
1  Kalnamuiža, kur iespējams apskatīt muižas vēsturis-
kās ēkas, pilsdrupas, siera namiņu, iepazīties ar ēku un 
to īpašnieku vēsturi, nobaudīt muižas kārumus viesnīcā 
“Kalna ligzda”. Ja palaimēsies, iespējams, satiksiet pašu 
firsta madāmu Lilī (teritorijā izvietoti deviņi informācijas 
stendi ar plašāku informāciju).

2  HES, informācija par pirmo hidroelektrostaciju  
Baltijā (stends). 

3  Viesnīca “Park Hotel Brūzis”, kas atrodas kādreizējā 
alus brūža vietā. Tās pagrabos pašlaik darbojas “Smilte-
nes sidra darītava” (stends). 

4  Tepera ezera dambis ar atjaunotu promenādi un vēs-
turisko dambja ventili. Kanāla sākuma vieta, kas savie-

noja Tepera ezera ūdeņus caur Veco parku ar pirmo HES 
Baltijā (stends). 
5  Tepera ezera kādreizējā zivjaudzētava, dzelzs kau-

sētavas un kaltuves vieta. Agrāk šeit bija ierīkota peldē-
tava ar iezīmētiem peldēšanas celiņiem (stends). 
6  Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca (stends). 
7  Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca (stends). 
8  Ugunsdzēsēju depo (stends). 
9  Agrāk šajā vietā atradās luterāņu baznīcas vientuļo 

un slimo draudzes locekļu mītne jeb “nespējnieku nams”, 
vēlāk kinoteātris, bet mūsdienās Bērnu un jaunatnes 
sporta skola un Bērnu un jauniešu interešu izglītības 
centrs (stends). 

10  Jāņu kalns ar brīvdabas estrādi (stends). 

11  Bijušās šaursliežu dzelzceļa līnijas Smiltene– 
Valmiera–Ainaži stacijas noliktavas ēkas 
vieta, tālāk pa bruģēto ceļu ir arī pati  
bijusī stacijas ēka (bez stenda).

12  Līvena laikā celtā “koku fabrika” ar 
lielo skursteni, kā arī divas mājas, kurās 
dzīvoja Līvena kokzāģētavas strādnieki. 
Mūsdienās šeit darbojas kokapstrādes 
uzņēmums “Smiltenes 
koks” (bez stenda).



 

Aicinām doties pastaigā pa Smilteni, 
baudīt dabas sniegto burvību, iepazīstot 
Smiltenes muižas kādreizējā īpašnieka 
firsta Paula Līvena dzīvi, viņa ieguldījumu 
Smiltenes pilsētas attīstībā un atstāto 
kultūrvēsturisko mantojumu!

Vispārzināma ir patiesība, ka pilsētas un novada attīstību 
un kultūrvēsturi nosaka tur dzīvojošās personības. 19. un 
20. gs. mijā Smiltenē dzīvoja vīrs, kura darbības vērienam 
pilsētas un tuvākās apkaimes mērogā līdzīgu grūti 
atrast. Pateicoties šim cilvēkam, kas tolaik bija Smiltenes 
muižas īpašnieks, sākās pilsētas straujš uzplaukums – 
tapa slimnīca, pirmā HES Baltijā, nabagu patversme, 
kokzāģētava, šaursliežu dzelzceļš un vēl daudz kas cits.  
Šis cilvēks bija neviens cits kā firsts Pauls Līvens.

Firsta Līvena maršrutā pie nozīmīgākajiem objektiem ir izvietoti tūrisma 
informācijas stendi ar marķējumu – sarkanas krāsas zīmogu ar atveidotu 
lilijas ziedu tā virspusē! Informācijas stendos aplūkojama karte ar jūsu 
atrašanās vietu pie konkrētā objekta un citviet izvietotajiem stendiem!
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