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RAUNA TERVISERADA

Pea 2 km pikkune rada kulgeb mööda Rauna jõe
paremat ja vasakut kallast. Rajal saab nautida
looduse ja ajaloo mitmekesisust. Öösiti valgustatud
valged liivakivipaljandid, Rauna jõe kivine säng
ja tööstuspärand vahelduvad uhke Tanīsi mäe,
salapärase Kuradikoopa ja puutumatu looduse
nurkadega. Jalutuskäigu ajal saab istuda „Unistuste
majas“, tutvuda „Ema“ skulptuuriga Dzirnavgravas
ning pidada ka pikniku.

3

GAUJIENA LOODUSRADA

Loodusrada kulgeb mööda Gauja jõe kallast,
hõlmates nii ajaloolist Gaujiena mõisa ansamblit
kui ka looduslike niitude hooldamiseks rajatud
karjamaid. Paigutatud infostendidelt saate tutvuda
Põhja-Gauja mitmekesiste loodusväärtustega –
elupaikade ja nende elupaikade elanikega. Raja
pikkus on 6 km.
Gaujiena, Gaujienas pagasts
57.516872, 26.400275

Raja algus Cēsu tänava või Valmieras tänava silla
juurest üle Rauna jõe
57.333242, 25.608686

4

CĒRTENE LOSSIMÄGI

Riikliku
tähtsusega
arheoloogiline
mälestis,
vanim Smiltene ajaloo mineviku tunnistaja. Avar
territoorium sobib nii aktiivseks puhkuseks kui ka
rahulikeks jalutuskäikudeks ja looduse nautimiseks.
Lossimäe kõrgus Cērtene jõe kaldalt ulatub ligi 25
meetrini. Lossimäe kindlustamiseks kaevati selle
ümber kuni 12 m sügavune kraav, mida peetakse
üheks suurejoonelisemaks kindlustusehitiseks Läti
lossimägedes.
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GAUJIENA MUUSIKARADA

Rada asub Gaujiena mõisa pargis, kus kaheksas
peatuses on eksponeeritud välimuusikainstrumendid.
Muusikariistu saab mängida ja kõlistada iga raja
külastaja. Muusikaraja külastuse põnevamaks
muutmiseks sisenege muuseumisse „Anniņas“, kus
leiate muusikaraja ülesannete lehte.
Gaujiena mõis, Gaujiena, Smiltenes novads
57.514995, 26.399210

Drandu iela, Smiltene
57.413768, 25.895498

5 INTERAKTIIVNE KOGNITIIVSUSJA LOODUSRADA LOSSIVAREMETE
TERRITOORIUMIL RAUNA PARGIS
Kognitiivset loodusrada kutsutakse ka „Füüsika
välilaboriks“, mis on avatud igas vanuses ja klasside
võistkondadele, kasutades rada vabahariduse
vahendina. Rajal on mitmeid interaktiivseid objekte,
mis avavad mängu ja interaktiivse kaasamise
põhimõtete kaudu mitmeid füüsika loodusseadusi.
Raunas parks, Rauna
57.332325, 25.611945

11. MEDITATIIVSED JALUTUSKÄIGUD METSAS „IEEJA“
2

3

6 TURISMIELEMENTIDEGA RADA
RAUNA PARGIS
Ajaloolises Rauna pargis on rajatud puhkeala ja rada
lastele ja noortele vaatega Rauna lossi varemetele.
Puude vahel pargis, 0,5 m kõrgusel maapinnast on
füüsilise vastupidavuse prooviks rajatud erinevad
takistused – trossid, erineva konstruktsiooniga köied,
trepid ja sillad.
Raunas parks, Rauna

8

BILSKA JÄRVE JA LOODUSRADA

Puidust jalgsildade loodusrada lookleb peaaegu
ümber kogu Bilska järve, selle kogupikkus on ühes
suunas on ca 1 km. Jalutama minnes rõõmustab
nii järvemaastik kui ka soine metsaserv. Rajal on
istumisnurgad pinkide ja kiigega. Parkla lähedal
on
heakorrastatud
ujumiskoht,
piknikuplats,
rannavõrkpalliplats, samuti ca 56 m pikkune paljajalu
rada.
Bilskas ezers, Bilskas pagasts
57.49274, 25.99788

57.332325, 25.611945

11 MEDITATIIVSED
JALUTUSKÄIGUD METSAS „IEEJA“
Ainulaadne seiklus, mis seisneb metsa sisenemises,
enda poole kõndimises ja rahus. IEEJA koosneb
valikuliselt 7, 10 või 13 km pikkustest sujuvatest
jalutuskäikudest läbi Smiltene männimetsade täielikus
vaikuses, rahus iseenda ja loodusega, trummide
meditatsioonist raja lõpus, seades end sisse järve
kaldal asuvates võrkkiikedes ja koosistumisest laua
taga, et vestlda, võtta kerget vegan einet ja juua musta
pässiku teed.
Algus- Niedrāja ezers, Launkalnes pagasts

7

LOSSI AJALOO RADA RAUNA PARGIS

Rajal on loodud erinevaid elemente, mis kajastavad
Rauna
lossi
arhitektuurset
konstruktsiooni.
Enamasti on kasutatud pealinnuse elemente, kuna
selle struktuur on osaliselt säilinud ja tänapäeva
lossivaremetes äratuntav. Loodud stendide kaudu
saab iga huviline põnevalt tutvuda lossi ajalooga.
Raunas parks, Rauna
57.332325, 25.611945

57.43123, 25.97488

9

LOODUSRADA „MEŽA
DRAUGU BIRZTALIŅA“
Rada asub kõrvuti puhkekompleksiga „Trīssaliņas“.
Umbes 400 m pikkusel loodusrajal on paigutatud
rohkem kui 30 puidust loomakest. Iga raja külastaja
saab spetsiaalse rajakaardi, mille abil leiab loomakesi
ja raja kontrollpunkte. Raja kõrval on lehtla, kus saab
mängida erinevaid kohapealseid mänge.
„Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts
57.489705, 26.219380
+371 26536637, +371 29477124
www.trissalinas.lv

+371 29882311
shadowlightwalk@gmail.com

12 VAIDAVA LOODUSRADA
Mööda maalilisi Vaidava jõe kaldaid lookleb
loodusrada. Infostendidel saab tutvuda Vaidava oru
looduse ja kultuurilooga, paadisõidu võimalustega.
Peamised vaatamisväärsused on koondunud raja
algusesse: Uued ja Vanad Nõiakaljud, Nõia (Tervise)
allikas, Silmaallikas. Seal on rajatud puhke- ja
piknikukohad. Raja pikkus on 1,5 km.
Ape
57.54041, 26.70534

10 SEIKLUS METSARAJAL
VECDREIMAŅI METSADES
“Vecdreimaņi” metsa on rajatud loodusrada, kus
huvilised saavad praktilisi õpetusi ürgsetes tingimustes
elamiseks.
Tundides
omandatakse
oskused
arhailiste vahendite ja meetoditega asula rajamiseks
metsakeskkonnas, küttepuude ja toidu valmistamisel.
Matkaraja giid tutvustab ümbritsevat metsaelupaika tiigi, metsapuistuide ja rabade huvitavamate
eripäradega, räägib siin elavatest loomadest.
“Vecdreimaņi”, Drustu pagasts
+371 29196952
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VIZLA LOODUSRADA

Rada asub eriliselt kaitstud loodusterritooriumil –
„Ziemeļgauja“. Algus silla üle Vizla – Läti vanima
dolomiidist kaarsilla - juures. Rajal saab tutvuda
mitmete Põhja-Gauja loodusväärtustega. Mööda
rada kõndides jõuab Vizla suudmeni Gaujas, näeb
Vizla dolomiidipaljandeid, Vizla kaarsilda ja Vizla
rändrahnu. Raja pikkus on 1,2 km.

14 RANDATI LOODUSRADA
Raja algus asub umbes 1 km vastuvoolu Vireši
silla juures, Gauja paremal kaldal. Läti kõrgeimate
dolomiitkaljude - Randati kaljude vaatamiseks on
loodud viitade ja stendidega loodusrada, kust saab
lugeda infot siinsete loodusväärtuste kohta. Kalju
kõrgub 25 meetrit Gauja kohal. 100 ja enam meetri
ulatuses laiuvad kokkuvarisenud kalju plokid. Raja
pikkus on 1,2 km.
Randati, Virešu pagasts
57.4487279, 26.3482689

15 TILDERI LOODUSRADA
Rada asub Vireši vallas ja kulgeb mööda Gauja
vasakut kallast. Raja alguspunkt asub Vireši silla
lähedal. Seda läbides on näha maaliline jõeorg,
Tilderi dolomiidijärsak, vanad kivimurrud ja Vireši
hiidmetsõunapuu, mille tüve ümbermõõt on ligi 3
meetrit. Kallastel võivad randuda ka paadisõitjad.
Rada on ühesuunaline ja selle pikkus on ca 600 m.
Vireši, Virešu pagasts
57.4543516, 26.3432302

16 SMILTENE MATKARADA
Avastage ja kogege oma Smiltene lugu ise!
Jalutage mööda Abula jõe käänakuid, avastades
Smiltene künkaid ja õitsvaid aedu. Oma teel olge
tähelepanelikud, et märgata vürst Lieveni jäetud
jäljed Smiltene kasvuloos. Jalutuskäik on umbes 6 km
pikk, see algab Smiltene evangeelse luterliku kiriku
juures ja oma teel hõlmab Vana parki, Kalnamuižat,
Teperi promenaadi, Smiltene keskkooli, vana
tuletõrjedepoo, Jāņukalnsi vabaõhulava jne.
Marsruudi algus: Baznīcas laukums, Smiltene

Vidaga, Virešu pagasts
57.430508, 26.346996

5

PARGID JA VÄLJAKUD

LOODUSEPÄRLID
RAUNA PARK

17 SMILTENE VANAPARK JA VIDUSEZERS
Piki Vidusezersi ja Abula jõge vahel looklev
heakorrastatud ala puhke- ja piknikukohtade,
pinkide,
veekogude
ja
purskkaevudega,
asfalteeritud kõnniteede, puitsildade ja ka Smiltene
vantsillaga. Populaarne ala mitte ainult aeglasteks
jalutuskäikudeks, vaid ka aktiivseks puhkuseks,
rattasõiduks ja rulluisutamiseks. Park ühendub
Teperi järve ümbruse ja promenaadi.

kus on lamamistoolid ja muud puhkekohad. Suvel
kasutavad promenaadi aktiivselt ka jalgratturid,
uisutajad, territooriumil on rannavõrkpalliväljakud,
välitrenažöörid ja ujumiskohad.
Tepera ezers, Smiltene
57.42845, 25.92314

29. SMILTENE
STONEHENGE

21 RAUNA STABURAGS
Läti
mõistes
ainulaadne
mageveeline
lubjakivimoodustis Rauna jõe ürgorus, mis tekkis
8 - 10 tuhat aastat tagasi, kui allikalubi sadestus ja
kivistus mullastiku pealispinnas. Üle Staburagsi
voolav allikas kasvatab seda ka täna. Selle kõrgus on
ca 3,5 m ja laius 17 m, trepi kogupikkus on 35 m. Siin
võib kohata enam kui 100 liiki vetikaid ja samblaid.
Staburagsile ronimine on rangelt keelatud!

Pargi algus: Pils ja Abula tänava ristmikul,

Raunas pagasts

Smiltene

57.32096854, 25.6059917

57.42638, 25.90769

dolomiidist üleulatuvad
vaatamisel ettevaatlik!

osad.

Olge

orgude

Gaujienas pagasts
57.541769, 26.444056

24 VECSAUTIŅI ALLIKAD
Rühm võimsaid allikaid, mis voolavad maapinnale
ja moodustavad veekogu. Allika teevad eriliseks
väikesed pidevalt pulbitsevad valge liiva kraatrid, mis
tekivad allikavee tõusmisel maa-alusest sügavusest.
Populaarne
koht
nii
vaatamisväärsustega
tutvumiseks kui ka vee võtmiseks spetsiaalselt selleks
loodud jalgsillalt. Geoloogiline looduskaitseobjekt.
Lähedal Silva
57.39913, 25.95027

25 PILTIŅKALNS
22 NÕIAKALJUD
Vaidava jõe vasakul kaldal on 8–10 m kõrgused, isegi
kuni 100 m pikkused liivakivipaljandid - Nõiakaljud.
Loodusmälestis koosneb devoni liivakivipaljanditest,
mis kogumina moodustavad 2 suurt järsakut, 5
eraldiseisvat allikat ja mitmeid allikakohti, 4 nišsi.
Kalju sai endale nime sel ajal, mil selle kõrval seisis
nõia kujutis.

18 ARMASTUSE VÄLJAK
Väljakul asuvad kivi- ja metallskulptuurid Toonekured, Konnake, Bučotava (Suudluskoda) jt.
See on noorpaaride populaarne peatuspaik.
Palsmane, Palsmanes pagasts
57.39002, 26.18466

19 TEPERI JÄRV JA PROMENAAD
Järve maaliline ümbrus on Smiltene elanike ja
linnakülaliste populaarne puhkusekoht, kus saab
asuda jalutuskäigule mööda Teperi promenaadi, näha
kosega tammi, öösel valgustatud ujuvat purskkaevu,
minna Teperi järve saarele üle puidust või pontoonsilla,
6

Ape
57.539930, 26.708344

20 SILVA ARBOREETUM

23 KALAMECI-MARKUZI ORUD

Riikliku tähtsusega erikaitseala. Arboreetumis võib
leida umbes 200 eri puude ja põõsaste liike. Paljude
liikide jaoks on see kõige põhjapoolsem kasvupunkt.
Istandused on rajatud rühmadena, sugude kaupa
kollektsioonidena. Puhkekoht, kus nautida looduse
mitmekesisust.

Riikliku tähtsusega geoloogilised kaitsealused
objektid. Uhked kuristikud koskede, koobaste ja
paljanditega. Kalameci org on 240 m pikk, 10 m
lai ja 12 m sügav. Orus voolab Kalameci jõgi, mille
sängi on tekkinud 7 koske. Markuzi oru pikkus
on 250 m, sügavus 13 m, laius 14-25 m. See on
kanjonitaoline kuristik koskede, koobaste ja
dolomiidipaljanditega. Orgude nõlvadel kohati
on tekkinud kergesti purunevate plokkidega

Silvas dendroloģiskais parks, Launkalnes pagasts
57.40432, 25.95097

Piltiņkalnsis loodud labürinti kutsutakse elu puuks,
sest selle kuju meenutab harulist tamme. Mäge
ümbritsev rada keerleb ümber mäe üheksa ringina
ja on sümboolne käik läbi kõigi arenguetappide
madalaimast kõrgeimani. Svētkalnsis toimub ka
rahva aastapäevade tavade pidustused.
57.200386, 25.863997
+371 29331935
www.piltinkalns.lv

26 RAUNA VESKI
Teadaolevalt oli selles kohas veski juba 17. sajandi
alguses. Praegu nähtav kolmeastmeline jõetamm
ehitati 1887. aastal. 1921. aastal omandas veski
kohalik põllumajandusühistu ja sellest sai valla
suurim tööstusettevõte. Samuti veskis paigaldati
kaks
vesiturbiinjõul
töötavat
elektrijaama
kodumajapidamiste elektriga varustamiseks.
Dzirnavu iela 4, Raunas, Raunas pagasts
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27

STRANTE TUULIK

Iga ränduri pilku paelub keset põldu olev Strante
tuuleveski, mis suurepäraselt sobitub põllumaastikus.
Veski on külastajatele vaadatav väljast.

28

Launkalnes pagasts

57.40096, 25.75363

57.437893, 25.986081

TANĪSI LOSSIMÄGI

Rauna
57.329830, 25.605135

29

Järv, mille kuju meenutab linnulennult Läti
geograafilist kontuuri. Üks kuuest väikesest
metsajärvest, mis on ühendatud Niedrāja järvega.

Brantu pagasts

Tanīsi lossimägi meenutab Rauna kui asula algusaegu,
kuna see oli esimene koht, kus siinkandis asuti elama.
Mägi on olnud asustatud alates 6. sajandist eKr, mil siin
elasid soome-ugri rahvad, keda 6. sajandil vahetasid
välja latgalid, kes asustasid lossimäge ka järgmistel
sajanditel. Tanīse lossimägi oli üks suuremaid ja
kindlustatumaid muistseid latgalite linnusemäge.
Üks suurimaid arheoloogilisi väljakaevamisi lossimäel
toimus 1927. aastal arheoloog Francis Balodise
juhtimisel.

SMILTENE STONEHENGE

Vana aida varemed keset lagedat põldu, mis
meenutavad üht maailma kuulsaimat paika –
kivimonumenti Ühendkuningriigis Stonehenge’is.
See koht on eriti populaarne suveõhtutel, mil
varemete asukohal asuvalt väikeselt mäelt avaneb
võluv vaade päikeseloojangule ja linna äärealadele,
aga ka kevadel, kui neid ümbritsevad erekollased
rapsipõllud.

AIAD JA ISTIKUD

30 SALAINISE JÄRV

36. LAVENDLIAED “VIENĀ
MIERĀ DĀRZA IELĀ”

31 ZVĀRTAVA TUULIK
Ehitatud 1803. aastal ja on üks vanemaid Zvārtva
mõisakompleksi komponente. Tuulikul olid puidust
tiivad ja hammasratas, mis andis väändeliikumise
edasi kahele suurele graniidist veskikivile. Praeguseks
on tuulik hästi säilinud. 1981. aastal pandi katus. 2002.
aastal Läti Kunstnike Liidu hoolitsusel pandi uued
põrandad ning restaureeriti müüritis, sissepääsu- ja
aknaavad. 2014 aastal rekonstrueeriti katus.
Zvārtava, Gaujienas pagasts
57.538081, 26.373833

33 “RAUNA ISTIKUD“ JA
RIEKSTIŅI PERE AED
Puukoolis kasvatatakse suvelilli ja püsililli, kõrrelisi,
köögivilja- ja maitsetaimede istikuid, väikeses
koguses ilupõõsaid ja okaspuid. Puukooli kõrval saab
uudistada privaatset aeda, kus peenardes on palju
püsililli ja kõrrelisi. Samuti leidub erinevaid huvitavaid
kuuse-, männi- ja ilupõõsaliike ja -sorte.
“Bērziņi - 2”, Rauna, Raunas pagasts
+371 29333780

32 ŽAGATU KALJU
Gauja vasakul põhikaldal asuvad kuni umbes
5 m kõrgused kaljud, mille moodustab devoni
dolomiidipaljand.
Kaitstava
paljandite
riba
kogupikkus on 125 m. Puhtad dolomiitkaljud, mille
enamikus osas on täheldatav oluline langus Gauja
suunas, loovad ainulaadse maastiku.

www.raunasstadi.lv

poolt hellitatud uhkeid ilupõõsaid ja igaks aastaajaks
vastavaid lilleseadeid. Loodusmaastikku täiendab
vesiroosidega tiik.
Ābeļu iela 4, Smiltene
+371 29619602
www.smiltenesoaze.lv

36 LAVENDLIAED “VIENĀ
MIERĀ DĀRZA IELĀ”
Lavendliaed Smiltene linna lähedal, mis on avatud
külalistele lavendli õitsemise ajal. Iga külastaja saab
korjata endale oma lavendlikimbu. Vanatüdrukute
õhtuteks või teisteks väiksemateks seltskondadeks
pakutakse maalimise või oma keraamilise taldriku
valmistamise meistriklasse lavendliaias. Oma peo
korraldamiseks on põllu servas kolm piknikukohta.

Virešu pagasts

Dārza iela 3, Blome, Blomes pagasts

57.456697, 26.349495

+371 26112998

Kalnamuiža, Smiltenes pagasts
57.43343, 25.90969

34 KOLLEKTSIOONIAED
Esimesed taimed pereaeda istutati 2012. aastal. Aia
hooldatav osa koosneb neljast suurest osast, mille
keskseks territooriumi osaks on tiik. Tasapisi arenes
aed üksikute taimeliikide kogumiks. Pakutakse aia –
kollektsiooni külastamist iseseisvalt või koos giidiga,
omandada teadmisi erinevate taimede kohta.
Lauku iela 1, Rauna, Raunas pagasts
+371 26323632, +371 26420112

35 KÜLALISTEMAJA
„OĀZE“ ILUAED

27. STRANTE TUULIK
8

Kauni metsaga ümbritsetud külalistemaja „Oāze“
hoovis suviti saavad külastajad imetleda peremeeste

37

SMILTENE PUUKOOL

Taimede väljapanek ja soetamise võimalus. Tutvu
A/S „Läti riigimetsad“ Smiltene puukooli tööga ja uuri,
kuidas kasvatatakse parimaid kase- ja männiseemikuid
metsade uuendamiseks, sireleid ja dekoratiivtaimi.
“Stādaudzētava-1”, Launkalnes pagasts
57.41721, 25.94685
9

HIIDPUUD JA HIIDRAHNUD

38 MĒRI HIIDTAMM

40 TRAPENE LEHISEALLEE

Mēri mõisa ilu suurendab selle ümber rajatud park,
mille territooriumil kasvab Läti üks suurimaid, võra
suuruselt (30 x 30 m) aga Baltikumi suurim tamm.

Loodusmälestis - umbes 5 km pikkune lehiseallee,
mis saab alguse Līzepastasi juures ja kulgeb kuni
ja läbi Bormaņmuiža´t (Trapene). Muljetavaldaval
puiesteel on siiani alles umbes 630 lehist, mis istutati
mõisahärra Tuši eestvedamisel 1900. aasta paiku,
et parun Voldemar von Wolfil ei oleks igav sõita
Bormani mõisa. See on üks Läti pikimaid lehisealleed.

Mēru muiža, Jaunā iela 5, Mēri
Bilskas pagasts

39 DZENĪŠI PAJU
Läti, ja arvatavasti ka Baltikumi jämedaim valge
paju. Puutüve ümbermõõt 0,5 meetri kõrgusel
maapinnast on jõudnud juba 10 meetrini. Selle
kõrgus ulatub 21 meetrini. Paju on rohkem kui 100
aastat vana, sest teadaolevalt istutas selle 1880.
aasta paiku „Blumcikuži“ talu omanik oma maa
piiride tähistamiseks. Kõrval on väike infostend.
Paju juurde pääseb mööda rada, mis algab
Nõiakalju juurest.
Ape
57.542993, 26.716184
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Trapenes pagasts
57.457495, 26.563205

41 PĀRKALŅU RAHAKIVI
Üle maapinna on ainult kivi pealmine osa, umbes
25m2. Mahtu on raske kindlaks teha, sest kivi ei ole
lahti kaevatud, kuid see võiks olla üks suuremaid
hiidrahnudest Lätis. See on kantud kaitstud
loodusmälestiste nimekirja.
Niedrāja ezera apkārtne
57.39913, 25.95027
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PUHKEKOHAD
42. LÄTI RIIGIMETSA PUHKEALA
„NIEDRĀJI JÄRV JA SELLE ÜMBRUS“

42 LÄTI RIIGIMETSA PUHKEALA „NIEDRĀJI
JÄRV JA SELLE ÜMBRUS“
Niedrāji järve kallastel on loodud paljud
heakorrastatud supluskohad ja puhkealad. Ümber
Niedrāja järve, samuti selle lähiümbruses on
umbes 3 km pikkune rada, kus on ka kuus väikest
metsajärve, mis on ühendatud Niedrāja järvega,
on mitmeid tähistatud radu aktiivseks puhkuseks
ja sportimiseks - rattasõiduks, jooksmiseks,
kepikõnniks. Talvel kasutatakse radu suusatamiseks
ning järv on populaarne jääsuplemise koht.

45 SPICIERI JÄRV

47 ZVARTAVA JÄRV

Järve kaldal on heakorrastatud ujumisala koos
jalgsillaga ning puhkeala laua, pinkide ja lõkkekohaga.
Spicieri järv on Smiltene lähiümbruse ainus järv, kus
on lubatud motoriseeritud veetransport. Järv on
huvitav oma kuju poolest, selle kõige laiem koht on
vaid 130 m, kuid siiski see ulatub 1,7 km pikkusel.

Zvartava järv asub Zvartava lossist kahesaja meetri
kaugusel. Järve läheduses on mitmeid puhkekohti,
järve kaldal on ujumiskohad.
Gaujienas pagasts
57.534256, 26.364388

Spiciera ezers, Launkalnes pagasts
57.42586, 25.96782

48 PUHKEKOHT „LUIKAS“
Puhkeala asub Gauja jõe kaldal. Puhkekoht “Luikas”
pakub kanuurenti, telkimisala koos lõkkeplatsiga.
Umbes 50 m kaugusel on Randati matkarada Läti
kõrgeima dolomidist paljandiga- Randati pank.

Niedrāja ezers, Launkalnes pagasts
57.43123, 25.97488

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

49 PAADISÕITJATE KÄMPING
„ZVEJNIEKI“
Puhkekoht
Gauja
kaldal,
kus
paadisõitjate
gruppidele pakutakse varjualuseid 6x4 m laudadega,
telkimiskohti, lõkkekohti, grilli, kanuude, süstade,
SUP-laudade ja telkide renti, malmkatlas valmistatud
toitu, puuküttega sauna ja voodikohad, telefonide
laadimise võimalust ja sansõlmega parkla.
Kempings “Zvejnieki”, Virešu pagasts
57.46029, 26.35847
www.relaivas.lv

50 LRM PUHKEALA „PIKK GAUJA“
Heakorrastatud puhkeala, kus paadisõitjatele
meeldib ööbida ja oma retke alustada.
Vireši
57.392356, 26.430016

43 KLIEVEZERS´I JÄRV
Üks
populaarsemaid
puhkekohti
Smiltenes.
Klievezersil on ehitatud pikk puidust jalgsild,
puhkekoha – pingiga – selle otsas. Järve kaldal on neli
lamamistooli ehk puitvoodit, mis on eriti populaarsed
suvel. Külastajatel on tasuta juurdepääs kahele
pingile ja küttepuudele.
Klievezers, Smiltene
57.41440, 25.90708

44 CĒRTENE LOSSIMÄE PUHKEKOHT

46 LIZDOLE JÄRVE AVALIK UJUMISKOHT
Populaarne puhke- ja kalapüügikoht, kus on olemas
madal supluskoht, pontoonidel laudtee, lõkkekoht,
puhkepingid ja riietuskabiin, mille küljes on
kalameeter, et õngitsejad näeksid oma saagi suurust.
Lizdoles ezers, Launkalnes pagasts
57.29815, 25.84309

Lossimäe jalamil jõe ääres on piknikukoht lehtlaga,
kus on laud pinkidega, samuti lõkkekoht lageda taeva
all koos istumiskohtadega selle ümber.
Cērtenes pilskalns
57.40989, 25.90266
12

44. CĒRTENE LOSSIMÄE PUHKEKOHT
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GURMAANIDELE

51 SIIDRIPRUULIKODA „ABULS“

52 JUUSTU- JA PASTAVABRIK

Talul põhinev väike siidri pruulikoda, kus siider
valmib käsitööna nii kohalikest traditsioonilistest
Põhja-Vidzeme
õunasortidest,
Vana
Maailma
klassikalistest siidriõunasortidest kui ka ainult siin
kasvavatest metsikutest õuntest. Külastajatele
pakutakse võimalust külastada siidrikeldrit, tutvuda
siidri valmistamise protsessiga ja degusteerida
pakutavaid jooke kohapeal ning tooteid ka osta.

„Juustuvabrik“ on pereettevõte ja ainus meierei
Baltikumis, mis toodab Rohelist juustu. Üks peamisi
koostisosi – sinine lambalääts – on kasvatatud enda
aias. Ringkäigul on võimalus tutvuda tehasega ja
uurida pasta meisterdamist. Külalisi kostitatakse
erinevate
puistejuustude
liikidega,
aga
ka
tervisliku kuldse ehk gi või ja vürtsika suupistega –
knapsieriņsiga (eriline juustu sort). Iseteeninduspoest
saab osta aromaatseid juustu, maitserikkast võid,
kodust pastat ja nuudleid.

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

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

53 RAUNAS ĶIPLOKS
Valmistatakse
erinevaid maitsvaid ja tervislikke
tooteid,
kasvatatakse
ja
ülistatakse
Lätis
kasvatatud
küüslauku.
Kõik
on
oodatud
küüslaugudegustatsioonituurist osa võtma. Smiltene
piirkonnas loodud tooted on leitavad ühest kohast
„Raunas Ķiploks“ kodutootjate poest.
Cēsu iela 4, Rauna, Raunas pagasts
+371 22471245

58. AMBERFARM
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58. AMBERFARM

54 SÄDELEVA KASEMAHLA
“BIRZĪ” TOOTMINE

56 “PIIMAJÕGI PANNKOOKIDE
KALLASTEL”

Võimalik on külastada tehast, maitsta erinevaid
vahutavaid kasemahlasid ning vahtra, kase ja
õunasiirupeid. Ekskursiooni ajal on ainulaadne
võimalus külastada maailma esimest mahlapuuparki,
kus kasvab hetkel 16 erinevat liiki kaske, vahtrat ja
kreeka pähklite puud.

Võimalus teada saada piima pikka teekonnaga lehmakesest lõunalauni - osaleda koorelhutamise,
või valmistamise protsessis, samuti ühiselt küpsetada
pannkooke ja, täites oma valitud maitsva täidisega,
neid hõrgult ära süüa. Talus on ka mänguväljakud ja
piknikuplats.

58 AMBERFARM
Külastajatele pakutakse ekskursioone, mis on
nagu retk läbi Merevaigufarmi aedade koos
teadlike giidide loengutega astelpaju kasvatamise,
töötlemise ja toodangu nüanssidest ning külastajate
kaasamisega avastusprotsessi – meistriklassides ja
degustatsioonides.
“Liepūdrupi”, Variņu pagasts

59 MEŽNORAS TALU „MAASIKAD,
VAARIKAD JA VEIN RAUNAS”
Mežnoras kasvatatakse suve- ja sügisvaarikaid,
väikestel pindadel ka maasikaid põllul ja kaetud
aladel, kasvuhoones. Koduvein valmib oma aias
kasvanud marjadest (mustsõstrad, punasõstrad,
kirsid, maasikad jne). Pakutakse ekskursioone
degusteerimisega ja koduveini.

“Kainaiži”, Brantu pagasts

“Kalbakas”, Smiltenes pagasts

57.28037, 26.14489

“Mežnoras”, Raunas pagasts

57.38485, 25.70279

57.437937, 25.935999

+371 20175175

57.345854, 25.594620

+371 29199982

+371 29257467, +371 29465018
www.kalbakas.lv

www.amberfarm.lv

+371 29113619, +371 27814235

www.birzi.lv

57 LATNATURE KRÕPSUDE TEHAS
Tervislikult mõtlev ettevõte, mis tegeleb köögiviljade
töötlemise ja ümbertöötlemisega tervislikeks
vahepaladeks. Tehas toodab eriretsepti järgi
valmistatud, madalal temperatuuril kuivatatud
juurviljakrõpse
sellerist,
peedist,
porgandist,
kõrvitsast ja lehtkapsast. Valmistatakse ka kuivikuid
ja puuviljarulle. Pakutakse ekskursiooni käigus
tutvumist toote valmistamise protsessiga, hõrgutiste
degusteerimist ja võimalust neid soetada.
Cēsu iela 10-1, Rauna, Raunas pagasts

60 VERY BERRY
SIA „Very Berry“ on üks suuremaid marjakasvatajaid
ja -töötlejaid Lätis. Very Berry tooted - 100%
looduslikud
mahlad,
joogid,
siirupid
ja
marjasuupisted - toodetakse kaasaegses töötlemisja ladustamistsehhis. Kõik tooted on looduslikud
ja toodetud ilma säilitus-, värv- ja maitseaineteta.
Huvilistel
on
võimalik
end
registreerida
ekskursioonidele „Kalnapurvs´is“ ja näha oma
silmaga nii marjapõlde, kui ka maitsta maitsvaid ja
tervislikke Very Berry tooteid.
Gaujienas pagasts

+371 29149177

57.479784, 26.453274

www.latnature.lv

+371 27338872
www.veryberrry.lv

61 BRANTI MÕIS

55 MAATORTIDE KÜPSETUSKODA
Atpūtas kompleksā “Slīpi” iespējams pieteikties uz
lauku toršu cepšanas darbnīcu kopā ar Jolantu vai
klinģeru, pīrāgu, cepumu gatavošanas meistarklasi
kopā ar Daigu.

Võimalus tutvuda Branti mõisa, ajalooga, nautida
lätipärast toitu, osaleda erinevates töötubades,
samuti vaadata päikesekella, mis näitab aega ja loeb
aastaid, ning puuskulptuuri “Päikesesammas”.
Brantu muiža, Brantu pagasts
57.35797, 25.73603
+371 26425426

“Slīpi”, Smiltenes pagasts
57.49534, 25.89204
+371 29298709 (Jolanta), +371 26301055 (Daiga)
16
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62 „MITMEKESISUS TALUS“

64 LEIVAMUUSEUM „KUKABURRA“

Maaelu
mitmekesisus
on
„Kalnagrīva“
talu
rikkus. Talus toodetakse omakasvatatud puu- ja
juurviljadest tsukaate, mahlu, siirupeid, koduveini ja
kalvadost. Külastajatel on võimalik end registreerida
toodete degusteerimisele, õunaaedade, istanduste ja
kasvuhoonetele, samuti tõukanudega tutvumisele.

Külastajad saavad näha, kuidas muuseumi peremees
küpsetab rukkileiba: kuidas sõtkutakse tainast,
vormitakse pätse ja „Liisuga“ tõstetakse puuküttega
leivaahju. Leiva küpsetamise ajal on võimalik nautida
maitsvat einet või heita pilk peremehe loodud
etnograafiliste esemete kollektsioonile.

“Kalnagrīvas”, Palsmanes pagasts

“Kukaburra”, Launkalnes pagasts

57.396276, 26.196168

57.33741, 25.83035

+371 29473695

+371 26188872

63 VÜRSTIPROUA MAIUSTUSTE

DEGUSTEERIMINE

Linnakülalised
saavad
koos
giidiga
minna
ekskursioonile Smiltenes ja Kalamuižas, ühendades
selle Smiltene tehnikumi õpilaste poolt koostatud
Vürstiproua maiustuste degusteerimisega vürst
Lievensi saalis, ühes Smiltene mõisa ajaloolistest
hoonetest.

AMETID
65. RAUNAS CEPLIS

65 RAUNAS CEPLIS
Keraamikatöökoda, kus on võimalik tutvuda
keraamiliste nõude ja esemete valmistamise
protsessiga savi saamisest kuni valmistoodeteni.
Huvilistele pakutakse erinevaid tegevusi – töötoad ja
aiaga tutvumine, ekskursioon, loometöötuba, isegi
pulmapeatuse meelelahutused.
“Ķieģeļceplis”, Raunas pagasts
57.314154, 25.732117

Kalnamuiža, Smiltenes pagasts

+371 29412265, +371 29364949

+371 25960449 (gide Maija)

www.raunasceplis.lv

+371 27887933 (gids Gunārs)

66 KERAAMIKATÖÖKODA
„AUŠKĀPI“
Laimonis Cepurītise keraamikatöökojas põletatakse
nõud Vidzeme tüüpi puuahjus, mis on üks viimaseid
Lätis. Tööd on valmistatud punasest ja mustast savist,
mida ostetakse „Raunas māls“ savitehasest, samuti
valgest savist, mida tuuakse Lätti teistest riikidest.
Töökojas valmivad etnograafilised kausid, kruusid ja
moodsad disainnõud.
“Auškāpi”, Raunas pagasts
57.354343, 25.669731
+371 29499320

67 “LEJAS VARICĒNI” TALU
Avamaa permakultuuritalu kutsub teid tundma
õppima
alternatiivset
talupindamisvõimalust
maapiirokonnas.
Rakettahi,
kääbikemajake,
päikesekuivati,
permapeenrad
ja
muud
alternatiivmeetodid efektiivseks ja loodussõbralikuks
maaeluks.
“Lejas Varicēni”, Smiltenes pagasts
57.45590, 25.96331
+371 26555539, +371 26406687

68 AVATUD TALU „ZADIŅI“
Zadiņi on ökokogukond, kus elab alaliselt mitu peret
ja võivad liituda teised. Turistidele ja külastajatele
pakutakse ringkäiku kogu talus, väljasõite ratastega
ja juttu ökoloogilisest elustiilist, majandamisest,
tarbimisest, permakultuurist jms. Võimalik on ööbida
heinahotellis, samuti nautida saunarituaali.
Zadiņi, Launkalnes pagasts
57.33694, 25.88897
+371 26349101
www.permakultura.lv/zadini
64. LEIVAMUUSEUM „KUKABURRA“
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69 “MEETUBA” VALDIS PAEGLISE
MESILAS
Külastajatele pakutakse ringkäiku ja lugu mesilaste
elust „Kus mesilased, seal mesi“. Võimalus magada
mesitarude kohal, kus on tunda erilist mee ja tarude
lõhna, kuulda rahustavat mesilaste suminat.
Raiņa iela 69, Smiltene
+371 29975297

70 METALLSEPA JĀNIS KEISELISE
TÖÖKODA
Võimalus külastada metallsepa töökoda, jälgida
sepistamise protsessi ja proovida endal kätt
sepistamisel. Valmistöödega tutvumine ja nende
soetamise võimalus.
“Kauliņi”, Blomes pagasts
57.43279, 25.80340
+371 29275420

71 VÜRSTIPROUA ÕMBLEJA
Vürstiproua õmbleja töötuba külastades saavad
külastajad vanade rätsepakääridega kangast lõigata,
vana Singeri õmblusmasinaga mõnda toodet
õmmelda ja seda originaalse söetriikrauaga triikida
ning tutvuda nende esemete ajalooga.

AVATUD TALUD

72 DRUSTI IIDSETE AMETITE MĀJA
Drusti koduloomuuseumi Iidsete ametite töökoda
kutselise tisleri eestvedamisel pakub proovida kätt
tisleri alal - õppida lusikate nikerdamise ja muude
puittoodete valmistamise oskusi, meiseldamist,
hööveldamist, saagimist. Eelneval kokkuleppel on
saadaval ka muud tegevused.

RAUNA

Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts
+371 22047515

73 RAHVA TARBEKUNSTI STUUDIO

“SMILTENE”

74 “ÕUNAPUUÕITEST
VALMISTOODANGUNI”

75 METSIKUD HOBUSED
JA LEHMAD

Külastades
TLMS-i
„Smiltene“
on
võimalik
lähemalt tutvuda traditsioonilise käsitöö ja
tarbekunstiloomingu telgitagustega, mõista läti
ornamentikat, samuti näha ja osta Smiltene
piirkonnas valminud tarbekunsti töid.

„Veccepļi“ talu pakub kevaditi grupiekskursioone
suures õunaaias, nautides õunaõite ja mesilaste
lõhna ning sügisel aias ja tundes ainulaadset
õunalõhna aias ja talus. Võimalus jälgida õunte
töötlemise protsesse.

„Jaun-Ieviņas“ talu pakub võimalust näha 2003.
aastal Hollandist imporditud Konic Polski hobuseid.
Ekskursiooni käigus on võimalik nendele rahulikele
ja iseseisvatele loomadele väga lähedale pääseda
ning õppida tundma hobuste rolli talus. Talus
elavad vabas looduses ka metsikud lehmad, kes
on hobustega suurepäraselt koos eksisteerivad
lihaveised. Lehmakari koosneb simmentali tõugu
aretuspullist ja erinevat tõugu lehmadest vasikatega.

Atmodas iela 2, Smiltene

“Veccepļi”, Palsmanes pagasts

+371 25455507

57.39444, 26.19635
+371 29346399, 26290785
www.aboli.lv

“Jaun-Ieviņas”, Raunas pagasts, Smiltenes novads
+371 29495146, +371 26463980
www.jaun-ievinas.lv

Kalna iela 2, Smiltene
+371 29138044

70. METALLSEPA JĀNIS KEISELISE TÖÖKODA
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TAKAS
MEELELAHUTUS

76 DISCGOLFI VÄLJAK „PALSA“

78 SMILTENE KINO

Väljakut võib argipäevadel külastada iga huvitatu.
Võttes
ühendust
Palsmane
internaatkooli
spordiõpetajaga, on võimalik saada discgolfi mängu
varustus.

Populaarsed ja lemmikfilmid nii täiskasvanutele
kui lastele 3D ja 2D formaadis suurel ekraanil.
Filmiseanssidele saab osta pileteid Smiltene
Kultuurikeskuse kassast või www.bezrindas.lv.

Speciālā internātskola, Palsmane

Gaujas iela 1, Smiltene

57.38807, 26.18495

+371 28343415

+371 29198755

79 SMILTENE BOWLING
Suurepärane koht bowlingu mängimiseks ja maitsva
toidu nautimiseks. Bowlingusaalis on 4 rada,
millest igaühes saab mängida kuni 8 inimest. Raja
garanteerimiseks on soovitav aeg broneerida.
Baznīcas laukums 2, Smiltene, 2. stāvs
+371 22310011

77

KARDIRADA „TEPERIS“

Väliskardirada võimsate rendikartidega lastele,
noortele ja täiskasvanutele. Hooaeg kevadest
sügiseni. Rajal saab teatud aegadel sõita ka
jalgrattaga,
rulluisutada
ja
liikuda
muudel
mootorita liikumisvahenditel. Raja kasutusajad on
kättesaadavad raja kodulehel rubriigis „kalender“.

80 SMILTENE LASTE MÄNGUVÄLJAK JA
RULAPARK
Laste mänguväljak asub piiratud alal ja on avatud
1. aprillist kuni 31. oktoobrini. Kõrval on rulapark
erinevat tüüpi ja erineva kõrgusega kaldteedega.
Gaujas iela 1, Smiltene

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

86. PUHKE- JA SPORDIKOMPLEKS TEPERIS
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VETEL

SPORT JA RATSUTAMINE
81. ANNES LAIVAS

81 ANNES LAIVAS

83

Aktiivse puhkuse varustuse rent Teperi järve
promenaadil - SUP-lauad, kanuud, jetisüstad,
katamaraanid, elektrilised tõukerattad, rattakaardid,
rulluisud jne. Pakub soojal aastaajal varustust
Teperi promenaadil asuvas rendipunktis, samuti
toimetab varustuse valitud veekogusse Smiltene
lähiümbruses.

Puhkekompleksi territoorium asub ümber tiigi, samuti
kolmel saarekesel. „Trīssaliņās“ pakub külastajatele
SUP-laudade, sõudepaate ja katamaraanide renti.
Territooriumil on puhke-, piknikukohad, rand,
vaatetorn, võimalik on kalastada.

PUHKEKOMPLEKS “TRĪSSALIŅAS”

“Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts

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

86. PUHKE- JA SPORDIKOMPLEKS
TEPERIS

86 PUHKE- JA SPORDIKOMPLEKS
TEPERIS
Smiltenes Teperi järve ääres asub multifunktsionaalne
spordikompleks
„Teperi“,
kus
on
staadion,
tenniseväljakud, kardi- ja autokrossi rajad, järve ääres
ujumiskohad, rannavõrkpalliplatsid, talvel rajatakse
hokiväljak, samuti metsaalas looduslik suusarada.

57.489616, 26.219395

Puhke- ja spordikompleks “Teperis”, Smiltene

+371 26536637, +371 29477124

57.430948, 25.920158

www.trissalinas.lv

+371 26460704

Lätis. Rajal toimuvad regulaarselt erineva tasemega
BMX võistlused.
Silva, Launkalnes pagasts
57.412597, 25.934387

89 HOBUSETALL „JAUNLŪRES“
Hobusetall „Jaunlūres“ asub Branti valla looduskaunis
kohas ja pakub ratsutamist lahke perenaise
saatel. Samuti on võimalik osaleda hobuteraapias,
treeningutel, samuti on võimalik broneerida
väljasõite vankri või saaniga.
“Jaunlūres”, Brantu pagasts
57.408396, 25.801105
+371 29950731

84 PUHKEKOMPLEKS “SILMAČI”
Puhkekompleks asub suurepärases asukohas
Lizdole järve ääres. „Silmači“ on kuulus oma paljude
vee meelelahutustegevuste poolest - paadid,
katamaraanid, SUP-lauad, kalapüük, veebatuut, aga
ka sõit „Lõbusa banaaniga“ kaatri taga.
“Silmači”, Launkalnes pagasts
57.297546, 25.836786
+371 26555910, +371 26586113

82

RELAIVAS

Kanuu-, süsta- ja SUP-laudade rent. Ühing „ReLaivas“
korraldab Põhja-Gaujas paadisõitu töökollektiividele
ja väikestele paadisõitjate gruppidele. Soovitavad ja
leppivad kokku paadisõitjatele puhkekohad, tagavad
puhke- ja telkimiskohad kämpingus „Zvejnieki“ Gauja
kaldal, Virešis.

PUHKEKOMPLEKS “SLĪPI”

Puhkekompleks „Slīpi“ asub Slīpi järve kaldal. Erinvaid
võimalusi aktiivse puhkuse veetmiseks nii vees kui
maismaal. Võimalus laenutada jalgrattaid, paate,
aerusurfi laudu, vesirattaid.
“Slīpi”, Smiltenes pagasts

„Zvejnieki”, Virešu pagasts

57.495479, 25.892052

57.460329, 26.358449

+371 29113132 , +371 26377854

+371 29104200

www.slipi.lv

www.relaivas.lv
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87 PUHKEKOMPLEKS “SILMAČI”
Vabaajakompleksil on ulatuslik spordiinfrastruktuur.
Spordiväljakutel on võimalik mängida jalgpalli,
võrkpalli, korvpalli, tennist, sulgpalli, gagapalli, aga ka
staadionil tegeleda kergejõustikku.
“Silmači”, Launkalnes pagasts
57.297546, 25.836786
371 26555910, +371 26586113

88 SILVA ZIĶERI BMX-RADA
Juba 1990. aastate algusest on Smiltene äärelinnas
Silvas edukalt toiminud BMX-rada, mis on sobilik
eelkõige nooremate sõitjate jaoks. Rada haldab klubi
„Silvas ziķeri“ - üks vanimaid BMX organisatsioone

90 RSK „BAIŽKALNA STAĻĻI“
Hobusekasvatustalu,
mis
paralleelselt
hobusekasvatuse ja noorte ratsanike treenimisega
pakub tutvust erinevate tõugu hobustega, samuti
ratsutamist ja vankrisõitu eraterritooriumil ja lähedal
asuvas metsas. Talu pakub võimalust külastada endise
Baižkalnsi mõisa vana talli ja uurida selle ajalugu.
“Baižkalna Staļļi” Rauna, Raunas pagasts
57.335555, 25.598138
+371 29540152
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MARSRUUDID

TALVEL
“IERITEŅO VASARĀ” 2022

91 MURDMAASUUSARADA TEPERI ÄÄRES

93 SMILTENE VÄLIUISUVÄLJAK

Looduslik ringikujuline murdmaasuusarada pikkusega
3 km. Rada on loodud reljeefses ümbruskonnas
ja kulgeb läbi Smiltenele iseloomulike maastike –
männimetsade. Rada sobib nii klassikaliseks kui
uisusammuks. Talvel sobivate ilmastikutingimuste
korral rada uuendatakse iga päev.

Smiltenes on Teperi järve ääres väliuisuväljak.
Uisuväljak on külastajatele avatud soodsa ilmaga,
kui on tagatud jää püsimine. Pimeduse saabudes
uisuväljak on valgustatud.

Marsruudi algus: kardiraja taga
57.43119, 25.92751

92 „BŪDAS MÄE“ RADA
Avalikult
on
saadaval
5-6
km
pikkune
murdmaasuusarada Launkalne vallas. Trass kulgeb
läbi kauni, rohkete küngaste poolest rikka metsa,
kus ei puudu suuremad ja väiksemad laskumised ja
tõusud. Suusatamist saab alustada kohviku „Jautrais
ods“ või „Gunta“ talu juures.
Marsruudi algus: “Jautrais Ods”,
Launkalnes pagasts
57.38303, 25.95478

Dakteru iela 2A, Smiltene
+371 29336726

JALGRATTAMARSRUUT “RATASTEGA
MÖÖDA SMILTENE JÄRVI”
www.visit.smiltenesnovads.lv/et/apriteno-

“SUURVAIMUDE TEE”
www.visit.smiltenesnovads.lv/kulturvesturiskaismarsruts-dizgaru-cels/

smiltenes-ezerus/

LRM SMILTENE RATTARAJAD
www.visit.smiltenesnovads.lv/et/smiltenesvelotakas/

JALGRATTAMARSRUUT “RATTAGA
LÕUNAKÜNGASTEL”

ROADGAMES ORIENTEERUMISMÄNG
AUTOGA “PÜÜA KONTRASTE: RAUNASMILTENE”
www.roadgames.com/en/event/smiltene

ROADGAMES ORIENTEERUMISMÄNG
AUTOGA “GAUJIENA-VECLAICENE”

www.visit.smiltenesnovads.lv/et/izriteno-

www.roadgames.com/en/event/gaujiena-

dienvidkalni/

veclaicene

JALGRATTAMARSRUUT TOUR DE LATEST
www.tourdelatest.vidzeme.com/ee/

“ROHELISTE RÖÖBASTE” SMILTENE VALMIERA - AINAŽI
www.visit.smiltenesnovads.lv/en/green-railwaysmiltene-valmiera-ainazi/

“ROHELISTE RÖÖBASTE” VALKA/VALGA - APE
www.greenrailways.eu/copy-of-valka-valga-ape
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MUUSEUMID JA
NÄITUSED

94 JĀZEPS VĪTOLSI
MEMORIAALMUUSEUM „ANNIŅAS“
Muuseum tutvustab Läti Konservatooriumi (Läti
Muusikaakadeemia) asutaja ja rektori, professor
Jāzeps Vītolsi (1863–1948) elu ja loomingut. Vaadata
saab J.Vītolsi loomingulise eluga seotud dokumente,
fotosid, noote ja esemeid. Seiklus – kohta helilooja
„ennast“!
„Anniņas”, Gaujienas pagasts
57.513008, 26.398520
+371 29247772

meditsiini ajalugu ja muuseumi tekkelugu“, samuti
ekspositsioon
Birzuļi
algkoolist.
Muuseumis
regulaarselt korraldatakse vahelduvaid näitusi.
Mēri, Bilskas pagasts
57.44491, 26.09257
+371 25776631

96 DOKTOR ZĀLĪTISE MAJA
Maja - riikliku tähtsusega arhitektuurimälestis säilitab mälestust 20. sajandi silmapaistvatest
arstidest. Kahes toas saab tutvuda Rauna haigla
asutaja Rūdolfs Skaidrā (1882-1954) ja Läti onkoloogi
Jānis Zālītise (1933-2007) elule ja tööle pühendatud
eksponaatidega. Ekspositsiooni sisuga saab tutvuda
ekskursiooni ajal, kuulates lugu silmapaistvate
arstide elust ja tegevusest.
Cēsu iela 8, Rauna, Raunas pagasts
+371 29742087

95 SMILTENE MAAKONNAMUUSEUM
MĒRI MÕISAS

118. RAUNA EVANGEELNE LUTERLIK KIRIK
28

Muuseum asub Mēri mõisa härrastemajas, mis
on ehitatud 1905. aastal klassitsistlikus stiilis, seal
võib näha püsiekspositsiooni „Smiltene piirkonna
29

RAUNA

97 DRUSTI KODULOOMUUSEUM

100 ELĪNA ZĀLĪTE MÄLESTUSMAJA

102 TRAPENE KODULOOKESKUS

104 RAUNA MUUSEUMI NÄITUSTE RUUM

Muuseumi külastades saab infot Drusti valla ja kooli
ajaloost, Drusti valla tuntud inimestest ja ajalooliselt
olulistest paikadest.

Kutsub huvilisi vestlusele kirjaniku traagilisest elust ja
mitmekülgsest loomingust. Põgenemisruum paneb
proovile teie tähelepanu, kirjaniku lugude 12 lindu
julgustavad teid avastama lindude maailma. Ape
ajalootoas kutsub väljapanek heita pilgu minevikku,
mõisa makett ja helisahtlid - Hopenhofi mõisa
igapäevaellu, 3D-prillidega saab aga jälgida ja ehtida
kuuske koos paruni võsukestega.

Kodulookeskuse ekspositsioonis võib näha Trapene
valla kultuuripärandit. Kodulookeskuses saab vaadata
ekspositsiooni parun Voldemar von Wulfi mõisast
ning keskuse teisel korrusel tutvuda kirjaniku ja
luuletaja Linards Laicensiga. Ekspositsioon kohalikust
poeedist Ojārs Vācietisest räägib poeedi vanematest,
poeedi enda lapsepõlvest ja kooliaastatest. Mugavalt
toolidel istudes saab kuulata luulet autori enda
esituses.

Rauna muuseum kogub, säilitab, uurib ja tutvustab
Raunat iseloomustavaid kultuuri- ja ajalooväärtusi
ning loob näitusesaalis temaatilisi näitusi. Näitusesaal
asub Raunas Plūme majas ehk Raamatupoe nimelises
majas, sest 20. saj. 20.-30. See kuulus kaupmees
J.Plūmele, kuid nõukogude ajal oli siin raamatupood.
Tänapäeval asuvad hoones raamatukogu, muuseumi
näitusesaal, kudujate seltsi ateljee ja hostel.

Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts
+371 22047515

98 KODULOOKESKUS „MĀJVIETA“
Siin ootab rändureid lugu esimesest Läti vabariigist
Vireši vallas. Saab näha ja kuulda, kuidas inimesed
on elanud ja mida teinud, millised riiklikult tähtsad
ehitised on siin asunud. Edasi viib tee poetess
Kornēlija Apškrūma ruumi, kus kunagi poetess
töötas raamatukoguhoidjana. Siit sai alguse ka tema
poetessi tee.
„Vecvireši”, Virešu pagasts
57.455692, 26.372551

99 LOODUSGALERII
15. juulil 2017. aastal paigaldati Rauna kesklinna
viis gooti ja romaani stiilis galeriistendi. Stendide
kujunduses kombineeritud stiilid on laenatud
Rauna keskaegse lossi ja Rauna evangeelse luterliku
kiriku varemetelt. Loodusgaleriis eksponeeritakse
vahetuvaid galeriisid.

Dzirnavu iela 24, Ape
+371 26124789
101 ANTIIGIESEMETE MUUSEUM

„FAZĀNI“

Muuseumi kogus on umbes 40 tuhat eset, 99%
eksponaatidest on annetatud. Varem siin on olnud
parun Wulffi mõisa park. Maja nime seletab see, et
parun kasvatas faasaneid. Vanim ja haruldasem,
legendi järgi 300-aastane ese - Ernst Glicki külmkapp.
Kogus on ka paruni mõisa maakaart. Suguvõsa vapp.

“Vairogi”, Trapene, Trapenes pagasts

Rīgas iela 2, Rauna, Raunas pagasts

57.449198, 26.594848
+37125413403, +37125413243
103 VANAVARA ERAKOGU
“LEJAS KLEPERI’’
Traditsiooniline Vidzeme talu, kus esivanemad on
seda pidanud rohkem, kui 350 aastat. Talus võib
tutvuda metsa-, jahi ja vanavara erakoguga.
“Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts

“Fazāni”, Trapene, Trapenes pagasts

57.289835, 25.889884

57.4484045, 26.596377

+371 26485545

+371 29498605

Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts

94. JĀZEPS VĪTOLSI MEMORIAALMUUSEUM „ANNIŅAS“
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LOSSID JA MÕISAD
105. RAUNA KESKAEGSED LOSSIVAREMED JA VAATETORN

105 RAUNA KESKAEGSED LOSSIVAREMED
JA VAATETORN
Rauna loss on ehitatud 14. sajandi teisel poolel
ja oli üks Riia peapiiskopi peamisi residentse
talvehooajal - septembrist veebruarini. Rauna loss
oli üks tugevamaid losse Vidzemes, kuid praegu
on need ühed suuremad ja paremini säilinud
lossivaremed Lätis. Külastajatel on võimalus tõusta
lossivaremetes asuvasse vaatetorni.
Rauna, Raunas pagasts
57.330460, 25.611624

jääkelder, jahimaja, tall, ait, juustukoda ehk Sierūzis,
14. saj. rajatud Saksa ordulinnuse varemed.
Mõisahooneid haldab praegu Smiltene tehnikum.
Kompleksi saavad külastajad vaadata väljastpoolt.
Kalnamuiža, Smiltenes pagasts
+371 27887933, +371 25960449
108 BRANTI MÕIS
Mõisahoone on ehitatud 19. sajandil. Pärast Läti
agraarreformi asutati 1926. aastal mõisasse kool, mis
2009. aastal suleti. Praegu Brantis tegutseb perenaine
Ilze Briede, kes on Lätis tuntud leivaküpsetaja ja
Nauris Zutis - akrediteeritud kutseõppeasutuse „Pirts
sõklas“ omanik, kus saab omandada saunamehe
jaoks vajalikke oskusi.
Brantu muiža, Brantu pagasts
57.35797, 25.73603
+371 26425426

110 PALSMANE MÕIS
Mõis on ehitatud 1880. aastal ja asub pargis
küla keskel Palsa jõe paremal kaldal. Praegu
tegutseb mõisas Palsmane eriinternaatpõhigkool.
Härrastemaja ümber on rajatud lossipark.

ka ulatuslik rahvusvahelistel sümpoosionidel loodud
portselannõude kollektsioon, mis pidevalt täieneb.
Zvārtava, Gaujienas pagasts
57.53735, 26.36855
+371 29177170, +371 26628302

Palsmane, Palsmanes pagasts
57.38647, 26.18607
111 AUĻUKALNSI MÕIS
Mõisa algus ulatub 1787. aastasse. Mõisapargis on
rajatud väike jalutusrada loodusobjektide ja hiidpuude
vaatamiseks. Mõisa uued omanikud jätkavad mõisa
renoveerimist, aga võtavad vastu la külalisi, korraldavad loomingulisi töötubasid ja üritusi ning küpsetavad
kosutavat Auļukalnsi Tuleleiba.
”Auļukalna muiža”, Auļukalns, Drustu pagasts
57.233428, 25.782980
+371 25956830

113 GATARTA MÕIS
Gatarta mõisa kompleksi esimesed hooned ehitas
Nikolai Christoph Hagemeister 1786. ja 1787.
aastal. A. von Hagemeister alustas kivihoonete
ehitamist, mis lõpetati 1824. aastal. Mõisahoonetes
on kasutatud nii klassitsismi kui ka barokkstiili
elemente. Tänapäeval on Gatarta mõisa hooned,
kuigi osaliselt ümber ehitatud, säilitanud oma
esialgse arhitektuurse vormi. Mõis on saadaval mitte
ainult ekskursioonidele, vaid ka pulmade ja muude
pidustuste korraldamiseks.
Gatarta, Drustu pagasts
57.214185, 25.897959
+371 29528848

106 GAUJIENA MÕISAANSAMBEL
Gaujiena on kujuteldamatu ilma 12 hektari
suuruse pargita Gauja oru paremal kaldal. Parki
iseloomustab rõhutud reljeef. See koosneb mitmest
iseseisvast territooriumist, mis moodustavad
ühtse maastikusüsteemi. Ülemine osa hõlmab
mõisakeskuse hoonestust paraadhooviga, pargi
lõunaküljel aga Gauja ürgoru nõlval moodustub
kõrgväärtuslik kolmetasandiliste maastike, tiikide ja
aiaarhitektuuri elementidega org.
Gaujiena, Gaujienas pagasts
57.514064,26.397716

114 BRIŅĢI MÕIS
109 AUMEISTERI MÕISAKOMPLEKS
1533. aastal ehitatud mõisakompleks kuulus parun
von Wulfile, kelle maad laiusid Põhja-Vidzemest
Tartuni Eestis. Praegu asub mõisavalitseja hoones
ehk „Punases majas“ külalistemaja.

107 SMILTENE MÕISA KOMPLEKS JA
KESKAEGSED LOSSIVAREMED

Aumeisteri, Grundzāles pagasts

Kalnamuiža territooriumil on säilinud mitmeid
ajaloolisi hooneid: mõis, mõisavalitseja maja,

+371 29239247
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57.52275, 26.20278

112 ZVARTAVA LOSS
Zvartava mõisakompleks on Läti Kunstnike Liidu
Rahvusvaheline kunsti- ja hariduskeskus ning
Kunstnike Liidu muuseumi loominguline filiaal,
kus toimuvad rahvusvahelised sümpoosionid,
loomingulised töötoad ja ekskursioonid. Muuseumi
ekspositsioonidel võib näha 20. saj. teise poole Läti
maali-, skulptuuri-, vitraaž- ja tekstiilikunsti teosed,
kaasaegse kunsti esemeid, interjööri esemeid, aga

Üllatustunnete koht. 16. sajandi mõisakompleksis
asub hetkel elumaja, kus külalistel on võimalus
minna tunnete ja kogemuste rännakule mööda
mõisa ning kuulda lugusid, mida jutustab maja ise läbi perenaise ja majja loodud aura. Aurava tee
aroom, küünlavalgus maheda muusika saatel, nurruv
kass ja aeg, millest saab igavene hetk.
”Briņģu muiža”, Auļukalns, Drustu pagasts
57.253115, 25.872622
+371 20252837
33

JUMALAKOJAD
115. SMILTENE EVANGEELNE LUTERLIK KIRIK

115 SMILTENE EVANGEELNE
LUTERLIK KIRIK
Suurim tüüpilise ristikujuline maakirik Lätis. Aknad
on gooti stiilis, interjööri kaunistavad suurepärased
puidunikerdused ja läti mustrid. Oreli ehitasid
Racmann ja Roller. Kiriku altarimaal „Kristuse
ülestõusmine“ on ebatavaline selle poolest, et sellel
on kaks loomisaastat ja kaks autorit. kunstiteose
maalis saksa-balti kunstnik Ernst von Liphard, kuid
1896. aastal maalis selle täielikult üle kuulus läti
maalikunstnik Janis Rozentāls. Kirikukell on Läti
endise presidendi Kārlis Ulmanise kingitus.
Baznīcas laukums 1, Smiltene

taevaminek“ ja E. Martini 1901. aastal ehitatud 10
registri orel, mis on kasutusel tänase päevani.
Ozolu iela 5, Drusti, Drustu pagasts
118 RAUNA EVANGEELNE LUTERLIK KIRIK
Kiriku algajad ulatuvad 14. sajandisse. Aja jooksul on
see kogenud mitmeid hävinguid ja ümberehitustöid.
Viimased ümberehitustööd viidi läbi 1937. aastal
arhitekt Pauls Kundziņši juhtimisel. Nende
remonditööde käigus paljastati kiriku fassaadil vanad
kivireljeefid, mis on ainulaadsed Läti kunstiajaloo
mälestised.
Valmieras iela 3, Rauna, Raunas pagasts

120 RIŅĢI VENNASKONNA SELTSIMAJA
Vaimulike ja kultuuriliste sündmuste toimumise koht.
19. sajandi teisel poolel oli levinud hernhuutlaste
vennaskonna koguduse aktiivne liikumine, mille
tulemusena tekkis ka Riņģi seltsimaja, mis on
üks vähestest säilinud Vennaskonna Koguduse
seltsimajadest. Läheduses asub Ķikuļu Jēkabsi
mälestuskivi.
Blomes pagasts
57.43328, 25.75662
+371 26667196
121 SMILTENE PÜHA NIKOLAI
ÕIGEUSU KIRIK
Vürst P.Lieven kinkis kogudusele maatükki kiriku
ehitamiseks, kus 1895.aastal pandi esimene
nurgakivi. See õigeusu kirik Smiltenes ja selle vahetus
läheduses on suurim.

122 SMILTENE PÜHA JOOSEPI
ROOMAKATOLIKU KIRIK
Uusim sakraalehitis Smiltenes, avatud 2002. aastal.
Vaļņu iela 17, Smiltene
123 APE PÜHA MATTEUSE EVANGEELNE
LUTERLIK KIRIK
Ape kogudus asutati 1994. aastal. 2009. aastal pandi
kirikule nurgakivi ja 21. septembril 2014. aastal
pühitseti kirik sisse. Kirik on üks uuemaid kirikuid
Lätis. Koguduse liikmed ja linnaelanikud on Jumalale
tänulikud, et Apes on nii imeline, hubane, armas Kirik.
Kiriku kõrval on maitsekas kirikuaed, mis rõõmustab
kaunite põõsaste ja lilledega. Parkla ja teerajad on
sillutatud.
Pasta iela 11, Ape
+371 26124789

Dārza iela 6A, Smiltene
+371 28358337

116 RAUNA ROOMA KATOLIKU KIRIK
1939. aastal ostis Rauna praost A. Piebalgs Riigipangalt
kirikule kahekorruselise maja. Alates 1963. aastast
elab Raunas praost J. Jaškovitš, kes muutis kabeli
kauniks sammaste, kipskaunistuste, altari, kauni
pihitooli ja pinkidega kirikuks.
Jaunatnes iela 10, Rauna, Raunas pagasts

119 PALSMANE EVANGEELNE
LUTERLIK KIRIK
Üks omapärasematest ja ilusamatest klassitsismi
stiilis kirikuid Lätis. See ehitati 1817.aastal
kaheksanurksena kellatorniga ühel küljel.

117 DRUSTI LUTERI KIRIK

Palsmane, Palsmanes pagasts

Kirikuhoone, mis on arvult kolmas, ehitati aastatel
1835–1837 Mārčsi Sārumsi juhtimisel. Jumalakojas
on Otto Donneri von Richteri altarimaal „Kristuse

57.38921, 26.18125
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+371 26305264
117. DRUSTI LUTERI KIRIK
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MÄLESTUSKOHAD
129. AUSAMMAS „LÕHESTATUD PEREKOND“

124 RAUNA VABADUSSAMMAS
Monument avati 1933. aastal ja on pühendatud
Esimeses maailmasõjas ja Vabadussõjas langenud
Rauna valla liikmete mälestuseks. Monumendi
eskiisi autor on skulptor Kārlis Zemdega ning see
tema loodud monument oli Riia vabadussamba
eskiisikonkursil saavutanud III koha. Monumendi
alust kaunistavad Baumaņi Kārlise loodud hümni
„Jumal, õnnista Lätimaad“ sõnad.
Rīgas iela 1, Rauna, Raunas pagasts

võidelnud lätlaste harimise eest.

+371 28630180

+371 22323830

Kivil on kujutatud jalajälgi, kuna 1859. aastal jalgsi
Tartust Dundagasse rännates, meie Daina´te isa
Krišjānis Barons külastas teel ka Smiltenet. Skulptor
O. Feldbergs.

Jakob Lange töötanud kirikuõpetajana Smiltenes,
võttis osa piibli koostamisest, koostanud esimese
saksa-läti ja läti-saksa sõnastiku, asutanud koole ja
36

133 KOHVIK “JAUNĀ RAUNA”

20

141 BISTRO “PASĒDNĪCA”

Rīgas iela 2a, Rauna
+371 22471245
134 KOHVIK “KRODZIŅŠ”

Baznīcas laukums 2, Smiltene,
60

Stacijas iela 1, Ape
www.kalnaruski.lv

130 BERENSI KABEL
Bānūži mõisa omaniku ja Smiltene mõisahärra
Berensi perekonna kabel. Kabelit kaunistab eesti
skulptori A. Ludwig Weizebergi loodud Kristuse kuju.
Smiltene, Pilsētas kapi
57.42856, 25.89378
131 MÄLESTUSSAMMAS JĀNIS CIMZELE
1989. aastal avati Romuald Getauta mälestussammas
Rauna vallas Cimza poolmõisas sündinud ja
oma esimese hariduse Rauna koguduse koolis
omandanud Läti väljapaistva helilooja ja Vidzeme
õpetajate seminari asutaja ja juhi Jānis Cimze auks.
Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts
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1. stāvs
+371 22310011
142 SÖÖKLA “DRAUGS”

+371 26594554

150

Rīgas iela 16b, Smiltene
+371 64774295

135 KOHVIK “JAUTRAIS ODS”
“Jautrais ods”, Launkalnes pagasts

15

+371 64772610
136 KOHVIK “PAUZE”

143 SÖÖKLA “KALNAMUIŽA”
+371 26674429

16

144 KAUPLUS-KOHVIK
“ZIEMEĻU VĪNS”

Pils iela 6, Smiltene
+371 64772701

Baznīcas laukums 11a, Smiltene
137 KOHVIK-BISTRO “PIE ANNAS”
“Vilnīši”, Virešu pagasts

10
+6

+371 29456355
20

145 KOHVIK-BISTRO “TRĪS
PIPARI UN KŪKAS”

+371 26005655
138 KOHVIK “PASĒDNĪCA”
Baznīcas laukums 2, Smiltene,

250

Kalnamuiža 5, Smiltenes pagasts

Atmodas iela, Smiltene
57.42227, 25.90564

127 JAKOB LANGE MÄLESTUSMÄRK

16

www.rekebabs.lv
128 MÄLESTUSKIVI KRIŠJĀNIS BARONSILE

Ausammas on rajatud aastatel 1941-1949 Siberisse
küüditatute mälestuseks. Kivi on lõhestatud kolmeks,
milles skulptor Indulis Ranka on kujutanud ema ja
lapse, näidates nii, et perekond oli tollal lõhestatud
nagu see kivi.

“Raunas kapsēta”, Rauna, Raunas pagasts

140 KEBAB “RE KEBABS”

57.416409, 25.889649

2016. aasta septembris, tähistades skulptori,
graafiku ja kunstiajaloolase Kārlis Baumanise 100.
sünniaastapäeva, Raunas avati skulptor Olita Nigule
loodud bareljeef. Kārlis Baumanis on sündinud
Raunas.

126 RAUNA KALMISTU

20

Baznīcas laukums 4, Smiltene

129 AUSAMMAS „LÕHESTATUD PEREKOND“

Pastor Michael Wurmi ajal 29. juunil 1773. aastal
pühitseti Rauna 28 vakamaa suurune kalmistu. Seni
asus kalmistu Rauna kiriku lähedal. Kalmistul asuvad
mälestusmärgid olulistele ajaloolistele isikutele proviisor Kārlis Krēsliņšile, õpetajale, koolivalitsejale
Pēteris
Neijsile,
Baižkalnsi
mõisaomanike
Cukerbekerite perekonnale, Rauna koguduse
pastorile Ādams Jendasele, raadiotöösturile, firma
„A.Apsītis ja E.Žukovskis“ asutajale Aleksandrs
Apsītisele, psühhoterapeudile Jānis Zālītisele jt.

132 RESTORAN-BAAR “BRŪZIS”
Brūža iela 2, Smiltene

BAUMANISELE

Valmieras iela 6, Rauna, Raunas pagasts

132. RESTORAN-BAAR
“BRŪZIS”

Smiltenes Vecie kapi

Pils iela 3, Smiltene
125 BARELJEEF SKULPTORILE KĀRLIS

SÖÖGIKOHAD

75

Baznīcas laukums 5, Smiltene
100

2. stāvs

+371 29451734
146 ÕLLEBAAR “ALUS BŪS!”

+371 22310011

Baznīcas laukums 16, Smiltene
139 BAAR “SILVANS”

50

+371 24919004

Silva 16, Launkalnes pagasts
+371 29428283
37

ÖÖBIMISKOHAD
169. PUHKEMAJA “RŪNĒNI”

4

147 GLÄMPING “DIDILLE”

16

3

152 KÜLALISTEMAJA “PĻAVNAS”

Drustu pagasts

“Pļavnas”, Drustu pagasts

info@didille.com
www.didille.com

“Jaunzilakši”, Virešu pagasts

+371 29192505,

+371 27878550,

+371 29204530

+371 29179465

+371 27878312

ekoita@inbox.lv

83

30/100

www.plavnas.lv

“Donas”, Blomes pagasts

14

50

”Kalnarušķi”, Apes pagasts

6

58+11

“Silmači”,

hotelbruzis@inbox.lv

13

11

Kalnamuiža 7, Smiltenes pagasts

23+4

9+11

jaun-ievinas@jaun-ievinas.lv

40

www.jaun-ievinas.lv

+371 26555910,
10

5

+371 26463980

125+48

Launkalnes pagasts

149 HOTELL “KALNA LIGZDA”

30/100

Raunas pagasts

158 PUHKEKOMPLEKS “SILMAČI”

+371 28630180

65

163 KÜLALISTEMAJA “JAUN-IEVIŅAS”
“Jaun-Ieviņas”,

Brūža iela 2, Smiltene

24

www.kalnaruski.lv

www.trissalinas.lv

18/65

5

info@kalnaruski.lv

trissalinas@inbox.lv

www.donas.lv

15

+371 26594554

80

+371 29477124

viesunams@donas.lv

32+8

“Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts
+371 26536637,

+371 26415868

10+4

162 KÜLALISTEMAJA “KALNARUŠĶI”

157 PUHKEKOMPLEKS “TRĪSSALIŅAS”
7

4

hostel.nr2@gmail.com
www.hostelis-nr2.business.site

153 KÜLALISTEMAJA “DONAS”

15

161 KÜLALISTEMAJA “JAUNZILAKŠI”

10+3

Rīgas iela 2, Rauna

22

plavnas@yahoo.com

148 PARK-HOTELL “BRŪZIS”

5

156 HOSTEL NR. 2

+371 26586113

25

mezroze.ig@gmail.com

60

+371 26556681
159 PUHKEKOMPLEKS
“SLĪPI”

hotelkalnaligzda@inbox.lv
www.kalnaligzda.lv
3

150 KÜLALISTEMAJA “PURGAIĻI”
“Purgaiļi”, Grundzāles pagasts

36+64

18

Ābeļu iela 4, Smiltene
100

+371 29467037

aidzis77@inbox.lv

purgaili@inbox.lv

www.smiltenesoaze.lv

“Lejas Zauskas”, Smiltenes pagasts

3

18+4

50

6+6

www.slipi.lv

Grundzāles pagasts

“Ūdensrozes”, Drusti,
Drustu pagasts

8

25/60/100

160 PUHKEKOMPLEKS “ŪDENSROZES”

Aumeisteru muiža, Aumeisteri,
30

13+30

+371 28830522
slipi@slipi.lv

155 KÜLALISTEMAJA “AUMEISTERI”

151 KÜLALISTEMAJA “LEJAS ZAUSKAS”

3

“Slīpi”, Smiltenes pagasts
4

+371 29619602

www.purgaili.lv

38

154 KÜLALISTEMAJA “OĀZE”

2

20+2

50

+371 26467932

164 KÜLALISTEMAJA “VILKS UN BRIEDIS”

45

Ceriņu iela 5, Smiltene
30/60

3

25

25

+371 26167192

+371 26496178

+371 29239247

drusti.udensrozes@inbox.lv

info@vilksunbriedis.lv

lejaszauskas@tvnet.lv

aned@inbox.lv

www.udensrozes.com

www.vilksunbriedis.lv
39

165 PUHKEMAJA

3

7

15+5

“JAUNVOSI”

169 PUHKEMAJA

4

TEENUSED

12+8

“RŪNĒNI”

Skolas iela 2, Ape

“Rūnēni”, Brantu pagasts

+37126116845

+371 26180543

jaunvosi@inbox.lv

ilze.liepin@gmail.com

166 PUHKEMAJA

12

42+8

“MELDERI”

“Kalbakas”, Smiltenes pagasts

Grūbe, Melderi, Apes pagasts

+371 29465018,
+371 29257467
20/100

guesthousemelderi@gmail.com
167 TALU “KROŅAKROGS”
“Kroņakrogs”, Brantu pagasts

2

5+8

+371 26113566,
ieva_bunga@inbox.lv

Kaubanduskeskus “Centrs” WC,

www.kalbakas.lv

Baznīcas laukums 2, Smiltene
8.00-22.00

171 “KALBAKAS” KÜLALISKORTERID

“Viesturi”, Virešu pagasts
+371 28389903,

+371 29257467

+371 26317883

kalbakas@kalbakas.lv

iesalinaskaidrite@inbox.lv

Smiltene Tehnikum, Kalnamuiža,
Smiltenes pagasts
+371 26544935

24/7 (aprill-oktoober)

6

Teperi järve promenaadi WC,

kalbakas@kalbakas.lv

38+20 20/70

SUUSAVARUSTUSE LAENUTUS

57.425440, 25.910083
3

TRANSPORDITEENUSED
Smiltene bussijaam, Pils iela 1, Smiltene

Dakteru iela 2

4

12+4

Rauna bussijaam, Valmieras iela 1a, Rauna

24/7

172 PUHKEKOHT-KÄMPING “VIESTURI”
14

Puhkekompleks “Silmači”, Launkalnes pagasts
+371 26555910, +371 26586113

Smiltene Vanapargi WC

Rīgas iela 7-16, Smiltene

+371 29465018,

www.kalbakas.lv

AVALIKUD TUALETID LINNAKESKKONNAS

+371 29257467

60

168 TALU “KALBAKAS”
“Kalbakas”, Smiltenes pagasts

4

kalbakas@kalbakas.lv

+371 29465018,

+371 26474106

SMILTENE LINNA FESTIVAL

170 “KAKTUSS” KÜLALISKORTERID

+371 26152011,
+371 20379986

2

30

Ape bussijaam, Stacijas iela, Ape

Rauna avalik WC , Rīgas iela 1C
9.00-20.00
Rauna avalik WC

SULARAHAAUTOMAADID
Rauna:
Swedbank, Valmieras iela 1a, Rauna

57.330124, 25.613931
8.00-17.00 (september-mai)

Smiltene:

24/7 (juuni-august)

Nordea Bank AB, Baznīcas laukums 2,
Smiltene

MOBIILSETE KÜMBLUSTÜNNIDE RENT

SEB

“Smiltenes kubls”, Smiltene

–

Dārza iela 11, Smiltene

+371 25675465

–

Daugavas iela 1a, Smiltene

–

Baznīcas laukums 2, Smiltene

“Airītes”, Bilskas pagasts

Swedbank, Baznīcas laukums 2, Smiltene

+371 29192283, +371 28734458

MOBIILSE SAUNA RENT
“Smiltenes kubls” tünnisaun, Smiltene
+371 25675465

JALGRATTALAENUTUS

Ape:
Swedbank, Stacijas iela 6, Ape
Gaujiena:
Swedbank, “Gaujas”, kauplus ‘’LATS’’, Gaujiena

“Airi un pedāļi”, Smiltene
+371 29113132

164. KÜLALISTEMAJA “VILKS UN BRIEDIS”
40

41

TURISTIINFO
Smiltene Turismiinfokeskus
Dārza iela 3, Smiltene
ticsmiltene@smiltenesnovads.lv

123

100 39 12
22 134
165

23

162

47 31 112
155

109

106
94 2

+371 29395200
166

Rauna Turismiinfokeskus
Valmieras iela 1, Rauna
ticrauna@smiltenesnovads.lv

3

+371 20113881
Rauna Turismiinfokeskus “Mājvieta”

8

85 55

9

159

Vecvireši, Virešu pagasts

83
157

161
67 149
153

36
120

151
70

128 107 132 141 143 168
122 93 56 86 91 140 30 170
115 29 63 77 81 11 145 146
138 42 148
130 79 78 71
154 69 17 16 19 80 121 45 136
171 142 35 4 43 73 37 144

89

164 127

27

169

44

129 88 139 20
24

54

51

41

38 95

59

116 105
96 90 33
131 53 26 1
57 21

61

5

28

34

Linna ja Smiltene mõisa ekskursioon
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
Smiltene Evangeelne Luterlik kirik
Inga Rācene, +371 26587167

68

133
6 52 124

7 104

SMILTENE

Cērtene lossimägi
Jānis Dinga (LV, RU, EN), +371 29577078

64

99 118

GIIDID

Smiltene Püha Nikolai õigeusu kirik
pareizticīgo baznīca
Ļubova Ņikiforova (LV, RU), +371 28358337

108

125 156

102
101

137
15 14 48

50

110

+371 29615699
40

98

172

167
66

49

150

135 92

126

82 32

13

74
18 62
119 76

ticviresi@smiltenesnovads.lv

60

RAUNA, DRUSTI, GATARTA
Gints Skutāns, +371 29196952

65
84 87
158 46

GAUJIENA

103

58

75 163

PALSMANE

152
114

111

Gaujiena mõis
+371 29247772, +371 28386923

72 97 117

Palsmane kirik
Ināra Līkuma, +371 26305264
10

147
160
25

113

Palsmane mõis
Inita Zaharčuka, +371 29161914

TINGMÄRGID
106. GAUJIENA MÕISAANSAMBEL
Suvilad

Bassein

Istekohtade arv

Toad

Piknikukohad

Lastenurk

Banketiruumid

Paadi rent

Kõrge tool

Voodikohad

Jalgrattarent

Väliterrass

Toitlustamine

Spordiplats

Karavanide- ja
treilerite peatuskoht

Saun

Tasuline visiit

Telkimiskohad

Kalapüük

Eeltaotlus

Kuubel

Massaažid

Suplemisvõimalus

Loomasõbralik

Kirjastaja: Smiltene maakonna kultuuri- ja turismiamet
Kujundus, trükk: SIA “ULME ADVERT”
Fotod: Foto Smiltene turismiinfokeskusest ja turismiettevõtjate esindusest
ISBN 978-9934-9114-2-2

visitSmiltene
raunastic
smiltenes_novads
42. LÄTI RIIGIMETSA PUHKEALA „NIEDRĀJI JÄRV JA SELLE ÜMBRUS“

www.visit.smiltenesnovads.lv

