
Raunas novada Tūrisma informācijas centrs
Valmieras iela 1a, Rauna, Raunas novads, LV-4131
Tel. +37164177014, +37127775764
e-pasts: raunatic@gmail.com  
www.rauna.lv
 
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tel. +371 64707575, +371 29395200
e-pasts: tourism@smiltene.lv  
www.smiltene.lv
 
Gaujienas informācijas un tūrisma centrs
Pilskalni, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339
Tel. +37164381601, +37128386923
e-pasts: info@gaujiena.lv;  gaujiena.info@ape.lv
www.apesnovads.lv
 
Apes tūrisma informācijas punkts
Skolas iela 4, Ape, Apes novads, LV-4337
Tel. +37122037518, +37129439207, + 37164322273
e-pasts: tic@ape.lv 
www.apesnovads.lv

Vidzemes tūrisma un transporta aģentūra “Balt-Go”
Valmieras iela 1a, Rauna, Raunas novads, LV - 4131
Tel.: +371 27775764
e-pasts: balt-go@balt-go.lv
www.balt-go.lv
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Vidzemes šoseja kā stīga šķērso kalnus, lejas un upes, un cauri Raunas, Smiltenes un 
Apes novadiem ved uz ziemeļaustrumiem - uz Igauniju un tālāk uz Krieviju. Senais 

lielceļš pārvērties par mūsdienīgu maģistrāli, vienojot trīs kaimiņvalstis.

Pa ceļam apstāties un nedadz nogriezties no šosejas Jūs aicina daudzas pieturas, 
kur varēsiet atklāt neparasto dabā un vēsturē, sastapt interesantus cilvēkus, mācīties 

amatu prasmes, piedalīties pasākumos, un, protams,  
ieturēt gardu maltīti un labi atpūsties.

Mēs ceram, ka mūsu novadu kopīgais piedāvājums sagādās Jums 
 daudz patīkamu emociju un vēlmi atgriezties vēlreiz!

Vidzemes 
šosejas 
pieturas

Tūrisma ceļvedis
2016
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Piestāj un piedalies Piestāj un piedalies

Raunas novadā
 Velobrauciens “Brauc brīvi!” – 4. maijā 

www.rauna.lv

 Viduslaiku diena Ronneburgā un Muzeju 
nakts aktivitātes Raunā un Drustos, 21. maijā 
www.rauna.lv

 Festivāls “Rodam Raunas novadā”!  
Šogad 3. un 4. jūnijā. Festivāla tēma – “Alus” 
www.rauna.lv

 Glezniecības plenērs Raunā no 15. līdz 20. 
augustam. Sadarbībā ar Valmieras Kultūras un 
mākslas fondu un Galeriju Laipa 
www.rauna.lv

 20. augustā Rauna svin vārda dienu!  
www.rauna.lv

 21. augustā Velosvētki un ģimenes brauciens 
Drustos www.rauna.lv

 Decembra mēnesī Rūķi Rūķojas Raunā!  
www.balt-go.lv

Smiltenes novadā 
 Auto sprinti, auto krosi, auto ralliji - regulāri, visa gada garumā Smiltenes 

autotrasē 
www.teperis.lv 

 Dažāda veida velo sacensības, velo maratoni Smiltenē un tās apkārtnē  
www.smiltene.lv  

 Smiltenes novada aktīvā tūrisma sezonas atklāšana 14. maijā  
www.smiltene.lv  

 Smiltenes pilsētas svētki no 15. līdz 17. jūlijam  
www.smiltene.lv  

 Grupas “Apvedceļš” jubilejas koncerts 16. jūlijā  
www.smiltene.lv  

 Smiltenes novada aktīvā tūrisma sezonas  
noslēgums 1. oktobrī  
www.smiltene.lv  

Apes novadā
 Pierobežas gadatirgus Apē – 8. maijā  

www.apesnovads.lv

 Motokross “Vaidavas kauss” un  
“Zelta mopēds” Apē  
22. maijā  
www.vaidavaskauss.lv

 28. maijā “Trapenes pamatskolai - 80”  
www.apesnovads.lv

 Jāzepa Vītola Mūzikas dienas Gaujienā  
23. jūlijā  
www.apesnovads.lv

 Trofi reids Trapenē no 29. līdz 31. jūlijam  
www.trophy.lv

 Apes pilsētas svētki no 26. līdz 28. augustam.  
www.apesnovads.lv

 10. septembrī Vivus.lv MTB maratons  
www.mtb-maratons.lv

 25. septembrī Rudens pierobežas gadatirgus Apē  
www.apesnovads.lv

Smiltene un Smiltenes novads

1   Restorāns-bārs Park Hotel 
“Brūzis”

Vietu skaits: 18
Adrese: Brūža iela 2, Smiltene
Tālr.: +371 64773708
GPS: 57.42771, 25.91587

2   Kafejnīca “Pasēdnīca”
Vietu skaits: 52
Adrese: Baznīcas laukums 2-1. un 2. stāvs, 
Smiltene
Tālr.: +371 64707445
GPS: 57.42420, 25.90430

3   Kafejnīca-bistro 
“Trīs pipari un kūkas”

Vietu skaits: 40
Adrese: Baznīcas laukums 5, Smiltene
Tālr.: +371 29451734,+371 20220174
GPS: 57.42507, 25.90343

4   Kafejnīca “Pauze”
Vietu skaits: 14
Adrese: Pils iela 6, Smiltene 
Tālr.: +371 64772701
GPS: 57.42517, 25.90706

5   Kafejnīca “Oāze”
Vietu skaits: 20
Adrese: Ābeļu iela 4, Smiltene
Tālr.: +371 29619602, +371 64774653
GPS: 57.41519, 25.88754

6   Ēdnīca ‘’Draugs’’
Vietu skaits: 250
Adrese: Rīgas iela 16b, Smiltene
Tālr.: +371 64774295
GPS: 57.41890, 25.88821

7   Kafejnīca “River”
Vietu skaits: 25
Adrese: Daugavas iela 4, Smiltene
Tālr.: +37126388017
GPS: 57.42559, 25.90239

8   Muzikālā kafejnīca “Mūza”
Vietu skaits: 40
Adrese: Baznīcas laukums 16, Smiltene
Tālr.: +371 64707235 ,+371 20241040
GPS 57.423120, 25.905580

9   Bārs “Klondaika”
Vietu skaits: 30
Adrese: Krāsotāju iela 2, Smiltene
Tālr.: +371 64774365
GPS: 57. 42461, 25.90037

10   Kafejnīca ‘’Kalna ligzda’’
Vietu skaits: 20
Adrese: Kalnamuiža 7, Smiltene pagasts
Tālr.: +371 26556681, +371 64772173
GPS: 57.428579, 25.909001

11   Ēdnīca ‘’Kalnamuiža’’
Vietu skaits: 200
Adrese: Kalnamuiža, Smiltenes pagasts
Tālr.: +371 64773848, +371 26135949
GPS: 57.42876, 25.90872

12   Bārs “Silvans”
Vietu skaits: 60
Adrese: Silva 16, Launkalnes pag.
Tālr.: +371 64774630, +371 29428283
GPS: 57.40910, 25.93986

13   Kafejnīca “Jautrais ods”
Vietu skaits: 25
Adrese: Rīga- Veclaicene šoseja 125.km, 
Launkalnes pagasts
Tālr.: +371 64772610
GPS: 57.38304, 25.95504

14   Kafejnīca “Kukaburra”
Vietu skaits: 45 
Adrese: Rīga- Veclaicene šoseja 115.km, 
Launkalnes pagasts
Tālr.: +371 26188872 , 
GPS: 57.33750, 25.83028

Rauna
15   Kafejnīca “Hameleons”
Vietu skaits: 20
Adrese: Rīgas iela 2A, Rauna
Tālr.: +371 28346846
GPS: 57.330886, 25.608547

Ape un Apes novads
16   Kafejnīca “Krodziņš”

Vietu skaits: 25 (telpās) +  
25 (nojumēs vasaras sezonā) 
Adrese: Ganību iela 4, Ape
Tālr.: +371 26594554
GPS: 57.5376792; 26.6872823

17   Viesu māja “Kalnarušķi”
Vietu skaits: 140 + 60  
(nojumēs vasaras sezonā)
Adrese: Kalnarušķi, Apes pag., Apes novads
GPS: 57.531996; 26.816086

GPS: 57.531996; 26.816086

Gardēžu pieturas
1   SIA “Siera ražotne”

„Siera ražotne” ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kurā top Zaļais 
siers. Tā galvenā sastāvdaļa – sierāboliņš – tiek audzēts pašu 
dārzā. Ražotnē top arī rīvējamais Zaļais siers, Zelta (ghi) sviests, 
beramais siers Ķiplociņš, beramais siers ar garšaugiem, pikantais 
biezpiena knapsieriņš, kā arī 12 veidu Mājas makaroni un 5 veidu 
Mājas nūdelītes. Jaunums – griķu un rīsu pastas! Visi produkti 
ir roku darbs. Piedāvājumā ekskursija ražotnē, produktu 
degustācija un iespēja tos iegādāties. Iepriekšēja pieteikšanās!
Parka iela 4a, Raunas pagasts, Raunas novads
Tālr. +37122014583, www.sierarazotne.lv
GPS 57.331722, 25.620265

2   Z/S „Mežnoras”
Mežnorās tiek audzētas agrās zemenes zem plēves segumos un 
arī uz lauka, kā arī avenes – gan vasaras, gan rudens. Saimniecībā 
iespējams iegādāties aveņu vīnus. Iepriekšēja pieteikšanās!
Mežnoras, Raunas pagasts, Raunas novads
Tālr. +37129113619, GPS 57.345578, 25.594888

3   Lauku produkcija no Kalna Upmaļiem
Piedāvā pirti, pasākuma zāli, viesu namu un gardu lauku produkciju. 
Kalna Upmaļi, Raunas pagasts, Raunas novads
Tālr. +37129138054, +37126355508, www.kalnaupmali.lv
GPS 57.323811, 25.588777

4   SIA “Latvijas ķiploks”
“Latvijas ķiploks” ir zīmols, kas simbolizē veselīgus, drošus un 
kvalitatīvus produktus, kas ražoti tikai no Latvijā audzētiem 
ķiplokiem. Piedāvājumā dažādi ķiploku produkti – svaigi ķiploki, 
ķiploku pulveri, granulas, ķiploku tējas, ķiploku un ķiploku ziedu 
pesto, marinēti ķiploku ziedkāti, ķiploku kompetes, ķiploku 
grauzdiņi utt., kā arī amatniecības izstrādājumus – speciālus 
māla podus ķiploku uzglabāšanai, ķiploka formas koka 
griežamos dēlīšus  un citus, ar ķiplokiem saistītus, produkus. 
Pēc tūristu pieprasījuma produkcijas izbraukuma tirdzniecība  
Raunas centrā vai Raunas pilsdrupās. 
Saulītes, Rauna, Raunas novads. 
Tālr. +37122471245 (Sintija Rude) un +37129123367  
(Inese Krūklīte), GPS 57.323941, 25.578886

5   SIA “Latnature” dārzeņu čipsu ražotne
SIA “Latnature “ ražotnē top Latvijā vēl maz iepazīti dārzeņu 
čipsi, kas gatavoti no Latvijā audzētām selerijām, bietēm, 
burkāniem un kalē kāpostiem. Tie ir gardi un veselīgi kārumi 
visai ģimenei! Piedāvājumā ekskursija pa čipsu ražotni, 
iepazīšanās ar produkta tapšanas procesu, veselīgo gardumu 
degustācija un iespēja iegādaties. Ar iepriekšēju pieteikšanos!
SIA “Latnature “, Cēsu iela 10 - 1, Rauna, Raunas novads 
Tālr. +371 29149177, latnature@gmail.com
https://www.facebook.com/latnature
GPS 57.328916, 25.603210

6   Z/S „Ozolkalns”
Piedāvā mājās gatavotus svaigpiena sierus, kuriem pievienotas 
dažādas interesantas garšvielas. Siera degustācijās ir iespējams 
nobaudīt fantastiskā produkta variantus. Piedāvājumā arī telšu 
vietas, piknika vietas. 
Ozolkalns, Drustu pagasts, Raunas novads
Tālr. +37126184900. GPS 57.224993, 25.858001

7   Latviska maltīte lauku mājās „Donas”, lauku 
maizes un piparkūku darbnīca 

Iespēja ieturēt kārtīgu, latvisku maltīti. Maizes cepšana pēc 
sentēvu metodēm un rūķu piparkūku darbnīca decembrī. 
Iespēja pašam līdzdarboties. Produkcijas degustācija, iegāde. 
Piedāvā nakšņot mājīgi iekārtotos numuriņos, izmantot 
banketu zāli, apmeklēt pirti. Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
“Donas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads
Tālr. +37126425426, http://maizesdarbnica.blogspot.com
GPS 57.44129, 25.73349 

8   Firsta madāmas kārumu un firsta bērnības 
garša

Firsta madāmas smalko kārumu un firsta Līvena bērnības garšas 
baudīšana, produkcijas iegāde. Maizes programma ar katram 
sava kukulīša cepšanu pie muižas saimnieces. Ekskursija kopā 
ar firsta madāmu Lilī pa vēsturisko Kalnamuižas teritoriju vai 
Smiltenes pilsētu un tuvāko apkārtni. Ekskursijas – iepriekš 
piesakoties!
“Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads
Tālr. +37164772173, www.smiltenestehnikums.lv
GPS 57.42795, 25.90794

9   Smiltenes sidra darītava 
Bijušā spirta brūža pagrabos top Latvijas lauku sidrs un vasaras 
ogu vīns. Ražošanas process ir roku darbs! Iespēja doties 
izzinošā ekskursijā pa sidra un vīna darītavas pagrabiem 
un piedalīties dzērienu degustācijā. Ekskursijas – iepriekš 
piesakoties!
Brūža iela 2, Smiltene, Tālr. +371 29612267 
www.hotelbruzis.lv, GPS 57.42771, 25.91587

10   SIA „Very berry” 
Uzņēmums piedāvā degustēt un iegādāties lielogu dzērveņu, 
melleņu, aveņu, rabarberu u.c. sulas, sīrupus, morsus. Ekskursijā 
pa Kalnapurvu var iepazīties ar dzērveņu un melleņu audzēšanu, 
kā arī redzēt īpatnējo purva dabu, savukārt cehā redzams 
ogu pārstrādes un glabāšanas process. Ekskursijas – iepriekš 
piesakoties! Sezonas laikā piedāvā iegādāties svaigas ogas.
Jaunās Rogas, Dārzciems, Gaujienas pagasts, Apes novads
Tālr. +37126348942, info@veryberry.lv , www.veryberry.lv 
GPS 57.480077, 26.453142

11   Zivju audzētava „Krāces”
Saimniecībā Vaidavas upes ielokā Grūbē iespējams gan redzēt, 
kā notiek foreļu un karpu audzēšana, gan pašiem izmakšķerēt 
kādu zivi. Vasaras sezonā saimnieks Jums labprāt lomu 
pagatavos grilētu, žāvētu vai mazsālītu. Iespējams pasūtīt 
zivju degustācijas, atpūsties piknika namiņos un grilmājiņā. 
Grūbes HES un ūdenskrituma apskate. Ekskursijas – iepriekš 
piesakoties.
Grūbe, Apes pagasts, Apes novads 
Tālr. +37129355117, grubehidro@inbox.lv
GPS 57.525792, 26.775757

12   Pusdienas kafejnīcā „Krodziņš”
Omulīgā kafejnīca ar kamīntelpu piedāvā ieturēt garšīgu 
maltīti. Ēdināšana un galdu klāšana arī izbraukumā.
Atvērts: darbdienās 12.00-16.00, pārējā laikā un grupām- pēc 
pieteikuma.
Ganību iela 4, Ape, Apes novads (pie autoostas)
Tālr. +37126594554, aigija.kalnina@gmail.com
www.kalnaruski.lv, GPS 57.537598, 26.696025

13   Zemnieku saimniecība ”Zemesziediņi” 
Vilemsonu ģimene ir pazīstami kā vērienīgi ogu audzētāji. Gaujas 
krastos audzētās garšīgās avenes un zemenes novērtējis ikviens 
pircējs. Piedāvā ņemt dalību ogu lasīšanā.
“Ziediņi”, Virešu pagasts, Apes novads, Tālr. +37126549947
zemesziedini@inbox.lv, GPS 57.448332, 26.351468

Amatu prasmju pieturas
1   Raunas Ceplis

Keramikas darbnīca, kurā ir iespēja iepazīt keramikas trauku 
un priekšmetu izgatavošanas procesu no māla iegūšanas līdz 
gataviem izstrādājumiem. Iespēja ar savām rokām izbaudīt 
māla pārvērtības, liekot lietā savas radošās prasmes. Jauka 
ainava. Iespēja izmantot teritoriju dažādām aktivitātēm. 
Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
“Kieģeļceplis”, Raunas pagasts, Raunas novads, Autoceļš A-2, 
109 km. Tālr. +37129412265; +37129364949
www.raunasceplis.viss.lv, GPS 57.314422, 25.732570

2   Raunas Lauktehnika
Iespēja iegādāties dažādus metālizstrādājumus, kā arī doties 
ekskursijā pa uzņēmumu. Ekskursijas – iepriekš piesakoties! 
Parka iela 4, Rauna, Raunas novads. Tālr. +37129284026
www.rl.lv, GPS 57.330952, 25.619313

3   Z/S „Kaliņi” stādaudzētava
Stādaudzētavā var iegādāties viengadīgu un daudzgadīgu 
puķu, garšaugu, dārzeņu un dekoratīvo krūmu stādus. Sniedzam 
konsultācijas par augu audzēšanu, dārza kopšanu. Augus var 
apskatīt arī dārzā, dobēs, dažādās kompozīcijās. Strādājam 
aprīlis – novembris, lielākām grupām jāpiesakās iepriekš!
„Bērziņi -2”, Raunas pagasts, Raunas novads
Tālr. +37129333780, http://www.draugiem.lv/kalini/
GPS 57.337201, 25.614164

4   Seno amatu darbnīca Drustos
Drustu novadpētniecības Seno amatu darbnīcā var iemēģināt 
roku galdniecības darbos: kalt, ēvelēt, zāģēt. Senajā lauku sētā 
vajadzēja malku gādāt: zāģēt, skaldīt, skaliņus sagādāt. Tāpēc 
profesionāla galdnieka vadībā piedāvājam darbošanos ar koku 
– apgūt prasmi karošu grebšanā un citu koka izstrādājumu 
gatavošanā. Ir iespējams padarboties ar senajiem rīkiem: ēveli, 
cirvi, zāģi u.c. Piedāvājam nodarbības seno sveču liešanā, sviesta, 
siera un krējuma gatavošanā pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Palsas iela 20, Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads
Tālr. +37122047515. GPS 57.231648, 25.854089

5   Kultūrizglītojoša maizes programma  
(lauku māja Donas) 

Maizes cepšana pēc sentēvu metodēm. Iespēja pašam 
līdzdarboties maizes cepšanas procesā. Maizes degustācija, 
gatavās produkcijas iegāde. Piedāvā nakšņot mājīgi iekārtotos 
numuriņos, izmantot banketu zāli, apmeklēt pirti un ieturēt 
kārtīgu latvisku lauku maltīti. Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
“Donas”, Blomes pagasts, Smiltenes novads
Tālr. +37126425426, http://maizesdarbnica.blogspot.com
GPS 57.44129, 25.73349

6   Tautas Lietišķās Mākslas Studija „Smiltene”
Iespēja iepazīties ar studijas meistaru demonstrējumiem un 
līdzdarboties darbu tapšanas procesā. Izstāžu telpā var aplūkot 
un iegādāties gatavos darbus. Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
Atmodas iela 2, Smiltene. Tālr. +37125455507
GPS 57.42203, 25.90610

7   Metālkalēja darbnīca
Iespēja apmeklēt metālkalēja darbnīcu, vērot kalšanas procesu 
un pašam iemēģināt roku metālkalšanā. Gatavo darbu apskate 
un iegāde. Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
“Kauliņi’’, Blomes pagasts, Smiltenes novads
Tālr. +37129275420. GPS 57.432818, 25.803542

8   Piena upe pankūku krastos
Izklaidējoši izglītojoša programma. Ekskursijas laikā iespēja 
izzināt garo piena ceļu – no gotiņas līdz pusdienu galdam, 
līdzdarboties piena malšanā, sviesta kulšanā u.c., tāpat arī, 
spēlēt atraktīvas spēles, kopīgi cept pankūkas un ar paša 
izvēlētu pildījumu tās gardi notiesāt, piedzerot klāt piparmētru 
tēju. Saimniecībā iespēja iepazīties arī ar dažādiem lauku sētas 
dzīvniekiem, iztrakoties rotaļu laukumos, kā arī, uz ugunskura 
uzcept līdzpaņemtās desiņas.
„Kalbakas”, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads
Tālr. +37129257467, +37129465018, www.kalbakas.lv 
GPS 57.43782, 25.93639

9   Biedrība „Radošo ideju centrs”
Radoši iekārtotas darbnīcas tautas namā, kur darbojas floristi 
un gleznošanas studija. Stellēs tiek austi dažādi izstrādājumi, 
tai skaitā linu dvieļi un koši grīdceliņi. Iespēja arī pašam 
pamēģināt aust. Izstāžu zāle balkonā. Grupas var pieteikties 
praktiskām un izglītojošām nodarbībām (rokdarbi, piparkūku 
cepšana u.c.) Iespēja īrēt telpas semināriem. Ekskursijas – 
iepriekš piesakoties!
Skolas iela 4, Ape, Apes novads. Tālr. +37129206995 
ric@ape.lv, GPS 57.538121, 26.694182

10   Bruģakmens gatavošana SIA „Granitex”
No krāsainajiem Latvijas laukakmeņiem top dažādu izmēru 
bruģakmeņi un apdares plāksnes, ko iespējams arī pasūtīt. 
Vasaras periodā iespējams vērot akmens drupināšanas 
procesu. Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
„Kaļķuceplis”, Ape, Apes novads. Tālr. +37125446840 
info@granitex.lv, www.granitex.lv; GPS 57.532025, 26.690472

11   Koka kubulu izgatavošana SIA „Wood.lv”
Neatlaidīgs jaunais uzņēmējs ar modernām iekārtām gatavo 
koka pirts kubulus, aprīkotus ar krāsniņām, kā arī dažādus citus 
izstrādājumus no koka. Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
„Druvas”, Apes pagasts, Apes novads 
Tālr. +37122003034, valdis_zass@inbox.lv
GPS 57.531612, 26.701036

12   Metāla apstrāde SIA „TTR Companie”
Par metāla izstrādājumu gatavošanu un pulverkrāsošanu var 
daudz interesanta uzzināt pie atraktīva, izdomas bagāta jaunā 
uzņēmēja, kas nodemonstrēs arī dažādas iekārtas darbībā. 
Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
„Druvas”, Apes pagasts, Apes novads. Tālr. +37126169898 
teters.nauris@gmail.com; GPS 57.530775, 26.700849

GPS 57.530775, 26.700849Piedzīvojumu pieturas
1   Baižkalna staļļi

Piedāvā izjādes ar zirgiem, vizināšanu pajūgā, ziemā ar 
kamanām. Apmeklējums gan individuāli, gan grupās! 
Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
Baižkalns, Raunas pagasts, Raunas novads
Tālr. +37129540152. GPS 57.335018, 25.595345
2   Bioloģiskā saimniecība “Jaun-Ieviņas”

Piedāvā ekskursijas pie savvaļas zirgiem un govīm. Dīķa krastā 
ir viesu nams (kamīnzāle, pirts, masāžas vanna, nakšņošanas 
iespējas 35 personām, laiva, katamarāns). Ēdināšana grupām 
līdz 60 personām. Saimniecībā ražo dažādus eko produktus – 
cidoniju sukādes, marmelādes, sīrupus, tējas, olas. Var aplūkot 
dažādu šķirņu mājputnus. Apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
Jaun-Ieviņas, Raunas pagasts, Raunas novads
Tālr. +371 26463980, +37129495146 
www.jaun-ievinas.lv. GPS 57.278341, 25.609738
3   Izbrauciens ar padomju laika motociklu

Iespēja pavizināties ar padomju laika motociklu pa iepriekš 
sastādītu maršrutu Raunas centrā, moto sezonas laikā. 
Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
Raunas TIC, Valmieras iela 1a, Rauna, Raunas novads
Tālr. +37127775764, raunatic@gmail.com
4   Taka ar tūrisma elementiem

Atpūtas laukums, taka bērniem un jauniešiem ar dažādiem 
fiziskās izturības pārbaudes šķēršļiem. Taka izveidota vēsturis-
kajā Raunas parkā, ar skatu uz Raunas pilsdrupām.
Raunas parks, Rauna, Raunas novads; GPS 57.332325, 25.611945
5   Z/S „Skolieši”

Var aplūkot un gūt ziņas par skolas vēsturi, jo saimniecības 
teritorijā atrodas 1873. gadā celtā Draudzes skolas ēka. Iespēja 
iepazīt lauku dzīvi – dažādu mājputnu un mājdzīvnieku apskate. 
Saimniecība nodarbojas ar piena lopkopību. Atpūta pie ezera – 
ūdens motociklu, laivu noma, makšķerēšana, telts vietas.
Skolieši, Drustu pagasts, pie Draudzesskolas ezera,  
Raunas novads. Tālr. + 37120257343.  
GPS 57.219449, 25.845103

6   Viesu māja “Lubūži”
Viesu māja “Lubūži’ aicina Jūs atpūsties Lubūža ezera krastā. 
Jūsu atpūtai: viesu māja un telpas dažādām svinībām, jauka 
pirtiņa, telts vietas, kā arī laivu noma.
Lubūži, Raunas pagasts, pie Lubūža ezera, Raunas novads  
Tālr. + 371 29428188. GPS 57.281343, 25.712063

7   Lidojums virs Smiltenes, ZS „Rožkalni”
Kopā ar pilotu iespēja doties aizraujošā lidojumā virs Smiltenes, 
ekskursijas pa saimniecību, kurā audzē rapšu, rudzu, miežu, 
kviešu, ķimeņu, āboliņa sēklas. Labiekārtota atpūtas vieta. 
Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads
Tālr. +37129193642, GPS 57.43901, 25.87594

8   Veselības taka un ekstrēmais izbrauciens 
Cērtenes pilskalna apkārtnē

Taka ar dažādiem atraktīviem koka un trošu elementiem, 
labiekārtotas arī citas pastaigu un velo takas, labiekārtota 
atpūtas vieta. Ekstrēms izbrauciens ar armijas tipa auto 
pa pilskalna apkārtni. Cērtenes pilskalns ir Valsts nozīmes 
arheoloģijas piemineklis, vissenākais Smiltenes vēstures 
pagātnes liecinieks. Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
Tālr. +37129577078. GPS 57.41386, 25.89553

9   Dabas taka ‘’Meža draugu birztaliņa’’, skatu tornis
Taka atrodas līdzās atpūtas kompleksam ‘’Trīssaliņas’’. Apmēram 
400 m garajā dabas takā izvietoti vairāk kā 30 koka zvēriņi. Katrs 
takas apmeklētājs saņems īpašu takas karti, ar kuras palīdzību 
var atrast zvēriņus un takas kontrolpunktus. Labiekārtotas 
atpūtas vietas, spēļu laukumi, laivas un katamarāna noma, skatu 
tornis. Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
“Trīssaliņas’’, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads
Tālr. +37126536637, +37129477124; www.trissalinas.lv 
GPS 57.49141, 26.21865

10   Ezerlejas – mini zoo
Saimniecībā iespējams aplūkot fazānus, Dienvidāfrikas 
strausus, pundurkaziņas, dambriežus, aitcūkas u.c. Iekārtoti 
zivju dīķi, atpūtas vietas, rotaļu laukums, kempings.  Ekskursijas 
no 1. septembra līdz 1. jūnijam – iepriekš piesakoties!
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Tālr. +37126357959 
ezerlejas@inbox.lv, www.ezerlejas.lv; GPS 57.29946, 25.84279

11   Mīlestības skvēriņš
Buču dosi? Bučo mani! Skvērā izvietotas akmens skulptūras, 
veltītas mīlestības tēmai. 
Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads
GPS 57.39002, 26.18469 

12   Atpūtas bāze ‘’Silmači’’
Atpūtas komplekss ar sporta laukumiem un inventāra nomu, 
peldēšana ezerā, makšķerēšana, vizināšanās ar laivām, ūdens 
velosipēdiem un kuteri, dažādas ūdens atrakcijas, kā arī pirts un 
kubls.
„Silmači’’, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads 
Tālr. +37126555910, +37126555384
www.silmaci.mozello.com. GPS 57.29748, 25.83620

13   Smiltenes velotakas 
Smiltenē un tās apkārtnē izveidotas 4 dažādu garumu 
un sarežģītības pakāpju marķētas velotakas, kas ved gar 
interesantām apskates un atpūtas vietām, ezeram Latvijas 
kontūrā. Takas ir piemērotas arī nūjošanai pavasara, vasaras un 
rudens mēnešos, bet ziemā - slēpošanai. 
Smiltene, Smiltenes novads. GPS 57.43112, 25.91982

14   Atpūtas un sporta komplekss Teperis
Ezera gleznainā apkārtne un dambja promenāde ir iecienīta 
atpūtas vieta. Šeit ir labiekārtotas peldvietas un atpūtas vietas, 
pludmales volejbola laukumi, vieglatlētikas un futbola stadions, 
kartingu un auto trases, atklātais ledus laukums, tenisa laukumi, 
brīvdabas trenažieri.
Smiltene, Smiltenes novads. GPS 57.42792, 25.92244

15   Lauku māja ‘’Lejas Varicēni’’
Zaļajās Mājās uzzināsi par alternatīvu, ekoloģisku dzīvesveidu 
un permakultūras principiem. Te varēsi iemācīties no dabas 
materiāliem gan būvēt (Hobitu māju, raķeškrāsni u.c), gan 
radošās darbnīcās gatavot jaunas lietas, iepazīt lauku darbus 
un procesus, samīļot dzīvniekus, kā arī pārnakšņot Latvijā 
pirmajā siena hotelī. 
Lejas Varicēni, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads 
Tālr. + 371 26555539, +371 26406687 
http://zalamaja.blogspot.com/, GPS 57.45612, 25.96352

16   „Miku-mē zeme”
Zemnieku saimniecībā var iepazīties ar betona izstrādājumu - 
aku grodu, stabiņu un apmaļu tapšanu. Saimnieka pārziņā ir 
vairāk nekā 200 savdabīgās Romanova šķirnes aitas, kas mitinās 
gan aplokos, gan kūtiņā. Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
„Stradiņi”, Apes pagasts, Apes novads. Tālr. +37126380509 
saimnieks1233@inbox.lv; GPS 57.499353, 26.641996

17   Eksotiskie putni Z/s „Zīļi”
Zemnieku saimniecībā, kur cieņā senču – zemkopju darba ti-
kums, var apskatīt dažādus neparastus putnus – eksotiskas ba-
ložu šķirnes, pāvus, melnos gulbjus, neparastas vistas, arī trušus. 
Kopā ar citām govīm ganās arī Latvijas Zilā govs. Apskatāma ne-
liela senlietu kolekcija. Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
“Zīļi”, Apes pagasts, Apes novads. Tālr. +37129163907
inta.bremze@inbox.lv, GPS 57.526417, 26.715137

18   Z/s „Miķeļi” kokaudzētava
Apmeklējot kokaudzētavu, var uzzināt par egļu, priežu, bērzu 
un citu koku audzēšanu no mazas sēkliņas līdz stādam, kas šeit 
izaug mežu atjaunošanai. Iespējamas izzinošas nodarbības 
bērniem un pieaugušajiem. Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
“Miķeļi”, Apes pagasts, Apes novads. Tālr. +37129429008
ojars@mikeli.lv, www.mikeli.lv, GPS 57.514911, 26.776632

Kultūrvēsturiskās pieturas
1   Raunas viduslaiku pilsdrupas un skatu tornis

Vienas no apjomīgākajām un labāk saglabātajām pilsdrupām 
Latvijā. Raunas pils celta 14. gs. otrajā pusē un bija viena no 
Rīgas arhibīskapa galvenajām uzturēšanās vietām ziemas se-
zonā - no septembra līdz februārim. Apmeklētājiem iespējams 
uzkāpt pils skatu torni un apksatīt Raunas mazpilsētu no aug-
šas. Skatu torņa atslēga pieejama Raunas TIC.
Raunas TIC, Valmieras iela 1a, Rauna, Raunas novads
Tālr. +37127775764, www.rauna.lv; GPS 57.330639, 25.612079

2   Raunas Ev. Luteriskā baznīca
Baznīca, kuras pirmsākumi datējami ar 14. gs., vairākkārt pos-
tīta un pārbūvēta. Pēdējie pārbuves darbi 1937. gadā veikti 
arhitekta Paula Kundziņa vadībā. Baznīcas fasādē joprojām 
apskatāmi divi Livonijas laika ciļņi, kas ir unikāli 14. - 15. gs. 
Latvijas mākslas vēstures pieminekļi. Interesentiem pieejamas 
ekskursijas pa baznīcu, stāstījums par draudzes vēsturi, Raunas 
apskate no baznīcas torņa augstumiem, kā arī neliels ērģeļmū-
zikas koncerts.
Raunas TIC, Valmieras iela 1a, Rauna, Raunas novads
Tālr. +37127775764, www.rauna.lv
GPS 57.332371, 25.610198

3   Kalnamuiža, pilsdrupas un siera namiņš
Smiltenes muižas komplekss, Vācu ordeņa pilsdrupas un 
siera namiņš. Kalnamuižā ir saglabājušās vairākas ēkas: 
muižas pārvaldnieka māja, ledus pagrabs, suņu māja, stallis, 
skābbarības tornis, klēts ar seniem vejrāžiem, Vācu ordeņa 
pilsdrupas ar siera namiņu – sierūzi (1763.g.). 
Kalnamuiža 3, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads
Tālr. +37164772173. hotelkalnaligzda@inbox.lv
www.smiltenestehnikums.lv. GPS 57.42797, 25.91119

4   Smiltenes ev. lut. baznīca
Baznīca tās pašreizējo izskatu ieguva pēdējās pārbūves laikā, 
1859. gadā. Celta izteiktā krusta būvē, ar gotiska stila logiem, 
izciliem kokgriezumiem un latvju rakstiem interjerā. Tornī 
izvietota baznīcas muzeja ekspozīcija. Baznīcas un draudzes 
pirmsākumi meklējami jau 1370. gadā. Iepriekš piesakot, 
iespējams doties ekskursijā un klausīties ērģeļspēli.
Baznīcas laukums 1, Smiltene, Smiltenes novads 
Tālr. +37126587167. GPS 57.42360, 25.90515

5   Smiltenes sv. Jāzepa Romas katoļu draudzes 
nams

Jaunākā sakrālā celtne Smiltenē, atklāta 2002. gadā. 
Vaļņu iela 17, Smiltene, Smiltenes novads
Tālr. +37129127456. GPS 57.430520, 25.89723 

6   Mēru muiža un Smiltenes novada muzejs
Pils celta 1905. gadā romantiska eklektisma stilā. Muižas 
telpās aplūkojamas Smiltenes novada muzeja ekspozīcijas un 
iespējamas radošas darbnīcas par dažādiem senlaiku mēriem. 
Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes novads
Tālr. +37164707575, +37129395200. GPS 57.44489, 26.09255 

7   Senlietu privātkolekcija ‘’Lejas Kleperi’’
Tradicionāla lauku saimniecība Vidzemē, kur senči saimniekojuši 
vairāk kā 350 gadus. Saimniecībā apskatāma meža, medību un 
senlietu privātkolekcija. Iespēja iepazīties kā veidojas un kā 
videi draudzīgi tiek apsaimniekots pieaudzis mežs. Ekskursijas 
– iepriekš piesakoties!
Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
Tālr. +37126485545. GPS 57.29045, 25.88916

8  Elīnas Zālītes memoriālā māja
Mājā iekārtota ekspozīcija un piemiņas istaba, kur var iepazīties 
ar rakstnieces, dzejnieces, tulkotājas un dramaturģes E. Zālītes 
dzīvi un radošo darbību, ierakstos noklausīties viņas dzeju un 
dziesmas ar dzejnieces vārdiem. Notiek ziedojumu vākšana, lai 
atjaunotu E. Zālītes pieminekli. Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
Dzirnavu iela 24, Ape, Apes novads. Tālr. +37126388665
biblioteka@ape.lv, GPS 57.540962, 26.686081

9   Apes pilsētas vēsturiskais centrs
Ekskursija pa mazpilsētas Apes vēsturisko centru, apskatot 
bānīša staciju un citas savdabīgas  vietējā dolomīta ēkas, 
kaltiem laukakmeņiem bruģēto Pasta ielu, kā arī  vienu no 
jaunākajām Latvijas luterāņu baznīcām. 
Apes TIP, Skolas iela 4, Ape, Apes novads. Tālr. +37122037518
tic@ape.lv; www.apesnovads.lv; GPS 57.539134, 26.691908

10   Gaujienas muižas ansamblis un parks 
Veidojies gleznainās Gaujas senlejas krastā. Vairāk kā 20 ēkas 
uzceltas 19.gadsimta laikā, kad muiža piederēja baronu fon 
Vulfu dzimtai. Pašlaik pilī atrodas Ojāra Vācieša Gaujienas 
vidusskola un Gaujienas skolu un novada vēstures muzejs.
“Pilskalni“, Gaujiena, Gaujienas pagasts, Apes novads
Tālr. +37164381601, +37128386923, gaujiena.info@ape.lv
GPS 57.514406, 26.397295

11   Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas”
Aicinām iepazīties ar komponista Jāzepa Vītola vasaras 
atpūtas un darba mītni, kur kopā ar sievu Anniju tika pavadītas 
jaukākās mūža dienas. „Gaujiena –mana paradīze un laimības 
sala,” teicis Jāzeps Vītols.
“Anniņas”, Gaujienas pagasts, Apes novads. Tālr. +37129247772 
gaujiena.muzejs@ape.lv; GPS 57.513124, 26.398580

12   Trapenes lapegļu aleja
Ap 1890.gadu, pēc barona Voldemāra Vulfa vēlēšanās, stādītā 
lapegļu gatve no Bormaņmuižas (Trapene) līdz Līzespastam. Aleja 
tapusi, lai būtu patīkamāka braukšana. Tā ir viena no garākajām 
lapegļu alejām Latvijā (5 km) un tajā aug vairāk nekā 630 lapegles.
Trapenes pagasts, Apes novads. GPS 57.476701, 26.529819

13   Bormaņu muiža un medību pils
Barona medību pils celta kā vienstāvu guļbūves celtne, vēlāk ap-
šūta ar sarkaniem ķieģeļiem. Pilī saglabājies viens no greznajiem 
baronu laiku kamīniem. Ēkas abos galos atradās verandas, stiklotā 
oranžērijā audzēja eksotiskus dienvidu augus. Tagad ēkā atrodas 
kultūras nams un bibliotēka. No muižas laikiem saglabājušās 
muižkunga un muižas pārvaldnieka mājas, kā arī parks ar dīķiem.
“Bormaņi”,  Trapene, Trapenes pag., Apes novads 
Tālr. +37125413403; www.apesnovads.lv 
GPS 57.449537, 26.594938

14   Ojāra Vācieša piemiņas istaba
Trapenes memoriālā mājā atrodas novadnieka dzejnieka Ojāra 
Vācieša piemiņas istaba. Piemiņas istabā skatāmi un lasāmi 
materiāli, kas stāsta par dzejnieka bērnību un skolas gadiem. 
Muzejā varam skatīt mātes šūtos rokdarbus, interesanta ir Ojāra 
tēva no koka izaugumiem veidotu izstrādājumu kolekcija. Pie 
Trapenes pamatskolas atrodas piemiņas akmens novadniekam – 
dzejniekam Ojāram Vācietim.
Trapene, Trapenes pagasts, Apes novads. Tālr. +37125413403
ligariti@inbox.lv; GPS 57.449138, 26.594948

15   Zvārtavas pils
Zvārtavas pils ir Latvijas mākslinieku savienības radoša darba 
un starptautisko simpoziju norises vieta. Pilī ir viesnīca, kura 
laipni gaida tūristus. Blakus pilij parks un Zvārtavas ezers, kā 
skatu tornis kalpo senās vējdzirnavas. Zvārtavas pilī ir iespēja 
rīkot konferences, svinības un dažādus pasākumus.
Zvārtava, Gaujienas pagasts, Apes novads. Tālr. +37129454543
vvitalijs@gmail.com; www.zvartavaspils.lv
GPS 57.537398, 26.369081

16   Senlietu muzejs “Fazāni”
Privātais Zigurda Safranoviča senlietu muzejs, kas atrodas 
bijušajā barona Vulfa Bormaņmuižas parkā. Muzeja krājumā 
ap 50 tūkstoši priekšmetu. Pats vecākais un retākais muzeja 
priekšmets, pēc leģendas 300 gadu veca manta – Ernsta Glika 
ledusskapis. Grupām virs 20 personām saimnieks piedāvā 
degustēt pēc senču receptes uz ugunskura vārītu putru.
“Fazāni”, Trapenes pagasts, Apes novads. Tālr. +37129498605
zigurds.fazani@inbox.lv; GPS 57.447621, 26.598276

17   Virešu novadpētniecības istaba
Virešu novadpētniecības istaba atrodas Virešu pagasta 
pārvaldes ēkā, kas 1869. gadā celta kā Gaujienas pagastmāja. 
Vienā no novadpētniecības istabām iekārtota izstāde, 
kurā apskatāmas tautā iemīļotās dzejnieces K. Apškrūmas 
vaļasprieku kolekcijas.
“Vecvireši”, Virešu pagasts, Apes novads. Tālr. +37125604243
GPS 57.455705, 26.371491

18   ”Līves” 
Līvu ciema „Ceriņos” saimnieko Gavaru ģimene. Viesi ir 
pārsteigti par veselīgo dzīves veidu, dabas ciešo klātbūtni, 
viesmīlību un pozitīvo auru. Senatnīgā lauku sēta ir viena 
skaistākajām un sakoptākajām Latvijā. Gaujmalas pļavās ganās 
liellopi un aitas. Ja pieteiksieties, saimnieki piedāvās degustēt 
gardu zupu vai uz ugunskura ceptas pankūkas.
Ceriņi, Virešu pagasts, Apes novads. Tālr.: +37129273626
andris.gavars@inbox.lv; GPS 57.382656, 26.469692

Veselības pieturas
1   SIA “GRAENN”

Zaļi domājošs uzņēmums “Graenn” no vietējiem augiem 
gatavo dabīgus ādas kopšanas līdzekļus - hidrolātus 
(ziedūdeņus), augu izvilkumus eļļā, mājas spa produktus kā 
arī aromaksesuārus, kas lieliski piemēroti mīļām dāvanām. Visi 
produktus tiek gatavoti ar rokām, izmantojot dabīgas izejvielas. 
Iespējama produktu izmēģināšana un iegāde. Ekskursijas 
mazās grupās un individuāli, tikai iepriekš piesakoties!
Puriņi, Raunas pagasts, Raunas novads. Tālr. +37128600762 
www.graenn.eu; GPS 57.346003, 25.590463

2   Veselības taka
Veselības taka izveidota gar Raunas upes labo un kreiso krastu. 
Taka vijas gar Raunas upi, pret straumi ~ 1,5 km garumā. 
Ainaviska pastaigas vieta dažādos gadalaikos. Dabas taka 
aprīkota ar daudzveidīgiem fizisko aktivitāšu nodrošināšanai 
nepieciešamiem elementiem. Takas sākums Valmieras ielā pie 
tilta pār Raunas upi.
Valmieras iela, Rauna, Raunas novads
GPS 57.333242, 25.608686

3   Piltiņkalns
Svētkalnā regulāri norit tautas gadskārtu ieražu svētki. 
Apkārt kalnam deviņiem lokiem ir iestaigāta taka, bet uz tā 
DR nogāzes rodams labirints “Dzīves koks”. Kalna ZA nogāzē 
atrodams Grīnu svētavots. Kalnā ir vairākas enerģētiski aktīvas 
vietas. No kalna vērojamas lieliskas ainavas.
Raunas novads, 4 km no Drustu pagasta centra Zosēnu 
pagasta virzienā. Tālr. +37129331935. www.piltinkalns.lv
GPS 57.200386, 25.863997

4   Atpūtas vieta „Pļavnas”
Ainaviski skaista, mierpilna, dabiska vide atpūtai un pasākumu 
organizēšanai. Pļavu, mežu un ūdeņu ieskautajās Pļavnās ir 
savdabīgas arhitektūras viesu nams ar vairākām zālēm, divas 
brīvdienu mājas, kopā līdz 100 guļvietām, dīķu kaskādes 
makšķerēšanai un ūdens aktivitātēm, pirtiņa, lapene un 
vigvami, lielogu dzērveņu un krūmmelleņu dārzi, veselību 
veicinoši pasākumi, kā arī garšīgs ēdiens. 
Pļavnas, Drustu pagasts, Raunas novads
Tālr. +37129192505, +37129179465, www.plavnas.lv
GPS 57.259093, 25.858244

5   Veselīga atpūta ģimenei viesu mājā 
„Kalnarušķi”

Piedāvā gan aktīvas, gan mierīgas atpūtas iespējas visdažādāko 
vecumu viesiem. Te ir sporta laukumi, tūrisma un atrakciju 
trasīte, skatu tornis, estrāde. Veselības pirtī var nopērties ar 
dažādām pirtsslotām, iespēja arī pašiem pļavās salasīt augus 
zāļu tējām. Dīķos makšķerniekus gaida karpas, bet bērniem 
patiks trušu un kazu vērošana. Skaistā, sakoptā vieta piemērota 
plašām sporta spēlēm, nometnēm, kāzām. Piknika vietas, 
grils uz plosta. Garšīgu mielastu pēc jūsu gaumes, iepriekš 
piesakoties, baudīsiet lielajā zālē (100 cilv.) vai mazajā (40 
cilv.) Ēdināšana un galdu klāšana arī izbraukumā. Ekskursijas - 
iepriekš piesakoties.
“Kalnarušķi”, Apes pagasts, Apes novads
Tālr.+371 25694554, aigija.kalnina@gmail.com  
www.kalnaruski.lv, GPS 57.534866, 26.815278

6   Vaidavas dabas taka
Pastaigu taka sākas pie Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas un vi-
jas gar Vaidavas upes gleznainajiem krastiem, teiksmainajām 
Raganu klintīm un avotiem ar tīru, veselīgu ūdeni. Stendos 
izvietota informācija par apkārtnes dabu un vēsturi. Šūpoles, 
piknika vieta, Iespējamas izzinošas un atraktīvas nodarbības 
vides gida vadībā.
Apes TIP, Skolas iela 4, Ape, Apes novads 
Tālr. +37122037518, tic@ape.lv; GPS 57.514782, 26.399155

7   Vizlas dabas taka
Taka ved gar nelielo Vizlas upīti ar dolomīta atsegumiem un 
krācēm. Tā sākas pie senā, 1834. gadā, būvētā tiltiņa pār Vizlu, 
kas ir vecākais dolomīta arkveida tilts Latvijā. Vizlas upītes 
krastā atrodas Žākļu (Vizlas) dižakmens, tā apkārtmērs 17 m.
Vireši, Virešu pagasts, Apes novads. Tālr. +37120244990
www.apesnovads.lv; GPS 57.430761, 26.346901

8   Gaujienas dabas taka
Takas izvietotajos informācijas stendos uzzināsi par daļu no 
Ziemeļgaujas daudzveidīgajām dabas vērtībām. Par īpaši 
aizsargājamiem biotopiem un šo biotopu iemītniekiem. Dabas 
taka ved gar Gaujas krastu, ietverot arī vēsturisko Gaujienas 
muižas ansambli, kā arī no tās aplūkojamas dabisko pļavu 
uzturēšanai ierīkotās ganības. Apskate gida vadībā.
Gaujiena, Apes novads. Tālr. +37164381601, +37128386923 
gaujiena.info@ape.lv; GPS 57.514782, 26.399155

Dabas pieturas
1   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. 
Tas ir ap 3,5 m augsts un 17 m plats. Kopā ar nogāzi Staburags 
veido gleznainu ainavu un atgādina savdabīgu ūdenskritumu. 
Kopš 1966. gada, kad tika appludināts Daugavas Staburags, 
tas ir Latvijā vienīgais šāda veida dabas piemineklis. Kāpt uz 
Staburaga stingri aizliegts!
Raunas upes krastā, ~ 3 km pret straumi no Raunas centra, 
Raunas novads. GPS 57.322153, 25.600759

2   Velnala
Baltā smilšakmens ala novietojusies Raunas upes ielejā. Ala 
ir 50 m2 liela un tās kopējais garumu ir 13,6 m. Alas ieeja vai-
rākkārt aizbirusi, un tikai no 2004. gada ala atkal ir pieejama 
interesentiem. Pie alas ieejas ziemas sezonā vērojami skaisti 
leduskritumi.
Cēsu iela 12, Rauna, Raunas novads; GPS 57.329538, 25.600762

3   Cērtenes pilskalns
Vissenākais Smiltenes liecinieks. Pilskalna augstums no 
Cērtenes upītes puses sasniedz gandrīz 25m augstumu. Lai 
pilskalnu nocietinātu, tam visapkārt izrakts līdz 12m dziļš 
grāvis, ko uzskata par vienu no grandiozākajām fortifikācijas 
būvēm Latvijas pilskalnos. 
Smiltene, Smiltenes novads. GPS 57.41388, 25.89554

4   Latvijas Valsts mežu rekreācijas zona 
„Niedrāja ezers un apkārtne”

Niedrāja ezera krasti ir kā radīti skriešanai, nūjošanai, slēpošanai 
vai orientēšanās sportam. Kopumā apkārtnē ir 7 meža ezeri, 4 
dažāda garuma velo takas, ziemas laikā arī slēpošanas trase, 
labiekārtotas peldvietas un atpūtas vieta.
Smiltenes pagasts, Smiltenes novads. GPS 57.43123, 25.97488

5   Mēru dižozols
Ozols ar Baltijā lielāko vainagu 30x30 m. 
Mēri, Bilskas pag., Smiltenes novads. GPS 57.444822, 26.093701 

6   Palsmanes dabas izziņas un piedzīvojumu taka
Nelielā pastaigā gar Palsas upi var iepazīties ar apkārtnes 
dabas vērtībām, uzzināt informāciju par Palsas upi, upes un 
tās apkārtnes iemītniekiem, aplūkot dabas dizaina objektus. 
Kopējais garums apmēram 2,2 km. 
Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads 
GPS 57.38929, 26.18643

7   Randatu klintis
Klintis atrodas pie Randatu mājām, apmēram 1 km augšpus 
Virešu tilta, Gaujas labajā krastā. Kopējais klinšu augstums 
sasniedz 15 m (divas terases - 6 un 9 m), platums 64 m, kraujas 
augstums 26 m. Kopš Daugavas ielejas appludināšanas šī ir 
Latvijas augstākā dolomīta klints. Klinšu Z daļā atrodas vecas 
dolomīta raktuves.
Vireši, Apes novads. GPS 57.448460, 26.346456

8   Dzenīšu dižvītols
Vaidavas upes ielokā, netālu no mototrases, pie Dzenīšu 
mājām augošais baltais vītols uzskatāms par visdižāko savas 
sugas pārstāvi Eiropā, jo tā stumbra  apkārtmērs jau sasniedzis 
10 m. Ceļotāji savus novēlējumus kokam var atstāt īpašā 
„pastkastītē”.
Pie “Dzenīšu” mājām, Dauškani, Apes pagasts, Apes novads
GPS 57.545224, 26.712426

9   Tilderu dabas taka
Gaujas kreisajā krastā, pretī esošajām Randātu klintīm, atrodas 
Tilderu krauja – klints, pēc ģeoloģiskās uzbūves līdzīgas. No 
Gaujas redzamas tikai nelielas klintis. Dabas taka ved pa pļavu 
garām Mežābelei.
Vireši, Apes novads. GPS 57.453476, 26.344699
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Naktsmītnes

Smiltene, Smiltenes novads

1   Viesnīca  
“Park Hotel Brūzis”

Vietu skaits: 31+6

Adrese: Brūža iela 2, Smiltene
Tālr.: +371 64773708; +371 28630180
GPS: 57.427883, 25916103

2   Atpūtas komplekss 
“Meteorīts”

Vietu skaits: 16+14

Adrese: Augstā iela 1, Smiltene
Tālr.: +371 26596495
GPS: 57.41860,25.90432

3   Viesu nams  
“Oāze”

Vietu skaits: 15+4

Adrese: Ābeļu iela 4, Smiltene
Tālr.: +371 29619602, +371 64774653
GPS: 57.41529, 25.88827

4   Viesu nams  
“Vilks un Briedis”

Vietu skaits: 10+30

Adrese: Ceriņu iela 5, Smiltene
Tālr.: +371 29663556
GPS: 57.41370,25.88429

5   Viesu nams  
‘’Cērtenes dzirnavas’’

Vietu skaits: 15+2

Adrese: Krastkalni, Brantu pagasts
Tālr.: +371 29417566, +371 29446504
GPS: 57.41129, 25.88191

6   Viesnīca  
“Kalna ligzda”

Vietu skaits: 23+4

Adrese: Kalnamuiža-7, Smiltenes pagasts
Tālr.: +371 64772173, +371 26556681
GPS: 57.42856, 25.90907

7   Lauku mājas  
“Kalbakas”

Vietu skaits: 32+20

Adrese: Kalbakas, Smiltenes pagasts
Tālr.: +371 29465018, +371 29257467
GPS: 57.43782,25.93639

8   Viesu māja  
‘’Lejas Zauskas’’

Vietu skaits: 6+6

Adrese: Lejas Zauskas, Smiltenes pagasts
Tālr.: +371 26496178
GPS: 57.44476,25.83306

9   Lauku māja  
‘’Donas’’

Vietu skaits: 10+10

Adrese: Donas, Blomes pagasts
Tālr.: +371 26425426
GPS: 57.44128, 25.73369

10   Atpūtas komplekss  
‘’Ezerlejas’’

Vietu skaits: 16+6

Adrese: Ezerlejas, Launkalnes pagasts
Tālr.: +371 26357959
GPS: 57.29940, 25.84278

11   Atpūtas komplekss  
‘’Silmači’’

Vietu skaits: 110+52

Adrese: Silmači, Launkalnes pagasts
Tālr: +37126555910, +371 26555384
GPS: 57.297552, 25.836213

12   Atpūtas un sporta komplekss 
„Trīssaliņas”

Vietu skaits: 58+12

Adrese: Trīssaliņas, Grundzāles pagasts
Tālr.: +371 26536637, +371 29477124
GPS: 57.490778, 26.219407

13   Viesu nams  
‘’Kalna Bauņi’’

Vietu skaits: 10+12

Adrese: Kalna Bauņi, Grundzāles pagasts
Tālr.: +371 29132017, +371 29205816
GPS: 57.51187, 26.18524

14   Viesu nams  
‘’Aumeisteri’’

Vietu skaits: 19+6

Adrese: Aumeisteri, Grundzāles pagasts
Tālr.: +371 29239247, +371 29275347
GPS: 57.52334, 26.20396

15   Viesu māja  
‘’Purgaiļi’’

Vietu skaits: 36+64

Adrese: Purgaiļi, Grundzāles pagasts
Tālr.: +371 29150180
GPS: 57.42900, 26.23717

Rauna, Raunas novads

16   Naktsmītne  
Raunas centrā

Vietu skaits: 4

Adrese: Cēsu iela 2, Rauna
Tālr.: +371 29455975
GPS: 57.331635, 25.609245

17   Pansija Rauna
Vietu skaits: 8 (tikai vasaras sezonā)

Adrese: Miera iela 8, Rauna
Tālr.: +371 26267926
GPS 57.322324, 25.595879

18   Viesu nams  
‘’Lubūži’’

Vietu skaits: 30

Adrese: Lubūži, Raunas pagasts,  
pie Lubūža ezera
Tālr.: +371 29428188
GPS: 57.281343, 25.712063

19   Viesu māja  
“Jaun-Ieviņas”

Vietu skaits: 40

Adrese : Jaun-Ieviņas, Raunas pagasts
Tālr.: +371 29495146, +371 26463980 
GPS: 57.278341, 25.609738

20   Viesu māja  
“Kalna Upmaļi”

Vietu skaits: 15 (vasarā līdz 50)

Adrese : Kalna Upmaļi, Raunas pagasts
Tālr.: +371 29138054, +371 26355508
GPS: 57.323811, 25.588777

21   Brīvdienu māja  
“Drustu muižas  
kavalieru nams”

Vietu skaits: 8

Adrese: Arodu iela 2, Drusti, Drustu pag.
Tālr.: +371 29510710, +371 29626107
GPS: 57.231299, 25.850064 

22   Brīvdienu/viesu māja 
“Pļavnas”

Vietu skaits: līdz 100

Adrese: Pļavnas, Drustu pagasts
Tālr.: +371 29192505
GPS: 57.259093, 25.858244

23   Telšu vieta  
“Ozolkalns”

Adrese: Ozolkalns, Drustu pagasts  
pie Krogus ezera
Tālr.: +371 26184900
GPS: 57.224993, 25.858001

24   Telšu vieta  
“Skolieši”

Adrese: Skolieši, Drustu pagasts,  
pie Draudzesskolas ezera
Tālr.: +371 20257343
GPS: 57.219449, 25.845103

Ape, Apes novads

25   Viesu mājā  
„Kalnarušķi”

Vietu skaits: 60 + 5 kemperu vietas

Adrese : Kalnarušķi, Apes pagasts
Tālr.: +371 26594554 
GPS: 57.531996; 26.816086

26   Telšu un atpūtas vieta  
pie Zvārtavas ezera

Adrese: Zvārtava, Gaujienas pagasts,  
Apes novads
Tel.+3718386923
GPS 57.5293822, 26.3713320

27   Brīvdienu māja  
„Jaunvosi”

Vietu skaits: 13

Adrese : Jaunvosi, Apes pagasts
Tālr.: +371 26116845
GPS: 57.5126363; 26.6718328

28   Brīvdienu māja  
„Melderi”

Vietu skaits: 46 + 2 kemperu vietas

Adrese : Melderi, Apes pagasts
Tālr.: +371 20379986, +371 29496005
GPS: 57.526627;26.774003

29   Naktsmītne  
“Dāvja Ozoliņa  
Apes vidusskola”

Vietu skaits: 20 (tikai vasaras brīvlaikā)

Adrese : Pasta iela 26, Ape
Tālr.: +371 643 55109, +371 22049209
GPS: 57.540563; 26.705436

30   Viesnīca  
„Zvārtavas pils”

Vietu skaits: 56  
(+ 10 papildvietas vasaras sezonā)

Adrese : Zvārtava, Gaujienas pagasts
Tālr.: +371 29454543
GPS: 57.5363441; 26.3651933

31   Naktsmītne  
„Gaujienas speciālā 
internātpamatskola”

Vietu skaits: 40 - 150  
(tikai vasaras brīvlaikā)

Adrese : Gaujiena, Gaujienas pagasts
Tālr.: +371 64381154,+371 64381038
GPS: 57.5135895; 26.3941826

32   Naktsmītne  
„Ojāra Vācieša Gaujienas 
vidusskolas internāts”

Vietu skaits: 100 (tikai vasaras brīvlaikā)

Adrese : Gaujiena, Gaujienas pagasts,  
Apes novads
Tālr.: +371 64381629, + 371 26514183
GPS: 57.5135895; 26.3941826

33   Viesu māja  
„Jaunzilākši”

Vietu skaits: 15

Adrese : Jaunzilākši, Virešu pagasts
Tālr.: + 371 29204530
GPS: 57.455128; 26.304039

34   Telšu vieta  
“Raganu klintis”  
pie Vaidavas upes

Adrese : blakus Pasta ielai 26, Ape
Tālr.: +371 22049209, +371 22037518  
(Apes TIC)
GPS: 57.5419211; 26.7184934

Ēdināšana
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