
 
 IZZINOŠA EKSKURSIJA 

 “KOKA STĀSTS” 
 

Smiltenes novads ir viens no mežiem bagātākajiem novadiem Latvijā - valstī, kas ir viena no viszaļākajām pasaulē. Smiltenes 

novada Tūrisma informācijas centrs piedāvā izzinošu un izglītojošu ekskursiju maršrutu skolēniem un citiem interesentiem par 

Latvijas zaļo zeltu – mežu. Par Latvijā audzētā koka ceļu no mazas sēkliņas līdz lielam kokam un videi draudzīgai mežu 

apsaimniekošanai. Maršrutā iekļauto objektu apmeklējums iepriekš jāpiesaka! 

IEVADS 

Ja citām valstīm to labklājību nodrošina dažādu derīgo izrakteņu iegulas, tad, lai arī Latvijai nav nedz ievērojamu naftas, rūdas, 

zelta vai dimantu krājumu, mūsu zeme ir vēl vērtīgāka ar to, ka, pateicoties mūsu ģeogrāfiskajam novietojumam, Latvija atrodas 

vienā no labākajām vietām, kur audzēt mežu. Turklāt tieši mūsu platuma grādos augusī koksne savas kvalitātes dēļ ir vispiemērotākā 

būvniecībai un dažādu koksnes produktu izgatavošanai. Līdz ar to, kamēr citur fosilie izrakteņi reiz beigsies, mums, kamēr vien spīdēs 

saule, Latvijas zeme ļaus audzēt mežu. Mežu, kur var atpūsties un vērot dabas varenumu, kas dod darbu un ienākumus mūsu cilvēkiem, 

un sniedz mājas citur pasaulē izzūdošām dzīvnieku, putnu un augu sugām.  

(Latvijas valsts meži) 

SENĀ SĒKLU IEGŪŠANA - VIJCIEMA ČIEKURKALTE  

Apmeklē Vijciema čiekurkalti, un paša acīm pārliecinies, ka arī šodien sēklas jaunu mežu 
audzēm tiek iegūtas, izmantojot tās pašas oriģinālās iekārtas, kas ir vairāk nekā 100 gadu 
vecas. 
Katru ziemu, parasti no janvāra līdz aprīlim, šeit griežas divdesmit četri čiekuru 
žāvēšanas cilindri. Ar oriģinālo ceļamo ratu tiek celti augšā uz trešo stāvu maisi ar 
čiekuriem, no kurienes pa speciālām lūkām tos saber žāvēšanas cilindros. Visa čiekuru 
kalte ziemā smaržo pēc sveķiem un dūmiem, čiekuri atveras, un no tiem birst sēkliņas, 
kas ir sākums simtiem hektāru jauna meža. Iepazīsti seno sēklu iegūšanas procesu 
autentiskā čiekurkaltē!  

 Cena: 1-10 pers. - 1 EUR; 10 un vairāk pers. - 0,70 EUR  Grupa: 2 – 40 pers.     

 Ilgums: 1 h  Mežmuiža, Vijciema pagasts, Valkas novads  57.59231, 26.03969           

 +371 26478620 

STĀDU AUDZĒŠANA  

Atkarībā no grupas lieluma, iesakām izvēlēties vienu no divām tuvākajām AS Latvijas Valsts meži kokaudzētavām. Lielākām 
ekskursantu grupām rekomendējam ekskursiju Strenču kokaudzētavā, mazākiem bērniem un mazākām grupām iesakām apmeklēt 
Smiltenes kokaudzētavu.  

STRENČU KOKAUDZĒTAVA  

Strenču kokaudzētava ir viena no lielākajām un modernākajām stādaudzētavām visā 
Eiropā, kurā tiek gatavoti konteinerstādi. Tās 80 ha plašajā teritorijā atrodas stādu 
plantācijas, milzīgas siltumnīcas un saldētavas, kas ļauj ik gadu saražot 15 miljonus jaunu 
stādu. Viesojies un noskaidro, kā ar inovatīvu tehnoloģiju palīdzību, daudz īsākā laikā 
tiek izaudzēti augstas kvalitātes stādi!  
Dekoratīvo stādu stādījumus var aplūkot arī mazākas ekskursiju grupas ( +371 26666299).  
 

 Cena: bezmaksas  Grupa: sākot no 15 pers.  Ilgums: 1-2 h (tikai darba dienās 8.00-

17.00)  “Kociņi”, Trikātas pagasts, Beverīnas novads  GPS: 57.53779, 25.69309         

 +371 29413952  



SMILTENES KOKAUDZĒTAVA  

Iepazīsti A/S “Latvijas valsts meži” Smiltenes kokaudzētavas darbu un aplūko, kā tiek 
audzēti labākie bērzu un priežu stādi mežu atjaunošanai, ceriņi un dekoratīvie stādi. 
Stādu ekspozīcija un iegāde.  
 

 

 

 Cena: bezmaksas  Grupa: 10-40  Ilgums: 1 h  Silva 13, Launkalnes pagasts 

 GPS: 57.41709, 25.94687  +371 26664995 

VIDEI DRAUDZĪGA MEŽA  APSAIMNIEKOŠANA “LEJAS KLEPEROS”  

Viesojies tradicionālā lauku saimniecībā, kur senči saimniekojuši vairāk nekā 350 gadus! 
Iespēja iepazīt dabu un uzzināt, kā videi draudzīgi un ilgtspējīgi tiek apsaimniekots mežs. 
Saimniecībā arī apskatāma meža, medību un senlietu privātkolekcija, kā arī viens no 
dižākajiem Latvijas ošiem, kas aug pie pašas mājas.  
Šī ir viena no četrām Pasaules Dabas fonda nenoplicinošas mežsaimniecības 
paraugdemonstrējumu teritorijas saimniecībām.  
 
 

 Cena: par ziedojumiem  Grupa: bez ierobežojuma  Ilgums: 1-2 h  “Lejas 

Kleperi”, Launkalnes pagasts  GPS: 57.29045, 25.88916  +371 26485545  

 PAPILDUS OBJEKTI ATPŪTAI PIE DABAS 

Iesakām ekskursijas laikā iekļaut un izbaudīt arī kādu no šiem, brīvi pieejamajiem, dabas 
objektiem.  

BAUDI NESTEIDZĪGU ATPŪTU NIEDRĀJA EZERA APKĀRTNĒ 

Iespēja baudīt nesteidzīgu atpūtu, peldi un pastaigu ainaviskā Niedrāja ezera krastos. Visapkārt 
ezeram ved pastaigu/velo celiņi un izveidotas daudzas labiekārtotas peldvietas un atpūtas vietas 
ar laipām, ugunskura vietām, rotaļu namiņu, lapeni u.c.  

 GPS: 57.43123, 25.97488 

IZEJ VESELĪBAS TAKU UN IEKARO CĒRTENES PILSKALNU 

Dodies pastaigā pa Veselības taku, kas aprīkota ar koka un trošu elementiem, uzkāp stāvajā 
Cērtenes pilskalnā, lai pāri koku galotnēm paraudzītos uz apkārtni. Pilskalna noslēpumus atklāsi, 
ja dosies pārgājienā kopā ar gidu!  

 Cena: bezmaksas. Gids – pēc vienošanās   Ilgums: 1 - 1,5 h  Taka sākas pie stāvlaukuma 

Drandu ielas galā  GPS: 57.40975, 25.90103  +371 29577078 

IZLOKI KĀJAS ATPŪTAS UN DABAS TAKĀ "MEŽA DRAUGU BIRZTALIŅĀ", UZKĀP 

SKATU TORNĪ  

Apm. 400 m garajā dabas takā līdzās atpūtas kompleksam “Trīssaliņas” izvietoti vairāk nekā 30 
koka zvēriņi un kontrolpunkti, kas katram jāatrod un jāatzīmē saņemtajā kartē. Turpat arī 
labiekārtotas atpūtas vietas, spēļu laukumi, skatu tornis, laivu un katamarāna noma, izbrauciens 
ar auto “Zebrēns”. 

 Cena: 2 EUR/pers.  Grupa: bez ierobežojuma   Ilgums: 1h  Atpūtas un sporta komplekss 

„Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts  GPS: 57.49133, 26.21846  +371 26536637, +371 29477124 

PIEDZĪVOJUMIEM BAGĀTĀ UN IZZINOŠĀ PALSMANES DABAS TAKA, MĪLESTĪBAS 

SKVĒRIŅŠ  

Dodies pastaigā gar Palsas upi un muižas parku, kur izveidota dabas taka 2,2 km garumā, kas ļauj 
iepazīties ar dabas vērtībām, uzzināt vērtīgu informāciju par Palsas upi un ekoloģiju. Pastaigas 
laikā pārvari dažādus šķēršļus un piedzīvojumu elementus. Turpat, Palsmanes centrā izveidots 
skaists Mīlestības skvēriņš. Taka ir brīvi pieejama. 

 Palsmane, Palsmanes pagasts  GPS: 57.38929, 26.18643 

SMILTENES NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS 

+371 29395200  tourism@smiltene.lv   @visitSmiltene  www.smiltene.lv  Dārza iela 3, Smiltene  GPS: 57.42408, 25.90777 

tel:%2B371%2026536637
tel:%2B371%2029477124
mailto:tourism@smiltene.lv
https://twitter.com/visitSmiltene
http://www.smiltene.lv/

