
  

ATPŪTIES AR KLASI SMILTENES NOVADĀ! 

Aicinām skolēnus izbaudīt rudeni Smiltenes novadā. Esam apkopojuši gan aktīvus, gan 

izzinošus piedāvājumus klasēm, kur smelties idejas pirmajai mācību gada ekskursijai un atrast 

tieši savējo. 

Amberfarm jeb Dzintarferma Variņu pagastā aicina uz aptuveni 2 stundu garu ekskursijas 

programmu, kuras laikā skolēniem ir iespēja izstaigāt smiltsērkšķu dārza takas, uzzināt vairāk 

par veselīgo ogu audzēšanu, pārstrādi un produkciju, kas no tiem tiek ražota. Būs arī 

degustācija, kuras laikā pārliecināsieties, ka veselīgs ir arī garšīgs un meistarklase! 

Grupa: no 10 personām 

Cena:  EUR 6,05 / pers. 

Kontakti: +371 20175175 (Ekskursiju pieteikšanai) 

 

Dzirkstošo bērzu sulu “Birzī” ražotne Brantu pagasta “Kainaižos” aicina skolēnus uz 

izzinošu ekskursiju (1-1,5h), kurā tiks stāstīts par ražošanas procesu sākot no svaigu sulu 

ieguves pavasarī, līdz pat gatavai produkcijai, ko arī būs iespējams nobaudīt kopā ar latviskiem 

našķiem. Skolēniem arī būs unikāla iespēja apmeklēt pasaulē pirmo sulu koku parku, kura 

izveide sākta 2018. gadā, kur nākotnē plānots audzēt 32 dažādas bērzu, kļavu un valriekstu 

koku sugas, no kurām pavasarī tiks iegūta sula, kas ir lietojama pārtikā. 

Cena:  EUR 6,05 / pers. 

Kontakti: +371 29199982 (Ekskursiju pieteikšanai) 



  

 

Valdis Paeglis aicina uz savas saimniecības “Medus istabu” Smiltenes pilsētā, kur piedāvā 

skolēniem ekskursiju un stāstījumu par bišu dzīvi “Kur bites, tur medus”. Ja ir vēlme, tad 

iepriekš vienojoties iespējama arī medus, bišu maizes u.c. degustācija.  

Cena:  Pieaugušajiem EUR 2 / pers. + degustācijas maksa, iepriekš vienojoties 

 Bērniem EUR 1 / pers. + degustācijas maksa, iepriekš vienojoties 

Kontakti: +371 29975297 (Ekskursiju pieteikšanai) 

 

Jānis Keiselis aicina uz Metālkalēja darbnīcu Blomes pagasta “Kauliņos”, kur skolēniem ir 

iespēja uzzināt vairāk par seno latviešu amatu, vērot kalšanas procesu, kā arī pašiem iemēģināt 

roku metāla apstrādē. 

Cena:  EUR 5 / pers. vai iepriekš vienojoties, atkarībā no grupas lieluma 

Kontakti: +371 29275420 (Ekskursiju pieteikšanai) 



  

 

Lauku māja “Lejas Varicēni” Smiltenes pagastā aicina ciemos skolēnu un jauniešu grupas 

un piedāvā plašu ekoloģisku, izzinošu un atraktīvu aktivitāšu klāstu. Šeit var mācīties par 

alternatīvu enerģijas ražošanu izmantojot sauli vai cilvēka spēku, izmēģināt darbināt 

kājminamu veļasmašīnu vai velo elektrības ģeneratoru. Atvērtajā saimniecībā var iepazīties ar 

permakultūras principiem un elementiem, apskatīt pazemes siltumnīcu, kā arī uzzināt par to, 

kā būvēt, izmantojot dabas materiālus.  

Cena: iepriekš vienojoties, atkarībā no izvēlētajām aktivitātēm un ekskursijas ilguma. 

Kontakti: +371 26555539 (Līga) 

   

 



  

Lauku mājas “Kalbakas” Smiltenes pagastā piedāvā izklaidējoši izglītojošu ekskursiju 

“Piena upe pankūku krastos”. Programmā ietilpst piena ceļa izzināšana- no gotiņas līdz 

pusdienu galdam; līdzdarbošanās piena malšanā, sviesta kulšanā, biezpiena gatavošanā; 

atraktīvu spēļu spēlēšana un kopīga pankūku cepšana ar paša izvēlētiem pildījumiem.  

Grupa: no 10 līdz 40 cilvēkiem 

Cena:   EUR 50 grupai 

vai  EUR 5 / pers. 

Kontakti: +371 29257467 vai +371 29465018 (Ekskursiju pieteikšanai) 

 

Zoo “Ezerlejas” Launkalnes pagastā uzņem pie sevis skolēnu grupas un piedāvā ekskursiju 

pa mini zoodārzu un  zemnieku saimniecības teritoriju. “Ezerlejās” iespējams iepazīties ar 

vismaz 50 dažādu šķirņu vietējiem un arī eksotiskiem dzīvniekiem un putniem. Grupām tiek 

piedāvāti gida pakalpojumi, papildinot pastaigu pa zoodārzu interesantāku, uzzinot daudz un 

dažādus faktus par saimniecības iemītniekiem. 

Pēc ekskursijas skolēnu var atpūsties “Ezerleju” teritorijas piknika vietās. 

Cena: skolēniem (no 7 līdz 18 gadiem) EUR 3 / pers. 

Gida pakalpojumi grupai līdz 10 personām EUR 22 

Gida pakalpojumi grupai virs 10 personām EUR 12 

Kontakti: +371 26357959 (Ekskursiju un gida pieteikšanai) 



  

 

Lai padarītu klases ekskursiju aizraujošu, aicinām apmeklēt Sporta kompleksa “Teperis” 

kartingu trasi, un doties aizraujošā piedzīvojumā kopā ar draugiem. Trasē pieejami 2 bērnu 

kartingi (no 7 gadu vecuma un 130cm auguma), 7 jauniešu/pieaugušo kartingi (no 13 gadu 

vecuma un 140cm auguma) un 1 divvietīgais kartings. Īres kartingi trasē pieejami no 

ceturtdienas līdz svētdienai, bet citā laikā trasi var izmantot velobraucēji, skrituļotāji, 

skrituļslēpotāji u.c. 

Plānojot ekskursiju, lūdzu sekot līdzi kartingu trases izmantošanas kalendāram ŠEIT ( 

https://www.teperis.lv/lv/calendar/2020-10-01?activity_id=0 )! 

Cena: Ceturtdiena 10 min EUR 10; Piektdiena-Svētdiena 10 min EUR 15 

Kontakti: +371 29125512 (Pakalpojumu iepriekšējai pieteikšanai) 

 

Annes laivas piedāvā aktīvās atpūtas inventāra noma Smiltenes pilsētā, Tepera ezera 

promenādē- laivas, sup dēļi, elektroskūteri, katamarāni un daudz kas cits.   

Cenas skatīt šeit: https://visit.smiltenesnovads.lv/laivu-un-sup-noma-annes-laivas/  

Kontakti: +371 26364135, anneslaivas@inbox.lv 

https://www.teperis.lv/lv/calendar/2020-10-01?activity_id=0
https://visit.smiltenesnovads.lv/laivu-un-sup-noma-annes-laivas/


  

 

Brantu muiža Brantu pagastā ir lieliska pieturvieta rudens ekskursijās, kur uzzināt muižas 

stāstus no pašiem bruņinieku laikiem; apskatīt Saules pulksteni “Tu un Tavs laiks”; iesaistīties 

kādā no radošajām darbnīcām; kā arī aizvadīt pusdienas vai uzkodu pauzi  nacionāli romantiskā 

noskaņojumā.  

Ēdināšanas pakalpojumu un darbnīcu piedāvājumu skatīt ŠEIT ( 

https://visit.smiltene.lv/brantu-muiza/  ) ! 

Cena:  ekskursija pa muižu un apkārtni EUR 3 / pers. 

darbnīcas EUR 5-9 / pers. 

ēdienu baudīšana EUR 4 – 12 / pers. 

Kontakti: +371 26425426 (Ekskursiju pieteikšanai) 

 

Atpūtas komplekss “Trīssaliņas” gaida ciemos gan pirmsskolas bērnus, gan 1. līdz 6. klašu 

skolēnus, lai uzkrātu spēkus jaunajam mācību gadam! “Trīssaliņās” iespējams doties 400 m 

garā Dabas takā "Meža draugu birztaliņa", kur, ar kartes palīdzību, iespējams atrast dažādas 

zvēru skulptūriņas. Pēc takas pievarēšanas ceļš ved uz skatu torni, kur aplūkot atpūtas 

kompleksu no augstāka skatu punkta. Blakus skatu  tornim atrodas aktivitāšu laukums. 

Pēc dabas takas klases aicinātas doties uz Trīssaliņu otru dīķa pusi, lai atpūstos pie ugunskura 

un uzceptu līdzpaņemtās desiņas. Noslēgumā apmeklējuma gaidītākais un jautrākais brīdis ir 

izbrauciens ar "Zebrēnu".  

Cena: EUR 3 / pers. 

Laiks: 2 līdz 3 stundas 

Kontakti: +371 26536637 vai +371 29477124 (Ekskursiju pieteikšanai) 

https://visit.smiltene.lv/brantu-muiza/


  

 

Ciemojoties Smiltenē skolēniem ir iespēja doties uz nelielo Smiltenes kinoteātri ar mīkstajām 

sēdvietām pašā pilsētas centrā, kas joprojām ir vienīgais digitālais kinoteātris Latvijas 

mazpilsētās, kas neatpaliek no lielpilsētas standartiem. Kinoteātrī pieejami arī 3D filmu seansi. 

Ar filmu repertuāru aicinām iepazīties ŠEIT ( http://www.kinosmiltene.lv/ ) 

Cena: EUR 3 / pers. vai EUR 2,5 bērniem, uz īpašiem bērnu seansiem 

Kontakti: Biļešu kase +371 28343415 (Biļešu rezervēšanai) 

 

 

  



  

Mēru muižā, Bilskas pagastā, muzejpedagoģiskās nodarbības skolēniem. 

“Izmēri Mēru dižozolu!” (mērķauditorija - 

pirmsskolas un sākumskolas audzēkņi). 

Nodarbību mērķis: Iepazīstināt bērnus ar 

Baltijā kuplāko - Mēru dižozolu, dažādiem 

mēriem. 

Programmas saturs: 

1. Mēru ozola mērīšana sprīžos, soļos, 

skolotājās, citās pašu izgudrotās 

mērvienībās. 

2. Iepazīstināšana ar muzejā esošajiem 

senajiem mērinstrumentiem.  

3. Mīklu minēšana, rotaļās iešana, spēļu 

spēlēšana. 

4. Pasakas “Varde par līgavu” (pierakstīta 

Blomu pag. 1892.g.) klausīšanās un 

izspēlēšana. 

Programma “Izmēri Mēru dižozolu” iekļauta 

programmas “Latvijas Skolas soma” 

piedāvājumā. 

 

 

 

“Esi vesels!” (mērķauditorija – 4. – 12. klases 

audzēkņi). 

Nodarbību mērķis: Smiltenes novada medicīnas 

vēstures faktu izzināšana. Praktiski darbojoties, 

gūt zināšanas par dabas produktu, augu 

dziedinošo iedarbību.  

  

Programmas saturs: 

1. Izzinošā daļa: Smiltenes novada 

medicīnas vēstures ekspozīcija – pirmie 

ārsti, aptiekas, publikācijas par medicīnu 

latviešu valodā, Sarkanā krusta Smiltenes 

slimnīcas vēsture. 

2. Interaktīva spēle par ārstniecības augiem – 

atrodi pāri. Krustvārdu mīkla, K. Lībieša 

jaunvārdi. 

3. Praktiska nodarbība – zaļā sāls 

pagatavošana rokas dzirnaviņās / piestā. 

 

 

Kontakti: +371 26555539 Līga Krūmiņa-Krīgere (Nodarbību pieteikšanai) 



  

 

 

Elīnas Zālītes memoriālā māja Apē, Dzirnavu ielā 24, skolēniem piedāvā programmu 

“Divpadsmit putni rakstnieces Elīnas Zālītes stāstos” 

Gaidīsim topošos ornitologus un arī tos, kuri neko daudz nezina par putniem, gaidīsim Elīnas 

Zālītes stāstu cienītājus. Ekskursijas laikā skolēni tiks iepazīstināti ar putniem attēlos, 

klausoties putnu balsīs un vingrināsimies to atpazīšanā! 

Cena: skolēniem ieeja EUR 1,50 (pavadošajam skolotājam bez maksas) 

Kontakti: +371 29131404 (Ekskursijas pieteikšanai) 

 

Skolēni aicināti doties kultūras iepazīšanas maršrutā Dižgaru Ceļš, kurā būs iespēja iepazīt 

dzejnieku un komponistu daiļradi inovatīvā, jautrā un interesantā veidā. Pirmā pietura Virešos 

– iepazīsim dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas daiļradi, aplūkosim viņas pūču kolekciju, 

piedalīsimies izzinošās viktorīnās, konkursos, rakstīsim veltījuma dzeju viens otram, saņemsim 



  

pārsteiguma balvas, piedalīsimies radošās darbnīcās. Tālāk dodoties uz Gaujienu, satiksim 

“pašu” izcilo komponistu Jāzepu Vītolu, darbosimies kopā ar komponistu (Tie, kas vēlas satikt 

“pašu” komponistu Jāzepu Vītolu, lūgums, obligāti pieteikties 2 dienas iepriekš). Tad 

turpināsim tālāk ceļojumu uz Trapeni, caur visgarāko lapegļu gatvi Latvijā. Nonāksim 

dzejnieka Ojāra Vācieša sapņu valstībā un iepazīsim viņa dzejoli “Astoņi kustoņi”, rakstīsim 

dzeju paši, piedalīsimies konkursos un citās aktivitātēs.  Apē, rakstnieces Elīnas Zālītes 

memoriālajā mājā, mūs sagaida Izlaušanās istaba “Vai spēsi izkļūt no mājas?”. 

Cena: katra pieturvieta EUR 3 / pers. (tās apmeklēt iespējams gan visas kopā, gan atsevišķi) 

Programma “Dižgaru ceļš” iekļauta programmas “Latvijas Skolas soma” piedāvājumā. 

Kontakti: +371 29131404 (Ekskursiju pieteikšanai) 

 

 

Raunas ceplis uzņem savā darbnīcā grupas līdz 50 personām, piedāvājot ekskursiju, kuras 

laikā viesiem ir iespēja iepazīt keramikas trauku un priekšmetu izgatavošanas procesu no 

sākuma līdz galam jeb no māla iegūšanas līdz gatavam izstrādājumam. Papildus ceplī tiek 

piedāvāta iespēja ciemiņiem darboties pašiem radošā meistarklasē- ar savām rokām izbaudīt 

māla pārvērtības. 

Cena: Ekskursija (1h) EUR 30 grupai līdz 10 personām 

 Ekskursija (1h) EUR 3 / pers. grupai virs 10 personām 

 Radošā darbnīca EUR 3 / pers.  



  

Kontakti: +371 29412265, +371 29364949, info@raunasceplis.lv, edmunds@raunasceplis.lv  

 

Piedzīvojums uz meža takas neskartas vides liegumā Vecdreimaņu mežā aicina skolēnus 

apgūt praktiskas nodarbības dzīvei meža vidē. Nodarbību laikā tiek apgūtas iemaņas apmetnes 

ierīkošanai meža vidē, malkas un ēdiena sagatavošanai ar seniem darbarīkiem un metodēm. 

Meža norā ir ierīkota dzelzs laikmeta māla krāsns, kurā tiek cepta rudzu maize un dārzeņi. 

Tāpat pa pastaigu taku gids iepazīstina ar apkārtējo meža biotopu - dīķa, mežaudžu un purvāju 

interesantākajām īpašībām, pastāsta par šeit mītošajiem dzīvniekiem. Grupa dalās trīs daļās, no 

kurām katra apgūst instruktora vadībā atsevišķu nodarbības daļu (celtniecības iemaņas un 

malka; ēdiens un apkure; izzinošs pārgājiens).  

Cena:  EUR 5 skolniekam 

 no EUR 50 grupai  

Kontakti: +371 29196952 (Piedzīvojuma pieteikšanai) 

Adrese: Vecdreimaņi, Drustu pagasts, Smiltenes novads 

 

Siera un Makaronu ražotne Raunā skolēnus aicina uz ekskursiju, kuras laikā viesus 

iepazīstinās ar ražotni un cienās ar četriem beramo sieru veidiem, būs iespēja uzzināt, kā tiek 

meistaroti 19 veidu makaroni no īstām lauku olām – ar baravikām, kaņepēm, krāsainie, ar 

ķiplokiem, ar sierāboliņu, ar garšaugiem, ar kaltētiem tomātiem, ar halapenjo pipariem u.c. 

Savukārt senāku garšu atmodināšanai ciemiņus labprāt pacienās ar dažāda pikantuma 

knapsieriņu. 

Cena:  ekskursija/ degustācija EUR 3 / pers. 

Kontakti: +371 22014583, sierarazotne@gmail.com 

Adrese: Parka iela 4a, Rauna, Raunas novads, LV-4131 

mailto:info@raunasceplis.lv
mailto:edmunds@raunasceplis.lv
mailto:sierarazotne@gmail.com


  

 

Muzejpedagoģiskās programmas Drustu novadpētniecības muzejā 

1. Es muzejā 

Mērķis: iepazīstināt ar muzeju- ar ekspozīcijām, ar krājumu glabātuvi, ar darbu muzejā, ar 

jaunieguvumiem muzeja krājumā. 

Nodarbības saturs: iepazīšanās ar Drustu pagasta vēsturi, apskatot muzeja ekspozīcijas un 

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

Cena: bezmaksas 

2. Sveču programma muzejā 

Mērķis: iepazīt tautas tradīcijas, drustēniešu sadzīvi senāk, uzzināt par sveču daudzveidību un 

izmantošanu no sendienām līdz mūsdienām.  

Nodarbību saturs: iepazīšanās ar sveču vēsturi, ticējumiem, mīklu minēšanu. Sveču liešana. 

Izstādes izveidošana. 

Cena: EUR 3 – 5 / pers. 

3. Sadarbībā ar Drustu pagasta uzņēmējiem – degustācijas un izstādes 

Mērķis: uzzināt par uzņēmējdarbību no 20.gs. līdz mūsdienām. Krējuma, sviesta, biezpiena, 

siera gatavošana senāk un mūsdienās, biškopības produkti – senāk un mūsdienās. 

Nodarbību saturs: muzeja darbinieki kopā ar pagasta uzņēmējiem iepazīstina ar piena produktu 

-  krējuma, biezpiena, sviesta, siera gatavošanu senāk un mūsdienās, biškopības darbarīki senāk 

un mūsdienās, biškopības produktu daudzveidība un piedāvājums. Izstādes, degustācijas.  

Cena: EUR 1,5 – 3 / pers. 

4. Senā skola 

Mērķis: uzzināt, kā cilvēki apguva prasmi rakstīt un pazīt burtus, kā senāk notika mācības 

skolā.  



  

Nodarbības saturs: muzeja darbinieki kopā ar apmeklētājiem izspēlē seno skolu, kā mācījās 

skolēni. Par palaidnībām nāksies patupēt uz zirņiem un izbaudīt skolotāja bardzību. Skolas 

vēstures programmas laikā tiek demonstrēti eksponāti no muzeja krājuma un spēlētas lomu 

spēles. 

Cena: bezmaksas 

 

Kontakti: +371 20378405 (Ekskursiju pieteikšanai) 

 

 

Bez ekskursiju un nodarbību piedāvājumiem aicinām arī doties pastaigās un apskatīt 

Smiltenes novada skaistās vietas! 

Vecais parks un Vidusezers 

      



  

Tepera ezers un promenāde 

    

Niedrāja ezers 

    

Raunas pilsdrupas un Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca 

    



  

Raunas Staburags un Velnala 

   

Skanošās mūzikas taka Gaujienā 

   

Raganu klintis un Vaidavas dabas taka Apē 

     



  

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs 

Kontakti: +371 64707575, +371 29395200  

tourism@smiltenesnovads.lv 

Raunas Tūrisma informācijas centrs 

Kontakti: +371 20113881 

ticrauna@smiltenesnovads.lv  

Apes kultūras un tūrisma centrs 

Kontakti: +371 29131404 

iveta.kovtunenko@smiltenesnovads.lv  

 

mailto:tourism@smiltenesnovads.lv
mailto:ticrauna@smiltenesnovads.lv
mailto:iveta.kovtunenko@smiltenesnovads.lv

