 
dzīvot lauku vidē. 

   “Lejas Varicēni”, Smiltenes pagasts
   57.45590, 25.96331
   +371 26555539, +371 26406687

    ATVĒRTĀ SAIMNIECĪBA “ZADIŅI” 
“Zadiņi” ir eko-kopiena, kurā pastāvīgi dzīvo vairākas 
ģimenes un var pievienoties citas. Tūristiem, 
interesentiem tiek piedāvāta visas saimniecības 
apskate, izbraucieni ar ērmriteņiem un sarunas par 
ekoloģisku dzīvesveidu, saimniekošanu, patēriņu, 
permakultūru u.c.. Iespējams nakšņot siena viesnīcā, 
kā arī izbaudīt pirts rituālu.

   Zadiņi, Launkalnes pagasts
   57.33694, 25.88897
   +371 26349101
   www.permakultura.lv/zadini
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AMATI     KALNAGRĪVAS “DAŽĀDĪBA              
LAUKU SĒTĀ”
Lauku dažādība ir p/s “Kalnagrīvas” bagātība.  
Saimniecībā no pašu audzētiem augļiem un 
dārzeņiem top sukādes, sulas, sīrupi, mājas vīns, 
kalvadoss. Apmeklētājiem iespējams pieteikties 
uz produktu degustāciju, ābeļdārzu, stādījumu un 
siltumnīcu, kā arī šķirnes vistiņu apskati.

   “Kalnagrīvas”, Palsmanes pagasts
   57.396276, 26.196168
   +371 29473695

    FIRSTA MADĀMAS KĀRUMU 
DEGUSTĀCIJA 
Pilsētas viesiem iespējams doties ekskursijā pa 
Smilteni un Kalnamuižu kopā ar gidu, to apvienojot 
ar Smiltenes tehnikuma audzēkņu gatavoto Firsta 
madāmas kārumu degustāciju firsta Līvena zālē, 
vienā no vēsturiskajām Smiltenes muižas ēkām.

   Kalnamuiža, Smiltenes pagasts
   +371 25960449 (gide Maija)
   +371 27887933 (gids Gunārs)

    MAIZES MUZEJS “KUKABURRA”
Apmeklētāji var redzēt, kā muzeja saimnieks cep 
rudzu maizi - kā tiek mīcīta mīkla, veidoti kukulīši un 
ar lizi iešauti ar malku kurināmā maizes krāsnī. Kamēr 
maizīte cepas, ir iespēja ieturēt gardu maltīti vai 
nesteidzīgi aplūkot saimnieka izveidotu etnogrāfisko 
priekšmetu kolekciju.

   “Kukaburra”, Launkalnes pagasts
   57.33741, 25.83035
   +371 26188872
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    “NO ĀBEĻZIEDA LĪDZ GATAVAI 
PRODUKCIJAI”
Z/S “Veccepļi” piedāvā ekskursijas grupām pa plašo 
ābeļdārzu pavasaros, izbaudot ābeļziedu smaržu un 
bišu sanēšanu, un rudeņos, sajūtot neatkārtojamo 
ābolu smaržu dārzā un saimniecības telpās. Iespēja 
vērot ābolu pārstrādes procesus.

   “Veccepļi”, Palsmanes pagasts    
   57.39444, 26.19635
   +371 29346399, 26290785
   www.aboli.lv 

    SAVVAĻAS ZIRGI UN GOVIS
Z/S “Jaun-Ieviņas” piedāvā iespēju apskatīt 
2003. gadā no Nīderlandes ievestos Konic Polski 
zirdziņus. Ekskursijas laikā ir iespējams pietuvoties 
ļoti tuvu šiem miermīlīgajiem un neatkarīgajiem 
dzīvniekiem un uzzināt par zirgu lomu saimniecībā. 
Saimniecībā ganās arī savvaļas govis, kas ir gaļas 
šķirnes liellopi, kas lieliski sadzīvo vienā teritorijā ar 
zirgiem. Govju baru veido Sīmentāles šķirnes vaislas 
bullis un dažādu krustojumu govis ar teļiem.

   “Jaun-Ieviņas”, Raunas pagasts
   +371 29495146, +371 26463980
   www.jaun-ievinas.lv
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APSKATES SAIMNIECĪBAS    “MEDUS ISTABA”                                
VALDA PAEGĻA SAIMNIECĪBĀ 
Apmeklētājiem piedāvā ekskursiju un stāstījumu par 
bišu dzīvi “Kur bites, tur medus”. Iespēja gulēt virs 
bišu stropiem, kur var sajust medus un stropu īpašo 
smaržu, dzirdēt nomierinošo bišu sanēšanu.

   Raiņa iela 69, Smiltene 
   +371 29975297

    METĀLKALĒJA                                        
JĀŅA KEISEĻA DARBNĪCA
Iespēja apmeklēt metālkalēja darbnīcu, vērot 
kalšanas procesu un pašam iemēģināt roku 
metālkalšanā. Gatavo darbu apskate un iegāde.

   “Kauliņi”, Blomes pagasts
   57.43279, 25.80340
   +371 29275420

    FIRSTA MADĀMAS                     
ŠNEIDERIENE 
Viesojoties firsta madāmas šneiderienes (šuvējas) 
darbnīcā, apmeklētājiem iespējams griest audumu, 
izmantojot senās skrodera šķēres, sašūt kādu 
izstrādājumu, izmantojot veco Singer šujamšīnu, un 
to gludināt, izmantojot oriģinālu ogļu pletīzeri, kā arī 
izzināt šo priekšmetu vēsturi.

   Kalna iela 2, Smiltene
   +371 29138044 

    DRUSTU SENO AMATU MĀJA
Drustu novadpētniecības muzeja Seno amatu 
darbnīca profesionāla galdnieka vadībā piedāvā 
iemēģināt roku galdniecības darbos - apgūt 
prasmi karošu grebšanā un citu koka izstrādājumu 
gatavošanā, kalt, ēvelēt, zāģēt. Piedāvājumā arī citas 
nodarbības, iepriekš vienojoties.

   Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts
   +371 22047515

    TAUTAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS       
STUDIJA “SMILTENE”
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.

   Atmodas iela 2, Smiltene
   +371 25455507
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    DISKU GOLFA LAUKUMS “PALSA”
Laukumu apmeklēt ikdienā var jebkurš interesents. 
Sazinoties ar Palsmanes internātpamatskolas sporta 
skolotāju, iespējams saņemt disku golfa spēles 
inventāru.

   Speciālā internātskola, Palsmane
   57.38807, 26.18495
   +371 29198755

    KARTINGU TRASE “TEPERIS” 
Brīvdabas kartingu trase, kurā pieejami jaudīgi īres 
kartingi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. 
Sezona no pavasara līdz rudenim. Trase 
noteiktos laikos izmantojama arī velobraukšanai, 
skrituļslidošanai un braukšanai ar citiem bezmotoru 
pārvietošanās līdzekļiem. Trases izmantošanas laiki 
pieejami trases mājaslapā, sadaļā “kalendārs”.

   Sporta komplekss “Teperis”, Smiltenes pagasts
   +371 29125512
   www.teperis.lv 

    SMILTENES KINO  
Populāras un iecienītas 2D un 3D filmas gan bērniem, 
gan pieaugušajiem. Biļetes uz kino seansiem 
iespējams iegādāties Smiltenes kultūras centra kasē 
vai www.bezrindas.lv.

   Gaujas iela 1, Smiltene
   +371 28343415

    SMILTENES BOULINGS  
Lieliska vieta, kur uzspēlēt boulingu un gardi paēst. 
Boulinga zālē pieejami 4 celiņi, kur katrā var spēlēt 
līdz 8 cilvēkiem. Lai garantētu celiņu, vēlams pieteikt 
apmeklējuma laiku.

   Baznīcas laukums 2, Smiltene, 2. stāvs 
   +371 22310011

    SMILTENES BĒRNU ROTAĻU      
LAUKUMS UN SKEITPARKS
Bērnu laukums atrodas ierobežotā teritorijā, un tas 
darbojas no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim. Blakus atrodas 
skeitparks ar dažāda veida un augstuma rampām.

   Gaujas iela 1, Smiltene
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    ATPŪTAS UN SPORTA             
KOMPLEKSS TEPERIS 
Smiltenē, pie Tepera ezera, atrodas daudzfunkcionālais 
sporta komplekss “Teperis”, kura teritorijā pieejams 
stadions, tenisa laukumi, kartingu un autokrosa trases, 
pie ezera atrodas peldvietas, pludmales volejbola 
laukumi un āra trenažieri, ziemā tiek sagatavots 
hokeja laukums, kā arī meža teritorijā dabīgā seguma 
slēpošanas trase.

   Sporta un atpūtas komplekss “Teperis”, Smiltene    
   57.430948, 25.920158
   +371 26460704

    ATPŪTAS KOMPLEKSS “SILMAČI”  
Atpūtas kompleksā pieejama plaša sporta 
infrastruktūra. Sporta laukumos ir iespējams spēlēt 
futbolu, volejbolu, basketbolu, tenisu, badmintonu, 
gaga ball kā arī stadionā ir iespējams nodarboties ar 
vieglatlētiku.

   “Silmači”, Launkalnes pagasts    
   57.297546, 25.836786
   371 26555910, +371 26586113

    SILVAS ZIĶERU BMX TRASE 
Jau kopš aizvadītā gadsimta deviņdesmito gadu 
sākuma Smiltenes pievārtē esošajā Silvā sekmīgi 

darbojas BMX trase, kas īpaši piemērota jaunāko 
grupu braucējiem. Trasē saimnieko “Silvas ziķeru” 
klubs - viena no senākajām BMX organizācijām Latvijā. 
Trasē regulāri notiek dažāda līmeņa bmx sacensības. 

   Silva, Launkalnes pagasts   
   57.412597, 25.934387

    ZIRGU STALLIS “JAUNLŪRES”  
Zirgu stallis “Jaunlūres” atrodas ainaviskā Brantu 
pagasta vietā un piedāvā izjādes ar zirgiem laipnas 
saimnieces pavadībā. Iespējams apmeklēt arī 
reitterapiju, apmācības, kā arī pieteikt izbraukumus 
ar pajūgu vai kamanām.

   “Jaunlūres”, Brantu pagasts
   57.408396, 25.801105
   +371 29950731

    JSK “BAIŽKALNA STAĻĻI”  
Zirgkopības saimniecība, kas paralēli zirgu 
audzēšanai un jauno jātnieku apmācībai piedāvā 
iepazīt dažādu šķirņu zirgus, kā arī doties izjādēs un 
pajūga izbraucienos pa privāto teritoriju un tuvējo 
mežu. Saimniecība piedāvā iespēju apmeklēt bijušās 
Baižkalna muižas veco stalli un uzzināt tā vēsturi.

   “Baižkalna Staļļi” Rauna, Raunas pagasts
   57.335555, 25.598138
   +371 29540152

    ANNES LAIVAS 
Aktīvās atpūtas inventāra noma Tepera ezera 
promenādē – SUP dēļi, kanoe laivas, straujūdens 
kajaki, katamarāns, elektriskie skrejriteņi, velokarti, 
skrituļslidas u.c.. Piedāvā inventāru nomas punktā 
Tepera promenādē gada siltajā sezonā, kā arī veic 
inventāra piegādi līdz izvēlētai ūdenstilpei Smiltenes 
pilsētas apkārtnē.

   Dakteru iela 2, Smiltene    
   +371 26364135
   www.anneslaivas.lv

    RELAIVAS 
Kanoe laivu, kajaku un SUP dēļu noma. Biedrība 
„ReLaivas” organizē laivojumus Ziemeļgaujā darba 
kolektīviem un nelielām laivotāju grupām. Iesaka un 
sarunā laivotājiem atpūtas vietas, nodrošina atpūtas 
un telts vietas kempingā „Zvejnieki” Gaujas krastā, 
Virešos.

   „Zvejnieki”, Virešu pagasts    
   57.460329, 26.358449
   +371 29104200
   www.relaivas.lv

    ATPŪTAS KOMPLEKSS “TRĪSSALIŅAS”  
Atpūtas kompleksa teritorija izvietota apkārt dīķim, 
kā arī uz trim saliņām. “Trīssaliņās” apmeklētājiem 
piedāvā SUP dēļu, airu laivu un katamarānu nomu. 
Teritorijā pieejamas atpūtas, piknika vietas, pludmale, 
skatu tornis, ir iespējams makšķerēt. 

   “Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts    
   57.489616, 26.219395
   +371 26536637, +371 29477124
   www.trissalinas.lv

    ATPŪTAS KOMPLEKSS “SILMAČI” 
Atpūtas komplekss atrodas brīnišķīgā vietā pie 
Lizdoles ezera. “Silmači” ir slaveni ar daudzajām 
ūdens izklaidēm – laivas, katamarāni, SUP dēļi, 
makšķerēšana, ūdens batuts, kā arī brauciens ar 
“Jautro banānu” aiz kutera.

   “Silmači”, Launkalnes pagasts
   57.297546, 25.836786
   +371 26555910, +371 26586113

    ATPŪTAS KOMPLEKSS “SLĪPI”  
Atpūtas komplekss “Slīpi” atrodas Slīpju ezera krastā. 
Apmeklētājiem tiek piedāvātas plašas aktīvās atpūtas 
iespējas gan uz ūdens, gan sauszemes. Velosipēdu, 
SUP dēļu, laivu, ūdensvelosipēdu, valokartingu, telšu 
noma.

   “Slīpi”, Smiltenes pagasts
   57.495479, 25.892052
   +371 29113132 , +371 26377854
   www.slipi.lv
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MARŠRUTIZIEMĀ

    DISTANČU SLĒPOŠANAS TRASE            
PIE TEPERA 
Dabīgā seguma apļveida distanču slēpošanas trase 
ar garumu 3 km. Trase izveidota reljefainā apkārtnē 
un ved caur Smiltenei raksturīgām ainavām- priežu 
mežiem. Trase ir piemērota gan klasikai, gan slīdsolim. 
Ziemā, piemērotos laikapstākļos, trases segums tiek 
atjaunots katru dienu.

   Trases sākums: aiz kartingu trases   
   57.43119, 25.92751

    “BŪDAS KALNA” TRASE   
Publiski pieejama distanču slēpošanas trase 
Launkalnes pagastā, kas ir 5-6 km gara. Trase ved 
pa skaistu, daudziem pakalniem bagātu mežu, kur 
netrūkst lielāku un mazāku nobraucienu un kāpumu. 
Slēpošanu var sākt pie kafejnīcas “Jautrais ods” vai 
mājām “Guntas”.

   “Jautrais Ods”, Launkalnes pagasts    
   57.38303, 25.95478

    SMILTENES ĀRA SLIDOTAVA 
Līdzās Tepera ezeram atrodas Smiltenes āra slidotava. 
Slidotava ir pieejama apmeklētājiem, kad ir labvēlīgi 
laika apstākļi ledus nodrošināšanai laukumā. 
Satumstot, āra slidotava tiek izgaismota.

   Dakteru iela 2A, Smiltene   
   +371 29336726

VELOMARŠRUTS “APRITEŅO SMILTENES 
EZERUS” 
   www.visit.smiltenesnovads.lv/apriteno-smiltenes-   
   ezerus/

LVM SMILTENES VELOTAKAS 
   www.visit.smiltenesnovads.lv/smiltenes-velotakas/

VELOMARŠRUTS “IZRITEŅO DIENVIDKALNI”  
   www.visit.smiltenesnovads.lv/izriteno-       
   dienvidkalni/

VELOMARŠRUTS TOUR DE LATEST     
   www.tourdelatest.vidzeme.com/lv/ 

“ZAĻAIS DZELZCEĻŠ” SMILTENE - VALMIERA - 
AINAŽI   
   www.visit.smiltenesnovads.lv/zalais-dzelzcels-   
   smiltene-valmiera-ainazi/

“ZAĻAIS DZELCEĻŠ” VALKA/VALGA - APE    
   www.greenrailways.eu/valka-valga-ape-zalais-cels

PASTAIGU SPĒLE “NIEDRĀJS UN MEŽEZERI”      
   www.visit.smiltenesnovads.lv/pastaigu-spele-   
   niedrajs-un-mezezeri/

KĀJĀMGĀJĒJU SPĒLE “CILPO SMILTENĒ”       
   www.cilpo.lv/lv/speles/cilpo-smiltene/

TRAVITIOUS PIEDZĪVOJUMU MARŠRTUTS 
“TUR, KUR RAUNA”        
   www.travitious.com/rauna

TRAVITIOUS PASTAIGU SPĒLE “SMILTENIEŠU 
LEPNUMS”         
   www.travitious.com/smilteniesulepnums

 ACTIONBOUND ERUDĪCIJAS PASTAIGA 
“SMILTENIEŠI PRĀTO”          
   www.en.actionbound.com/bound/
   smilteniesiprato

KULTŪRVĒSTURES MARŠRUTS         
“DIŽGARU CEĻŠ”           
   www.visit.smiltenesnovads.lv/kulturvesturiskais-
   marsruts-dizgaru-cels/

ROADGAMES “NOĶER KONTRASTUS:                       
SMILTENE - RAUNA”      
   www.roadgames.com/lv/event/smiltene

ROADGAMES  “GAUJIENA - VECLAICENE”           
   www.roadgames.com/lv/event/gaujiena-
   veclaicene
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MUZEJI UN EKSPOZĪCIJAS 

    JĀZEPA VĪTOLA MEMORIĀLAIS     
MUZEJS “ANNIŅAS” 
Muzejs iepazīstinās ar Latvijas Konservatorijas 
(Latvijas Mūzikas akadēmijas)  dibinātāja un rektora, 
profesora Jāzepa Vītola (1863–1948) dzīvi un 
daiļradi. Ir apskatāmi dokumenti, fotogrāfijas, notis 
un priekšmeti, kas saistīti ar J. Vītola radošo mūžu. 
Piedzīvojums - satiec “pašu” komponistu!

   „Anniņas”, Gaujienas pagasts
   57.513008, 26.398520
   +371 29247772

    SMILTENES NOVADA MUZEJS MĒRU 
MUIŽĀ  
Pašreizējais Mēru (vācu: Mehrhof) muižas komplekss 
veidojies 19. gs. vidū. Novada muzejs atrodas 
1905. gadā neorenesanses stilā celtajā kungu mājā, 

tajā apskatāmas pastāvīgās ekspozīcijas - “Smiltenes 
novada medicīnas vēsture un muzeja pirmsākumi”, 
“Mēru muižas vēsture”, “Birzuļu pamatskolas vēsture”, 
kā arī muzeja krājumu izstāde “No vecmāmiņas pūra 
lādes”. Muzejā regulāri tiek izvietotas mainīgās izstādes.

   Mēri, Bilskas pagasts
   57.44491, 26.09257
   +371 25776631

    DAKTERA ZĀLĪŠA MĀJA   
Māja – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – 
glabā 20. gadsimta izcilo ārstu piemiņu. Divās 
istabās ir apskatāmas Raunas slimnīcas dibinātāja 
Rūdolfa Skaidrā (1882-1954) un Latvijas onkologa, 
psihoterapeita Jāņa Zālīša (1933-2007) dzīvei un 
darbam veltītas ekspozīcijas. Ar ekspozīciju saturu var 
iepazīties ekskursijas laikā,  noklausoties stāstījumu 
par izcilo ārstu dzīvi un darbību.

   Cēsu iela 8, Rauna, Raunas pagasts
   +371 29742087
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    DRUSTU NOVADPĒTNIECĪBAS      
MUZEJS    
Apmeklējot muzeju, var iegūt informāciju par Drustu 
pagasta un skolas vēsturi, par ievērojamiem Drustu 
pagasta ļaudīm un vēsturiski nozīmīgām vietām.

   Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts

   +371 22047515

    NOVADPĒTNIECĪBAS CENTRS 
“MĀJVIETA” 
Ceļotājus šeit gaida stāsts par pirmās Latvijas laikiem 
Virešu pagastā. Varēs redzēt un dzirdēt kā ļaudis 
dzīvojuši un ar ko nodarbojušies, kādas valstiski 
nozīmīgas būves šeit atradušās. Tālāk ceļš vedīs uz 
dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas telpu, kur savā laikā 
dzejniece strādājusi par bibliotekāri. Šeit aizsācies arī 
viņas dzejnieces ceļš.

   „Vecvireši”, Virešu pagasts
   57.455692, 26.372551

    DABAS GALERIJA
2017. gada 15. jūlijā Raunas centrā tika uzstādīti 
pieci gotikas stilā veidoti galerijas stendi. Stendu 
dizainā apvienotie stili ir aizgūti no Raunas viduslaiku 
pilsdrupām un Raunas Evaņģēliski Luteriskās 
baznīcas. Dabas galerijā tiek izstādītas mainīgās 
galerijas.

   Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts

     ELĪNAS ZĀLĪTES                                         
MEMORIĀLĀ MĀJA 
Aicina interesentus uz sarunu par rakstnieces 
traģisko dzīvi un daudzpusīgo daiļradi. Izlaušanās 
istaba pārbaudīs jūsu vērīgumu, rakstnieces stāstu 
12 putni rosinās iepazīt putnu pasauli. Apes vēstures 
telpā displejs aicinās ielūkoties pagātnē, muižas 
makets un skanošās atvilktnes - Hopenhofas muižas 
ikdienā, bet 3D brilles ļaus vēžot un rotāt eglīti kopā 
ar baronu atvasēm.

   Dzirnavu iela 24, Ape

   +371 26124789

     SENLIETU MUZEJS “FAZĀNI” 
Muzeja krājumā atrodas ap 40 tūkstošiem 
priekšmetu, 99% eksponātu ir ziedoti. Senāk te 
bijis barona Vulfa muižas parks. Mājas nosaukumu 
izskaidro fakts, ka barons audzējis fazānus. Pati 
vecākā un retākā, pēc leģendas, 300 gadu veca 
manta- Ernsta Glika ledusskapis. Krājumā arī Barona 
muižas zemes karte. Dzimtas ģerbonis. 

   “Fazāni”, Trapene, Trapenes pagasts
   57.4484045, 26.596377
   +371 29498605

     TRAPENES NOVADPĒTNIECĪBAS   
CENTRS 
Novadpētniecības centra ekspozīcijā skatāms 
Trapenes pagasta kultūras mantojums. 
Novadpētniecības centrā skatāma ekspozīcija par 
barona Voldemāra fon Vulfa muižu, centra otrajā 
stāvā uzzināsiet par rakstnieku un dzejnieku Linardu 
Laicenu. Ekspozīcija par novadnieku dzejnieku Ojāru 
Vācieti stāsta par dzejnieka vecākiem, par paša 
dzejnieka bērnības un skolas gadiem. Ērti sēžot 
krēslos, var klausīties dzeju, paša autora izpildījumā.

   “Vairogi”, Trapene, Trapenes pagasts
   57.449198, 26.594848      
   +37125413403, +37125413243

     SENLIETU PRIVĀTKOLEKCIJA                   
“LEJAS KLEPERI”  
Tradicionāla lauku saimniecība Vidzemē, kur senči 
saimniekojuši vairāk nekā 350 gadus. Saimniecībā 
apskatāma meža, medību un senlietu privātkolekcija.

   “Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts
   57.289835, 25.889884

   +371 26485545

     RAUNAS MUZEJA IZSTĀŽU TELPA
Raunas muzejs vāc, glabā, pēta un popularizē Raunu 
raksturojošās kultūrvēsturiskās vērtības un izstāžu 
zālē veido tematiskās izstādes. Izstāžu zāle atrodas 
ēkā, kas Raunā tiek saukta par Plūmes māju vai 
Grāmatnīcu, jo 20.gs. 20.-30. gados tā piederēja 
tirgotājam J.Plūmem, bet padomju gados te atradās 
grāmatnīca. Šodien ēkā atrodas bibliotēka, muzeja 
izstāžu zāle, audēju kopas studija un hostelis.

   Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts
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     RAUNAS VIDUSLAIKU PILSDRUPAS UN                
SKATU TORNIS
Raunas pils celta 14. gs. otrajā pusē un bija viena no 
Rīgas arhibīskapa galvenajām uzturēšanās vietām 
ziemas sezonā – no septembra līdz februārim. Raunas 
pils tika pieskaitīta pie stiprākajām Vidzemes pilīm, 
bet šobrīd tās ir vienas no apjomīgākajām un labāk 
saglabātajām pilsdrupām Latvijā. Apmeklētājiem 
ir iespēja uzkāpt pilsdrupu skatu tornī (iepriekš 
paņemot atslēdziņu, kas glabājas pie dežurantes, 
Rīgas ielā 1c (pretī autoostai)).

   Rauna, Raunas pagasts
   57.330460, 25.611624

     GAUJIENAS MUIŽAS ANSAMBLIS 
Gaujiena nav iedomājama bez 12 hektārus lielā 
parka Gaujas ielejas labajā krastā. Parkam raksturīgs 
izteikts reljefs. Tas sastāv no vairākām patstāvīgām 
teritorijām, kas veido vienotu ainavu sistēmu. Augšējā 
daļa ietver muižas centra apbūvi ar parādes pagalmu, 
bet parka dienvidu pusē Gaujas senkrasta nogāzē 
veidojas ieleja ar augstvērtīgām trīspakāpju ainavām, 
ar dīķiem un dārza arhitektūras elementiem.

   Gaujiena, Gaujienas pagasts
   57.514064,26.397716

     SMILTENES MUIŽAS KOMPLEKSS UN 
VIDUSLAIKU PILSDRUPAS 
Kalnamuižas teritorijā ir saglabājušās vairākas 
vēsturiskās ēkas: muiža, pārvaldnieka māja, ledus 

pagrabs, mednieku māja, stallis, klēts, siera namiņš 
jeb Sierūzis, 14.gs. celtās Vācu ordeņa pilsdrupas. 
Muižas ēkās šobrīd saimnieko Smiltenes tehnikums. 
Komplekss apmeklētājiem ir apskatāms no ārpuses.

   Kalnamuiža, Smiltenes pagasts
   +371 27887933, +371 25960449

     BRANTU MUIŽA 
Muižas ēka celta 19. gadsimtā. Pēc Latvijas 
agrārreformas, 1926. gadā, muižā ierīkoja skolu, taču 
2009. gadā tā tika slēgta. Šobrīd Brantos saimnieko 
Ilze Briede, kas ir Latvijā pazīstama maizes cepēja un 
saimniece un Nauris Zutis - “Pirts skolas”, akreditētas 
profesionālās izglītības iestādes, kur apgūt pirtniekam 
nepieciešamās prasmes, saimnieks.

   Brantu muiža, Brantu pagasts
   57.35797, 25.73603
   +371 26425426

     AUMEISTERU MUIŽAS KOMPLEKSS
1533. gadā celtais muižas komplekss piederēja 
baronam Henriham Adolfam fon Vulfam, kura zemes 
pletās no Ziemeļvidzemes līdz pat Tartu Igaunijā. 
Muižas pārvaldnieka ēkā jeb “Sarkanajā mājā” šobrīd 
atrodas viesu nams.   

   Aumeisteri, Grundzāles pagasts
   57.52275, 26.20278
   +371 29239247

     PALSMANES MUIŽA
Muiža uzcelta 1880. gadā un atrodas parkā, ciema 
centrā, Palsas labajā krastā. Pašreiz muižā darbojas 
Palsmanes speciālā internātpamatskola. Apkārt 
muižas pilij izvietots pils parks.

   Palsmane, Palsmanes pagasts
   57.38647, 26.18607

     AUĻUKALNA MUIŽA 
Muižas aizsākums ir datēts ar 1787. gadu.  Muižas 
parkā ir ierīkota neliela pastaigu taka dabas objektu 
un dižkoku apskatei. Muižas jaunie saimnieki turpina 
muižas atjaunošanas darbus, kā arī uzņem ciemiņus, 
rīko radošas darbnīcas un pasākumus, cep spēcinošo 
Auļukalna Uguns maizi.

   ”Auļukalna muiža”, Auļukalns, Drustu pagasts
   57.233428, 25.782980
   +371 25956830

     ZVĀRTAVAS PILS 
Zvārtavas muižas komplekss ir Latvijas mākslinieku 
savienības Starptautiskais mākslas un izglītības centrs 
un mākslinieku savienības muzeja radošā filiāle, kur 
norisinās starptautiski simpoziji, radošās darbnīcas 
un ekskursijas. Muzeja ekspozīcijās apskatāma 
20. gs. otrās puses latviešu glezniecības, tēlniecības, 
vitrāžas un tekstilmākslas darbi, mūsdienu mākslas 
priekšmeti, interjera priekšmeti, kā arī vērienīga 

starptautiskos simpozijos veidota  porcelāna trauku 
kolekcija, kas tiek papildināta.

   Zvārtava, Gaujienas pagasts
   57.53735, 26.36855
   +371 29177170, +371 26628302

     GATARTAS MUIŽA  
Gatartas muižas kompleksā pirmās ēkas uzbūvēja 
Nikolajs Kristofs Hagemeisters 1786. un 1787. gadā. 
A. F. fon Hagemeisters uzsāka mūra ēku celtniecību, 
kas tika pabeigta 1824. gadā. Muižas ēkām izmantoti 
gan klasicisma, gan baroka stila elementi. Mūsdienās 
Gatartas muižas ēkas, kaut daļēji pārbūvētas, ir 
saglabājušas savas sākotnējās arhitektoniskās 
formas.

Muiža ir pieejama ne tikai ekskursijām, bet arī kāzu 
un citu svētku svinēšanai.

   Gatarta, Drustu pagasts
   57.214185, 25.897959
   +371 29528848

     BRIŅĢU MUIŽA 
Pārsteigumu sajūtu vieta. 16.gs. muižas kompleksā 
šobrīd ir dzīvojamā māja, kurā viesiem ir iespēja 
doties sajūtu un pieredzes ceļojumā pa muižu un 
dzirdēt stāstus, kurus stāsta pati māja - caur saimnieci 
un caur mājā radīto auru. Kūpošas tējas aroms, 
sveču apgaismojums maigas mūzikas pavadījumā, 
murrājošs kaķis un laiks, kurš kļūst par mūžīgu mirkli.

   ”Briņģu muiža”, Auļukalns, Drustu pagasts
   57.253115, 25.872622
   +371 20252837

PILIS UN MUIŽAS
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     SMILTENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ 
BAZNĪCA
Lielākā lauku tipiska krusta veidā celtā baznīca 
Latvijā. Logi ir gotu stilā, iekšpusi rotā izcili 
kokgriezumi un vijas latvju raksti. Ērģeles būvējuši 
Racmanis un Rollers. Baznīcas altārglezna “Kristus 
augšāmcelšanās” ir neparasta ar to, ka tai ir divi 
tapšanas gadaskaitļi un divi autori - 1873.g. mākslas 
darbu uzgleznoja vācbaltu mākslinieks Ernsts 
fon Liphards, bet 1896.g. to pilnībā pārgleznojis 
ievērojamais latviešu gleznotājs Janis Rozentāls. 
Baznīcas pulkstenis ir bijušā Latvijas Valsts prezidenta 
Kārļa Ulmaņa dāvana.

   Baznīcas laukums 1, Smiltene

     RAUNAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCA
Raunā dekāns A.Piebalgs 1939. gadā nopirka no 
Valsts Bankas divu stāvu māju baznīcai. Sākot ar 
1963. gadu Raunā dzīvo prāvests J. Jaškovičs, kurš 
kapelu pārveidoja par glītu dievnamu ar pīlāriem, 
ģipša ornamentiem, altāri, skaistu bitskrēslu un 
soliem.

   Jaunatnes iela 10, Rauna, Raunas pagasts

     DRUSTU LUTERĀŅU BAZNĪCA
Baznīcas ēka, kas pēc skaita ir trešā, celta no 
1835. - 1837. gadam Mārča Sārumā vadībā. Dievnamā 
atrodas Otto Donnera fon Rihtera altārglezna “Kristus 

debesbraukšana” un 1901. gadā E.Martina būvētās 
10 reģistru ērģeles, kas darbojas vēl šodien.  

   Ozolu iela 5, Drusti, Drustu pagasts

     RAUNAS EVAŅĢĒLISKI                                
LUTERISKĀ BAZNĪCA 
Baznīcas pirmsākumi datējami ar 14.gs. Laika gaitā 
tā piedzīvojusi vairākus postījumus un pārbūves 
darbus. Pēdējie pārbūves darbi tika veikti 1937.  gadā, 
arhitekta Paula Kundziņa vadībā. Šo remondarbu 
laikā baznīcas fasādē tika atsegti seni plienakmeņu 
ciļņi, kas ir unikāli Latvijas mākslas vēstures 
pieminekļi.

   Valmieras iela 3, Rauna, Raunas pagasts

     PALSMANES EVAŅĢĒLISKI          
LUTERISKĀ BAZNĪCA 
Viena no īpatnējākajām un skaitākajām klasicisma 
stila baznīcām Latvijā. Celta 1817. gadā astoņstūra 
formā ar zvana torni vienā malā.

   Palsmane, Palsmanes pagasts 
   57.38921, 26.18125
   +371 26305264

117. DRUSTU LUTERĀŅU BAZNĪCA

DIEVNAMI

     RIŅĢU BRĀĻU DRAUDZES          
SAIEŠANAS NAMS 
Garīgu un kultūras pasākumu norišu vieta. 19.gs. 
otrajā pusē bija izplatīta aktīva hernhūtiešu brāļu 
draudžu kustība, kā rezultātā tapis arī Riņģu saiešanas 
nams, un tas ir viens no retajiem saglabātajiem Brāļu 
draudzes saiešanas namiem. Blakus atrodas Ķikuļu 
Jēkaba piemiņas akmens.

   Blomes pagasts
   57.43328, 25.75662

   +371 26667196

     SMILTNES SV. NIKOLAJA                            
PAREIZTICĪGO BAZNĪCA
Garīgu un kultūras pasākumu norišu vieta. 19.gs. 
Firsts Pauls Līvens uzdāvināja draudzei zemes 
gabalu baznīcas būvei, kur 1895. gadā tika ielilkts 
pamatakmens. Šī pareizticīgo baznīca Smiltenē un 
tās apkārtnē ir lielākā.

   Dārza iela 6A, Smiltene

   +371 28358337

     SMILTENES SVĒTĀ JĀZEPA              
ROMAS KATOĻU BAZNĪCA
Jaunākā sakrālā celtne Smiltenē, atklāta 2002. gadā.

   Vaļņu iela 17, Smiltene

     APES SVĒTĀ MATEJA                   
EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA
Apes draudze dibināta 1994. gadā. 2009. gadā tika 
likti Baznīcas pamati un 2014. gada 21.septembrī 
baznīca tika iesvētīta. Baznīca ir viena no jaunākajām 
baznīcām Latvijā. Draudzes locekļi  un pilsētas 
iedzīvotāji ir pateicīgi Dievam, ka Apē  ir tik brīnišķīga, 
mājīga, mīļa Baznīca.Pie baznīcas ir izveidots 
gaumīgs Baznīcas dārzs, kurš priecē ar skaistiem 
košumkrūmiem un puķēm. Ir izveidots bruģēts 
segums stāvlaukumam, takām.

   Pasta iela 11, Ape
   +371 26124789

115. SMILTENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA
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     RAUNAS BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS
Piemineklis atklāts 1933. gadā, un tas ir veltīts 
Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušo 
Raunas draudzes locekļu piemiņai. Pieminekļa 
meta autors ir tēlnieks Kārlis Zemdega, un šis viņa 
veidotais piemineklis Rīgas Brīvības pieminekļa metu 
konkursā bija ieguvis 3.vietu. Pieminekļa pamatni 
rotā Baumaņu Kārļa sacerētās himnas vārdi “Dievs, 
svētī Latviju”.

   Rīgas iela 1, Rauna, Raunas pagasts

     BARELJEFS TĒLNIEKAM KĀRLIM 
BAUMANIM
2016. gada septembrī, atzīmējot tēlnieka, grafiķa 
un mākslas vēsturnieka Kārļa Baumaņa simto 
dzimšanas dienu, Raunā tika atklāts tēlnieces Olitas 
Nigules veidotais bareljefs. Kārlis Baumanis ir dzimis 
Raunā.

   Valmieras iela 6, Rauna, Raunas pagasts

     RAUNAS KAPSĒTA
Mācītāja Mihaela Vurma laikā 1773. gada 29. jūnijā 
iesvētīja 28 pūrvietas lielo Raunas kapsētu. Līdz tam 
kapsēta atradās pie Raunas baznīcas. Kapsētā izvietoti 
pieminekļi nozīmīgām, vēsturiskām personām - 
farmaceitam Kārlim Krēsliņam, skolotājam, skolu 
pārzinim Pēterim Neijam, Baižkalna muižas īpašnieku 
Cukerbekeru dzimtai, Raunas draudzes mācītājam 
Ādamam Jendem,  radiorūpniekam, firmas “A.Apsītis 
un E.Žukovskis” dibinātājam Aleksandram Apsītim, 
psihoterapeitam Jānim Zālītim u.c.

   “Raunas kapsēta”, Rauna, Raunas pagasts

     PIEMINEKLIS JAKOBAM LANGEM
Jakobs Lange (1711.-1777.) kā mācītājs strādājis 
Smiltenē, piedalījies Bībeles sagatavošanā, izveidojis 
pirmo vācu-latviešu un latviešu-vācu vārdnīcu, 

dibinājis skolas un cīnījies par latviešu izglītošanu.

   Smiltenes Vecie kapi
   57.416409, 25.889649

     PIEMIŅAS AKEMENS KRIŠJĀNIM 
BARONAM
Uz akmens atveidotas pēdas, jo 1859. gadā, ceļojot 
kājām no Tērbatas uz Dundagu, mūsu Dainu tēvs 
Krišjānis Barons pa ceļam iegriezies arī Smiltenē. 
Tēlnieks O. Feldbergs. 

   Pils iela 3, Smiltene

     PIEMINEKLIS “SAŠĶELTĀ ĢIMENE”
Piemineklis veidots 1941.-1949. gadā uz Sibīriju 
aizvesto piemiņai. Akmens ir sašķelts trijās daļās, 
kurās tēlnieks Indulis Ranka atveidojis mātes un 
bērna tēlus, tā parādot, ka ģimene tajā laikā bijusi 
sašķelta tāpat kā šis akmens.

   Atmodas iela, Smiltene
   57.42227, 25.90564

     BĒRENSA KAPLIČA
Bānūžu muižas īpašnieka un Smiltenes muižas 
pārvaldnieka Bērensa dzimtas kapliča. Tās iekšpusi 
rotā igauņu tēlnieka Augusta Ludviga Veicenberga 
veidotais Kristus tēls.

   Smiltene, Pilsētas kapi 
   57.42856, 25.89378

     PIEMINEKLIS JĀNIM CIMZEM
1989. gadā atklāts Romualda Getauta piemineklis, 
godinot izcilo latviešu komponistu un Vidzemes 
skolotāju semināra dibinātāju un direktoru Jāni Cimzi, 
kurš dzimis Raunas pagasta Cimzas pusmuižā un 
savu pirmo izglītību ieguvis Raunas draudzes skolā.

   Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts

     RESTORĀNS-BĀRS “BRŪZIS”
   Brūža iela 2, Smiltene
   +371 28630180

     KAFEJNĪCA “JAUNĀ RAUNA”
   Rīgas iela 2a, Rauna
   +371 22471245 

     KAFEJNĪCA “KRODZIŅŠ”
   Stacijas iela 1, Ape
   +371 26594554
   www.kalnaruski.lv 

     KAFEJNĪCA “JAUTRAIS ODS”
   “Jautrais ods”, Launkalnes pagasts
   +371 64772610

     KAFEJNĪCA “PAUZE”
   Pils iela 6, Smiltene
   +371 64772701

     KAFEJNĪCA-BISTRO “PIE ANNAS” 
   “Vilnīši”, Virešu pagasts
   +371 26005655 

     KAFEJNĪCA “PASĒDNĪCA” 
   Baznīcas laukums 2, Smiltene, 
   2. stāvs
   +371 22310011

     BĀRS “SILVANS”
   Silva 16, Launkalnes pagasts
   +371 29428283

     KEBABNĪCA “RE KEBABS”
   Baznīcas laukums 4, Smiltene
   +371 22323830
   www.rekebabs.lv 

     BISTRO “PASĒDNĪCA”
   Baznīcas laukums 2, Smiltene, 
   1. stāvs
   +371 22310011

     ĒDNĪCA “DRAUGS”
   Rīgas iela 16b, Smiltene
   +371 64774295 

     ĒDNĪCA “KALNAMUIŽA”
   Kalnamuiža 5, Smiltenes pagasts
   +371 26674429 

     VEIKALS/ KAFEJNĪCA                              
“ZIEMEĻU VĪNS”
   Baznīcas laukums 11a, Smiltene
   +371 29456355

     KAFEJNĪCA-BISTRO                                             
“TRĪS PIPARI UN KŪKAS” 
   Baznīcas laukums 5, Smiltene
   +371 29451734

     ALUS BĀRS “ALUS BŪS!”
   Baznīcas laukums 16, Smiltene
   +371 24919004

ĒDINĀŠANAS VIETASPIEMIŅAS VIETAS
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     GLEMPINGS “DIDILLE”
   Drustu pagasts
   info@didille.com
   www.didille.com 

     PARKA VIESNĪCA “BRŪZIS”
   Brūža iela 2, Smiltene
   +371 28630180
   hotelbruzis@inbox.lv

     VIESNĪCA “KALNA LIGZDA”
   Kalnamuiža 7, Smiltenes pagasts
   +371 26556681
   hotelkalnaligzda@inbox.lv 
   www.kalnaligzda.lv 

     VIESU NAMS “PURGAIĻI”
   “Purgaiļi”, Grundzāles pagasts
   +371 29467037
   purgaili@inbox.lv 
   www.purgaili.lv  

     VIESU NAMS “LEJAS ZAUSKAS”
   “Lejas Zauskas”, Smiltenes pagasts
   +371 26496178
   lejaszauskas@tvnet.lv

     VIESU NAMS “PĻAVNAS” 
   “Pļavnas”, Drustu pagasts
   +371 29192505, 
   +371 29179465
   plavnas@yahoo.com
   www.plavnas.lv 

     VIESU-SAJŪTU NAMS “DONAS”
   “Donas”, Blomes pagasts
   +371 26415868
   viesunams@donas.lv 
   www.donas.lv

     VIESU NAMS “OĀZE” 
   Ābeļu iela 4, Smiltene
   +371 29619602
   aidzis77@inbox.lv
   www.smiltenesoaze.lv  

     VIESU NAMS “AUMEISTERI”
   Aumeisteru muiža, Aumeisteri, 
   Grundzāles pagasts
   +371 29239247
   aned@inbox.lv  

     HOSTELIS NR. 2
   Rīgas iela 2, Rauna
   +371 27878550, 
   +371 27878312
   hostel.nr2@gmail.com
   www.hostelis-nr2.business.site 

     ATPŪTAS KOMPLEKSS “TRĪSSALIŅAS”
   “Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts
   +371 26536637, 
   +371 29477124
   trissalinas@inbox.lv
   www.trissalinas.lv

     ATPŪTAS KOMPLEKSS “SILMAČI”
   “Silmači”,  
   Launkalnes pagasts
   +371 26555910, 
   +371 26586113
   mezroze.ig@gmail.com

     ATPŪTAS                                              
KOMPLEKSS “SLĪPI”
   “Slīpi”, Smiltenes pagasts
   +371 28830522
   slipi@slipi.lv
   www.slipi.lv

     ATPŪTAS KOMPLEKSS “ŪDENSROZES”
   “Ūdensrozes”, Drusti, 
   Drustu pagasts
   +371 26467932
   drusti.udensrozes@inbox.lv
   www.udensrozes.com

     VIESU MĀJA “JAUNZILAKŠI”
   “Jaunzilakši”, Virešu pagasts
   +371 29204530
   ekoita@inbox.lv

     VIESU MĀJA “KALNARUŠĶI” 
   ”Kalnarušķi”, Apes pagasts
   +371 26594554
   info@kalnaruski.lv
   www.kalnaruski.lv 

     VIESU MĀJA “JAUN-IEVIŅAS”
   “Jaun-Ieviņas”, 
   Raunas pagasts
   +371 26463980
   jaun-ievinas@jaun-ievinas.lv
   www.jaun-ievinas.lv 

     VIESU MĀJA “VILKS UN BRIEDIS”
   Ceriņu iela 5, Smiltene
   +371 26167192
   info@vilksunbriedis.lv
   www.vilksunbriedis.lv
  

NAKTSMĪTNES
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PUBLISKĀS LABIERĪCĪBAS PILSĒTVIDĒ
   T/C “Centrs” tualete, Baznīcas laukums 2,   
   Smiltene 
   8.00-22.00

   Smiltenes Vecā parka tualete
   57.425440, 25.910083 
   24/7 (Aprīlis-Oktobris)

   Smiltenes Tepera promenādes tualete, 
   Dakteru iela 2 
   24/7

   Raunas publiskā tualete, Rīgas iela 1C 
   9.00-20.00

   Raunas publiskā tualete, starp pildrupām un 
   stadionu 
   57.330124, 25.613931 
   8.00-17.00 (Septembris-Maijs) 
   24/7 (Jūnijs-Augusts)

PĀRVIETOJAMO KUBLU NOMA
   “Smiltenes kubls”, Smiltene 
   +371 25675465

   Kubla noma “Airītes”, Bilskas pagasts 
   +371 29192283, +371 28734458

PĀRVIETOJAMĀS PIRTS NOMA
   “Smiltenes kubls” mucveida pirts, Smiltene                   
   +371 25675465

VELO NOMA
   “Airi un pedāļi”, Smiltene
   +371 29113132

   Atpūtas komplekss “Silmači”, Launkalnes pagasts      
   +371 26555910, +371 26586113

SLĒPOŠANAS INVENTĀRA NOMA
   Smiltenes tehnikums, Kalnamuiža, 
   Smiltenes pagasts 
   +371 26544935

TRANSPORTA PAKALPOJUMI
   Smiltenes autoosta, Pils iela 1, Smiltene
   Raunas autoosta, Valmieras iela 1a, Rauna
   Apes autoostas laukums, Stacijas iela, Ape

BANKOMĀTI
Raunā:
   Swedbank bankomāts, Valmieras iela 1a, Rauna

Smiltenē:
   Nordea Bank AB bankomāts, Baznīcas 
   laukums 2, Smiltene
   SEB bankomāti
   –  Dārza iela 11, Smiltene
   –  Daugavas iela 1a, Smiltene
   –  Baznīcas laukums 2, Smiltene

   Swedbank bankomāts, Baznīcas 
   laukums 2, Smiltene

Apē:
   Swedbank  bankomāts, Stacijas iela 6, Ape

Gaujienā:
   Swedbank bankomāts, “Gaujas”, 
   veikals ‘’LATS’’, Gaujiena

     BRĪVDIENU MĀJA                
“JAUNVOSI”
   Skolas iela 2, Ape
   +37126116845
   jaunvosi@inbox.lv 

     BRĪVDIENU MĀJA                     
“MELDERI”
   Grūbe, Melderi, Apes pagasts
   +371 26152011, 
   +371 20379986
   guesthousemelderi@gmail.com

     LAUKU MĀJA “KROŅAKROGS”
   “Kroņakrogs”, Brantu pagasts
   +371 26113566, 
   +371 26474106
   ieva_bunga@inbox.lv

     LAUKU MĀJA “KALBAKAS”
   “Kalbakas”, Smiltenes pagasts
   +371 29465018, 
   +371 29257467
   kalbakas@kalbakas.lv
   www.kalbakas.lv

     BRĪVDIENU MĀJA                     
“RŪNĒNI”
   “Rūnēni”, Brantu pagasts
   +371 26180543
   ilze.liepin@gmail.com

     “KAKTUSS” APARTAMENTI
   “Kalbakas”, Smiltenes pagasts
   +371 29465018, 
   +371 29257467
   kalbakas@kalbakas.lv
   www.kalbakas.lv

     “KALBAKAS” APARTAMENTI
   Rīgas iela 7-16, Smiltene
   +371 29465018, 
   +371 29257467
   kalbakas@kalbakas.lv

     ATPŪTAS VIETA /                             
KEMPINGS “VIESTURI”
   “Viesturi”, Virešu pagasts
   +371 28389903, 
   +371 26317883
   iesalinaskaidrite@inbox.lv

164. VIESU MĀJA “VILKS UN BRIEDIS”
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TŪRISMA INFORMĀCIJA 
Smiltenes Tūrisma informācijas centrs,          
   Dārza iela 3, Smiltene 
   ticsmiltene@smiltenesnovads.lv                 
   +371 29395200

Raunas Tūrisma informācijas centrs, 
   Valmieras iela 1, Rauna
   ticrauna@smiltenesnovads.lv                      
   +371 20113881

Virešu Tūrisma informācijas centrs 
“Mājvieta”, 
   Vecvireši, Virešu pagasts 
   ticviresi@smiltenesnovads.lv 
   +371 29615699

GIDI

SMILTENE

Pilsētas nozīmīgākās vietas
   Maija Jančevska (LV, RU), +371 25960449
   Gunārs Auders (LV, RU), +371 27887933
   Iveta Purmale (LV, RU), +371 29138044
   Zane Bērza (LV, RU, EN), +371 22134868

   Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca
   Inga Rācene, +371 26587167

   Smiltenes Svētā Nikolaja                            
   pareizticīgo baznīca
   Ļubova Ņikiforova (LV, RU), +371 28358337

   Cērtenes pilskalns
   Jānis Dinga (LV, RU, EN), +371 29577078

RAUNA, DRUSTI, GATARTA

   Gints Skutāns, +371 29196952

GAUJIENA

   Gaujienas muiža, 
   +371 29247772, +371 28386923

PALSMANE

   Palsmanes baznīca
   Ināra Līkuma, +371 26305264

   Palsmanes muiža
   Inita Zaharčuka, +371 29161914
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106. GAUJIENAS MUIŽAS ANSAMBLIS

Vietu skaits

Bērnu stūrītis

Bērnu krēsliņš

Āra terase

Maksas 
apmeklējums

Pieteikt 
apmeklējuma
dienu

IZMANTOTIE APZĪMĒJUMI

Mājiņas

Numuri/ istabas

Telpa svīnībām

Gultasvietas

Ēdināšana

Kemperu vietas

Telšu vietas

Kubls

Peldvietas

Masāžas

Draudzīgs 
dzīvniekiem

Baseins

Piknika vietas

Laivu noma

Velo noma

Iespēja makšķerēt

Pirts/ sauna

Sporta laukumi

42. LVM REKREĀCIJAS ZONA “NIEDRĀJA EZERS UN APKĀRTNE”

Izdevējs: Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde
Dizains, druka: SIA “ULME ADVERT”
Foto: Smiltenes novada tūrisma uzņēmēju reprezentācijas foto,          
Smiltenes novada tūrisma informācijas centru foto arhīvi

ISBN 978-9934-23-663-1

www.visit.smiltenesnovads.lv

visitSmiltene

raunastic

smiltenes_novads


