EE

Vaatamisväärsused Smiltenes
Ekskursioonid – eelneval kokkuleppel!
Kultuur ja ajalugu
1 Smiltene ev. lut. kirik
Kirik oma praeguse
ilme omandas viimase
rekonstrueerimise käigus, 1859.
aastal. Rajatud ristikujulisena,
gooti stiilis akende, kaunistatud
suurepäraste puunikerduste
ja lätipäraste mustritega
interjööriga. Asudes
ekskursioonile, külasta kirikut,
silmapaistva pastor Kārlis
Kundziņš´i memoriaaltuba,
kuulatu orelihelides ja heida
pilk Smiltenele kirikukellade
kõrguselt!
Baznīcas laukums 1,
Smiltene
+371 26587167

Smiltene
ja selle ümbrus
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Smiltene Püha Joosepi
Roomakatoliku koguduse
maja
Uusim sakraalehitis Smiltenes,
avatud 2002. aastal.
Vaļņu iela 17, Smiltene
+371 29127456
4

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.
Dārza iela 6a, Smiltene
+371 28358337
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Smiltene mõisaansambel
ja keskaegse ordulossi
varemed
Kalnamuiža territooriumil on
säilinud mitmed ajaloolised
hooned: mõisavalitseja maja,
jääkelder, jahimaja, tall, ait,
14. sajandil ehitatud Teutooni
ordu lossivaremed juustukoja –
sierūzis´ega. Pääs territooriumile
on vaba, kuid ajaloolisi lugusid
võite kuulata, asudes ringkäigule
giidi saatel.
Kalnamuiža 3,
Smiltenes pagasts,
+371 25960449, 27887933

Vaatamisväärsused, majutus,
toitlustus, kaardid

Turismikaart 2021
visit.smiltene.lv

Majutus
Eesti

Venemaa
Smiltene

Rootsi

Rīga

Läti

Leedu

Läänemeri

Valgevene

Venemaa

Smiltene maakonna
Turismiinfokeskus
Dārza iela 3, Smiltene,
Smiltenes novads, LV-4729
+371 64707575, 29395200
E-post: tic@smiltene.lv
visit.smiltene.lv
Internetipunktid
Smiltene maakonna
Turismiinfokeskus
Dārza iela 3, Smiltene
+371 64707575, 29395200
Smiltene raamatukogu
Baznīcas laukums 13,
Smiltene.
Tasuta Wi-Fi saadaval
Smiltene armastatumates
puhkekohtades
Taksod
+371 29272685
+371 26184444
Pangad/
Pangaautomaadid
Nordea Bank AB
pangaautomaat
Baznīcas laukums 2,
Smiltene

SEB Pank pangaautomaadid
Dārza iela 11, Smiltene
Daugavas iela 1a, Smiltene
Baznīcas laukums 2, Smiltene
8777
Swedbank, Smiltene filiaal
ja pangaautomaadid
Baznīcas laukums 2, Smiltene
+371 67444444
Rattarent
Rattarent “Airi un pedāļi”
Gaujas iela 8, Smiltene
+371 29113132
Puhkekompleks “Silmači”
“Silmači”, Launkalnes pagasts
+371 26555910, 26586113
Jalgrattaremont

Smiltene

Kirjastaja: Smiltene maakonna Turismiinfokeskus
Fotod: turismiobjektide fotod, Smiltene maakonna TIK arhiiv
Kaardid, makett: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

Smiltene
Punase Risti haigla
Võimalik näha 1903. aastal
Smiltene mõisa omaniku vürst
P. Lieveni linnale kingitud haiglat.
Vürst ise seda projekteeris, juhtis
ehitustöid ja kandis kõik kulud.
Dakteru iela 14, Smiltene

Berensi kabel
Bānūži mõisa omaniku ja
Smiltene mõisahärra Berensi
perekonna kabel. Kabelit
kaunistab eesti skulptori August
Ludwig Weizenbergi loodud
Kristuse kuju.
GPS 57.42856, 25.89378
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Mälestuskivi
“Lõhutud perekond”
Mälestuskivi on rajatud
aastatel 1941.a–1949.a Siberisse
küüditatute mälestuseks. Kivi on
lõhutud kolmeks, millel skulptor
Indulis Ranka on kujutanud
ema ja last, näidates nii, et
tolleaegsed pered oli lõhutud
nagu see kivi. Mälestuskivi avati
11. novembril 1990. aastal.
GPS 57.42227, 25.90564
9 Mälestuskivi K. Baronsile
Mälestuskivi Kr. Baronsile, Kivil
on kujutatud jalajäljed, kuna
1859. aastal, rännates jalgsi

Tartust Dundagasse, meie
rahvalaulu isa – Krišjānis Barons –
teel külastas ka Smiltenet. Kivi on
avatud 1985. aastal.
Skulptor O. Feldbergs.
GPS 57.42537, 25.90677
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Jakob Lange mälestusmärk
Jakob Lange oli baltisaksa
kirikuõpetaja, keeleteadlane,
tõlkija, publitsist. Töötanud
kirikuõpetajana Smiltenes,
võttis osa piibli koostamisest,
koostanud esimese saksa-läti ja
läti-saksa sõnastiku, asutanud
koole ja võidelnud lätlaste
harimise eest.
GPS 57.416409, 25.889649
Vaba aeg ja meelelahutus
11

Vaba-aja ja
spordikompleks Teperi
Siin on heakorrastatud
supluskohad ja puhkealad,
rannavõrkpalli väljakud,
kergejõustiku ja jalgpallistaadion,
kardi- ja autorajad, vabaõhu
liuväli, tenniseväljakud, vabaõhu
fitnessväljakud.
+371 26130440
GPS 57.431086, 25.919725

Hotell
“Park hotel Brūzis”
Kohtade arv: 32 + 8
Brūža iela 2, Smiltene
+371 64773708, 28630180
facebook.com/ParkHotelBruzis

2 Hotell
“Kalna ligzda”
Kohtade arv: 23 + 4
Kalnamuiža 7, Smiltenes pagasts
+371 64772173, 26556681

8 Talumaja
“Kalbakas”
Kohtade arv: 38 + 20
Kalbakas, Smiltenes pagasts
+371 29465018, 29257467
www.kalbakas.lv

3 Külalistemaja
“Vilks un Briedis”
Kohtade arv: 16
Ceriņu iela 5, Smiltene
+371 26167192
www.vilksunbriedis.lv
9
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Külalistemaja “Meteorīts”
Kohtade arv: 17 + 4
Augstā iela 1, Smiltene
+371 26596495

Puhkekompleks
“Silmači”
Kohtade arv: 125 + 48
Silmači, Launkalnes pagasts
+371 26555910, 26586113
www.silmaci.mozello.com
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Külalistemaja “Oāze”
Kohtade arv: 18 + 4
Ābeļu iela 4, Smiltene
+371 29619602
www.smiltenesoaze.lv

Puhkekompleks
“Trīssaliņas”
Kohtade arv: 58 + 11
Trīssaliņas, Grundzāles pagasts
+371 26536637, 29477124
www.trissalinas.lv
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SUP House
Aktiivpuhkuse varustuse
laenutus Teperise järve kaldal:
aerusurfi lauad, tasakaaluliikurid,
speedminton, spikeball,
mardijooksmine, võrkpall jms.
Dakteru iela 2, Smiltene
+371 26601823
facebook.com/
suphousesmiltene

Loodus
19

Vana park ja Keskjärv
Vana park, kus kasvavad
erinevad puu- ja põõsaliigid, on
heakorrastatud ala Keskjärve
kaldal, puhkekohtade ja
pinkidega, veesilmade ja
purskkaevude, asfalteeritud
kõnniteedega. Seda parki
kohalikud elanikud ja külalised
ei armasta mitte ainult tasaste
jalutuskäikude ja kauni
looduse nautimise, vaid ka
aktiivse puhkuse – kepikõnni ja
jalgrattasõidu poolest.
GPS 57.42630, 25.90800
20

Tepersi järve
promenaad
ja purskkaev
Võimalus tutvuda Tepersi järve
promenaadi, tammi ja ujuva
purskkaevuga, mis öötundidel
on valgustatud.
GPS 57.429502, 25.921674
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21 Cērtene lossimägi
Cērtene lossimägi on Riikliku
tähtsusega arheoloogiline
mälestis, vanim Smiltene ajaloo
mineviku tunnistaja. Avar
territoorium sobib nii aktiivseks
puhkuseks kui ka rahulikeks
jalutuskäikudeks ja looduse
nautimiseks. Avastad lossimäe
saladusi, kui asud matkale koos
giidiga.
+371 29577078
GPS 57.410305, 25.901179
22

Külalistemaja
“Oāze” ja iluaed
Suvel saab näha nii omanike
loodud iluaeda kui ka oravaid.
Ābeļu iela 4, Smiltene
+371 29619602
23
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Smiltene bowling
Baznīcas laukums 2,
Smiltene
+371 64707445

Smiltene kino
Populaarsed ja lemmikfilmid nii
täiskasvanutele kui lastele 3D ja
2D formaadis suurel ekraanil.
Gaujas iela 1, Smiltene
+371 28343415
17

Laste mänguväljak ja
rulapark
Laste mänguväljakul on
liumäed, kiiged ja paljud muud

11 Puhkekompleks “Slīpi”
Kohtade arv: 13 + 20
Slīpi, Smiltenes pagasts
+371 28830522
www.slipi.lv

12 Puhkemaja “Kalnāres”
Kohtade arv: 6
“Kalnāres”, Blomes pagasts
+371 26543899

13 Külalistemaja
“Lejas Zauskas”
Kohtade arv: 6 + 6
Lejas Zauskas, Smiltenes pagasts
+371 26496178

14

Smiltene maakonnas

atraktsioonid, kus lastel veeta
oma vaba aeg. Kõrvuti on
puhkekohad vanematele, kuid
noorte vabaaja veetmiseks –
rulapark.
GPS 57.42356, 25.90154

17 Talumaja “Kroņakrogs”
Kohtade arv: 5 + 8
“Kroņakrogs”, Brantu pagasts
+371 26113566

Külalistemaja “Purgaiļi”
Kohtade arv: 36 + 64
Purgaiļi, Grundzāles pagasts
+371 29467037
www.purgaili.lv

18 Kämping “Ezerlejas”
Kohtade arv: 15 + 6
Ezerlejas, Launkalnes pagasts
+371 26357959
www.ezerlejas.lv

Puhkemaja “Rūnēni”
Kohtade arv: 4+10
“Rūnēni”, Brantu pagasts
+371 29491191, 26180543

7 Söökla “Draugs”
Kohtade arv: 200
Rīgas iela 16b, Smiltene
+371 64774295
8

1

Söökla
“Kalnamuiža”
Kohtade arv: 200
Kalnamuiža, Smiltenes pagasts
+371 26674429

2

Kohvik / Bistroo
“Pasēdnīca”
Kohtade arv: 50
Baznīcas laukums 2, Smiltene
+371 64707445

9
Kohvik “Oāze”
Kohtade arv: 35
Ābeļu iela 4, Smiltene
+371 29619602

3 Kohvik / Bistroo
“Trīs pipari un kūkas”
Kohtade arv: 40
Baznīcas laukums 5, Smiltene
+371 29451734

10 Baar “Klondaika”
Kohtade arv: 30
Krāsotāju iela 2, Smiltene
+371 64774365

Restoran
Park Hotel “Brūzis”
Kohtade arv: 20
Brūža iela 2, Smiltene
+371 64773708, 28630180

Baar, restoran, kohvik
Toitlustamine
Seminarid, konverentsid

Mullivann, tünn
Paadid, katamaraanid
Jalgrattarent
Spordiväljakud
Kalapüük
Telkimine
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Ekstreemsõit Cērtene
lossimäel
Hingemattev, veidi äärmuslik,
teravate tunnete väärt väljasõit
Cērtene lossimäe ümbruses
väikestele rühmadele ja
eraüritustele armeeautoga.
Drandu iela, Smiltene
+371 29577078
GPS 57.413804, 25.895708

Piktogrammid

Saun
Külalistemaja “Aumeisteri”
Kohtade arv: 19 + 4
Aumeisteri, Grundzāles pagasts
+371 29239247, 29275347
www.aumeisteri.lv

Smiltene

18

19 Külalistemaja “Donas”
Kahekorruselist külalistemaja
üüritakse ainult kompleksina.
“Donas”, Blomes pagasts
+371 26415868
www.donas.lv

Peoruumid

15

Toitlustus

Piknikuplatsid
Supluskohad
Tasuta Wi-Fi
Sobiv koht
kämpingautodele ja
haagissuvilatele

Smiltene maakonnas

4

Kohvik “Pauze”
Kohtade arv: 16
Pils iela 6, Smiltene
+371 64772701
5

Kebabi kohvik “Re Kebabs”
Kohtade arv: 16
Baznīcas laukums 4, Smiltene
+371 22323830
6 Kohvik / Baar “Silvans”
Kohtade arv: 60
Silva 16, Launkalnes pagasts
+371 64774630, 29428283
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Jāņu kalns (Jaanimägi),
vabaõhulava
Üks Smiltene mäekink, mille
looduslikus nõgus on rajatud
vabaõhulava, kus toimuvad
erinevad kultuuriüritused.
GPS 57.42450, 25.89622
24 “Meteoriidikraater”
“Meteoriidikraater”
inimestes äratab suurt huvi,
sest see objekt on siiani
lahendamata mõistatus.
Meteoriidiplahvatuse tulemus
või looduslik moodustis?
GPS 57.416559, 25.903246

Käsitööndus ja
kodutootmine
25 Printsessi maiused
Smiltene tehnikumi
kasvandike valmistatud,
peente printsessi maiuste ja
vürsti lapsepõlve maitsete
nautimine vürst Lieveni saalis,
toodete soetamise võimalus.
Kalnamuiža,
Smiltenes pagasts,
+371 25960449,
27887933

osaleda koorelahutamise,
või valmistamise protsessis,
samuti ühiselt küpsetada
pannkooke ja, täites oma
valitud maitsva täidisega,
neid hõrgult ära süüa.
Talus on võimalik hullata
mänguväljakutel, samuti
lõkkel küpsetada kaasa
võetud vorstikesed. Saadaval
on mänguväljakud ja jaanituli.
“Kalbakas”,
Smiltenes pagasts,
+371 29257467, 29465018
28

Vürstinna rätsepakoda
Külastades vürstinna rätsepa
(õmblejanna) töökoda, saate
lõigata riiet ehtsate vanade
rätsepakääridega, õmmelda
kinkekotti vana Singeri
õmblusmasinaga ja triikida
ehtsa vana söetriikrauaga,
osta linase särgi või mõne
muu salongis valminud
linase riideeseme või toote
ning tutvuda söetriikraua ja
õmblusmasina ajalooga.
Kalna iela 2, Smiltene
+371 29138044
26
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Smiltene HEJ
Smiltene mõisa omanik vürst
Paul Lieven muutis 1901. aastal
esimest korda Abulsi jõe
võimsuse elektriks, paigaldades
vanas mõisahoones vesiratta
generaatoriga, mis asus
Keskjärve kaldal. 1913. aastal
ehitas Lieven tolle aja Baltikumi
kaasaegseima hüdroelektrijaama
Baltimaades. Ajalooline

7 Korterid
“Kalbakas”
Kohtade arv: 6
Rīgas iela 7-16, Smiltene
+371 29465018, 29257467
www.kalbakas.lv

13 Annes laivas
Aktiivse puhkevarustuse rent
Tepersi järve promenaadil:
SUP-lauad, paadid, gokardid,
rulluisud ja muu aktiivseks
puhkuseks vajalik varustus.
Dakteru iela 2, Smiltene
+371 26413038, 26364135
www.anneslaivas.lv

15

6

6 Korterid “Kaktuss”
Kohtade arv: 4
Rīgas iela 7-46, Smiltene
+371 26420883, 29231711

12 Kardilaenutus
Sõidud võimsate
rendikartidega – lastele,
noortele ja täiskasvanutele.
Sõit toimub väliskardirajal –
kevadest sügiseni. Vajalik
ettebroneerimine.
Sporta komplekss “Teperis”,
Smiltenes pagasts,
+371 29125512
www.teperis.lv

11

1

Kauplus “Velobode Nr. 1”
Daugavas iela 15, Smiltene
+371 29614981
“Velodarbnīca”
Dakteru iela 18, Smiltene
+371 26371010

hoone on ümberehitatud,
kuid selle kõrval, ajaloolises
kohas, asub uus erakätes olev
hüdroelektrijaam, rajatud
1999. aastal.
Abulas iela 5, Smiltene

11 Kohvik “Jautrais ods”
Kohtade arv: 25
Rīga–Veclaicene maantee
125 km, Launkalnes pagasts
+371 64772610
12

Kohvik
“Kukaburra”
Kohtade arv: 20
Rīga–Veclaicene maantee
115 km, Launkalnes pagasts
+371 26188872
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Rahva tarbekunsti
stuudio “Smiltene”
Võimalus tutvuda stuudio
meistrite esitlustega ja
osaleda tööde loomise
protsessis. Näituste ruumis
saab vaadata ja osta valmis
töid.
Atmodas iela 2, Smiltene
+371 25455507
27

“Piimajõgi
pannkookide kallastel”
Võimalus teada saada
piima pikka teekonnaga –
lehmakesest lõunalauani –

Smiltene

29

“Meetuba” Valdis
Paeglese mesilas
Ringkäik mesilas jutustustega
mesindusest, erinevate
õiemeede degusteerimine
ja pannkookide
küpsetamine. Võimalus osta
mesindussaaduseid.
Raiņa iela 69, Smiltene
+371 29975297

Vaatamisväärsused
Smiltene maakonnas

37 Strante tuulik
Iga ränduri pilku paelub keset
põldu olev Strante tuuleveski,
mis suurepäraselt sobitub
põllumaastikus.
Brantu pagasts,
GPS 57.4009, 25.7537

34

Ekskursioonid – eelneval kokkuleppel!
Kultuur ja ajalugu
30

Mēri mõis ja
Smiltene maakonna
muuseum
Vaadeldav on mõisaloss,
mis on ehitatud 1905. aastal
romantilises eklektilises stiilis

32

Palsmane mõis
Palsmane mõis ehitati
1880. aastal klassitsismi stiilis.
Tänapäeval mõisas tegutseb
Palsmane eriinternaat
põhikool.
Palsmanes pagasts,
+371 29161914

38

Ķikuļi Jakobi
mälestuskivi
Võimalus tutvuda vapra ja
andeka läti talupoja – esimese
läti luuletaja Ķikuļi Jakobi
mälestuskiviga. Jakob oli ka
kuduja, aktiivne hernhuutlane,
kes julges osaleda talupoegade
rahutustes ja oma valu
väljendada kirjades.
Blomes pagasts,
GPS 57.433260, 25.755243

37

30

34

tornidega, mis annab mõisale
iidse ilme. Mõisa ilu suurendab
ümber selle loodud
park, mille territooriumil
kasvab võra järgi suurim
tamm Baltimaades. Mõisa
siseruumides on võimalik
tutvuda Smiltene maakonna
muuseumi ekspositsiooniga.
Mēri, Bilskas pagasts,
+371 25776631
31

Palsmane ev. lut. kirik
Üks omapärasematest ja
ilusamatest klassitsismi stiilis
kirikuid Lätis. See ehitati
1817. aastal kaheksanurksena
kellatorniga ühel küljel.
Palsmanes pagasts,
+371 26305264

43

SUPpa “Trīssaliņas”
Aerusurfi laudade ja
aerupaatide laenutus.
“Trīssaliņas”,
Grundzāles pagasts,
+371 29477124, 26536637
www.trissalinas.lv
43
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Aumeisteri
mõisakompleks
1533. aastal ehitatud
mõisakompleks kuulus parun
von Wulfile, kelle maad laiusid
Põhja-Vidzemest Tartuni Eestis.
Aumeisteri,
Grundzāles pagasts,
+371 29239247, 29275347

Kettagolfi väljak
Palsmanes
Kettagolf soodustab eri
vanusegruppide aktiivset
eluviisi ning aitab ennetada
terviseprobleeme. Huvilised
võivad kettagolfiväljakut
külastada iga päev, võttes
varustuse osas ühendust
Palsmane internaatpõhikooli
kehalise kasvatuse õpetajaga.
Palsmane,
Palsmanes pagasts,
+371 29198755
GPS 57.3884, 26.1856
45

Lend Smiltene kohal,
“Rožkalni” talu
Koos piloodiga on võimalus
asuda kaasahaaravasse lendu
Smiltene kohal, ekskursioonid

Vabaõhulava
“Jeberleja”
20. sajandi teisel poolel
ehitatud rehena – tänapäeval
heakorrastatud puhke- ja
meelelahutuskoht.
Blomes pagasts,
GPS 57.44110, 25.73662

33

“Riņģi” Vennaskonna
koguduse seltsimaja
Rinģi seltsimaja loodi 19.
sajandi teisel poolel, ajal, mil
oli laialt levinud ning aktiivne
hernhuutlaste vennaskonna
koguduste liikumine. Suurte
puude ümbritsetud raske
palkhoone polnud mitte
ainult oma aja vaimne
kultuurikeskus, kuid joonistus
ka ümbritsevas maastikus.
Blomes pagasts,
+371 26667196

talus, kus kasvatatakse rapsi,
rukist, odra, nisu, köömneid,
ristikuseemet.
“Rožkalni”,
Smiltenes pagasts,
+371 27331128

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,
+371 26485545

Miniloomaaed
“Ezerlejas”
Talus võib näha faasaneid,
Lõuna-Aafrika jaanalinde,
kääbuskitsi, hirvi, lammassigu ja
teisi ebatavalisi loomi. Rajatud
on kalatiigid, puhkealad, laste
mänguplats, telkimine.

36
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Maiga Āboliņa
erakogu
Maiga Āboliņa erakogu valla
ajaloost ja muudest asjadest.
Oktobra iela 1A-16, Variņi,
Variņu pagasts,
+371 28493508

“Lejas Varicēni” talu
Avamaa permakultuuritalu
kutsub teid tundma
õppima alternatiivset
talupidamisvõimalust
maapiirkonnas. Rakettahi,
kääbikumajake,
päikesekuivati, permapeenrad
ja muud alternatiivmeetodid
efektiivseks ja
loodussõbralikuks maaeluks.
“Lejas Varicēni”,
Smiltenes pagasts,
+371 26555539,
26406687
48 Hobusetall “Jaunlūres”
Pakub ratsutamist, sõite
hoburakendiga, tõllasõitu
pulmadeks ja muudeks
pidustusteks, kui ka aktiivse
45

41

Puhkekompleks “Slīpi”
Erinevaid võimalusi aktiivse
puhkuse veetmiseks nii vees kui
maismaal. Võimalus laenutada
jalgrattaid, paate, aerusurfi
laudu, vesirattaid. Võimalus
osaleda meeskonnaloomise
kursustel, kus professionaalsete
juhendajate juhendamisel
on võimalik omandada uusi
oskusi, üksteist tundma õppida
ja kogeda enneolematuid
emotsioone, mis tugevdavad teie
suhteid.
“Slīpi”, Smiltenes pagasts,
+371 28830522
www.slipi.lv

Kõvakattega tee

Kirik • Kalmistu

Kruusatee

Mälestusmärk • Muuseum

115

Jalgratastel mööda
Smiltene järvi Nr. 115

Asulakoht • Huvitav kivi

140

Jalgratastel mööda
Dienvidkalni Nr. 140

6

Vabaõhulaval • Puhkekoht
Looduse õpperada • Jalgrattateed

Jalgrattamarsruut Tour de LatEst Nr. 6
Smiltene rattateed

Postkontor
8

9

Toitlustamine • Majutus

Асфальтное покрытие

Церковь • Кладбище

Гравийное покрытие

Памятник • Музей

115

Веломаршрут
«Вокруг Смилтенских озер» № 115

Стоянка • Валун

140

Веломаршрут
«По Южногорью» № 140

6

41

Smiltene maakond

Эстрада • Место для отдыха
Природная тропа
Велосипедная дорожка

Веломаршрут «Tour de LatEst» № 6
Велосипедные тропы в Смилтене

Почтa
8

9

Общественное питание • Ночлег

42
40

42

Puhkekompleks “Silmači”
Puhkekompleks spordiväljakute
ja inventari rendiga, suplemine
järves, kalapüük või lõbusõit
paatide ja vesijalgratastega,
veeatraktsioonid.
“Silmači”,
Launkalnes pagasts,
+371 26555910, 26586113
www.silmaci.mozello.lv

52 Smiltene puukool
Tutvu A/S “Läti riigimetsad”
Smiltene puukooli tööga ja uuri,
kuidas kasvatatakse parimaid
kase- ja männiseemikuid
metsade uuendamiseks, sireleid
ja dekoratiivtaimi. Taimede
väljapanek ja soetamise
võimalus.
Silva 13,
Launkalnes pagasts,
+371 26664995

49

46

Tuubisõit sportpaadi
taga Spicierise järvel
Julgematele tuubisõit
võimsa sportpaadi taga,
kaasaelajatele koht paadis.
Tuub on ette nähtud ühele või
kahele sõitjale. Paat mahutab
4 inimest.
Spiciera ezers,
Launkalnes pagasts,
+371 26572038
GPS 57.43901, 25.87594

Leppemärgid

Vaba aeg ja meelelahutus

35

puhkuse hobuste juures
gruppidele ja kollektiividele!
“Jaunlūres”,
Brantu pagasts,
+371 29950731

47

44

39

“Ezerlejas”,
Launkalnes pagasts,
+371 26357959
www.ezerlejas.lv

Loodus

puhkealad, mänguväljakud,
paadi- ja katamaraanirent,
vaatetorn.
“Trīssaliņas”,
Grundzāles pagasts,
+371 29477124, 26536637
www.trissalinas.lv
50

49

Läti Riigimetsa puhkeala
“Niedrāji järv ja selle
ümbrus”
Niedrāji järve kallastel on
loodud paljud heakorrastatud
supluskohad ja puhkealad,
kuid selle ümbruses on
rajatud mitmed tähistatud
rajad aktiivseks puhkuseks
ja spordiks – kepikõnniks,
jooksmiseks, suusatamiseks ja
jalgrattasõiduks.
Launkalnes pagasts,
GPS 57.43123, 25.97488

51

Lavendliaed
On võimalik külastada
väikest lavendliaeda ja nende
õitsemise ajal Sanda Sokolovska
hellitatud lilleaias Blomes ise
lavendlikimbud kokku korjata.
Dārza iela 3, Blome,
+371 26112998

51 Bilska järv ja loodusrada
Võimalus nautida vaikset
ja rahulikku puhkust
Bilska järve ääres jalutades
loodusrajal. Heakorrastatud
suplus-, puhkealad ja
lõkkeplats. Võimalus mängida
rannavõrkpalli.
Bilska, Bilskas pagasts,
GPS 57.492576, 25.998016

55 Armastuse skväär
Musi annad? Musita mind!
Skvääris asuvad kiviskulptuurid,
mis on pühendatud armastuse
teemale.
Palsmanes pagasts,
GPS 57.389969, 26.184742

55

54

Erika Trifanova
flokside aed
Võimalik näha rohkem kui 150
erinevat värvi floksi sorte nende
õitsemise ajal (südasuvel juulist
augustini), enamik on perenaise
enda aretatud. Istikute soetamise
võimalus.
“Lejas Brūži”,
Grundzāles pagasts,
+371 25455791
56

50

Loodusrada
“Meža draugu birztaliņa”,
vaatetorn
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. Heakorrastatud

53

56

Silva arboreetum
Riikliku tähtsusega erikaitseala.
Arboreetumis võib leida umbes
200 eri puude ja põõsaste liike.
GPS 57.40254, 25.95557

58

59 Mēri hiidtamm
Tamm on suurima võrega
Baltimaades 30 x 30 m.
Mēri, Bilskas pagasts,
GPS 57.444822, 26.093701

Käsitööndus ja
kodutootmine
63

60 Muinasjututamm
Tamm on väike, kuid oma
muinasjutulise välimusega on
saanud Blome valla sümboliks,
mis tervitab iga teelist.
Blomes pagasts,
GPS 57.43581, 25.75659

57

Vecsautiņi allikad
Tugevate allikate kogum, mis
voolab väikesse allikate endi
poolt loodud basseini. Allikad

teeb ebatavaliseks pulbitseva
valge liiva väli kontrast tumedate
turbase basseini setete taustal.
Geoloogiline looduskaitse
objekt.
GPS 57.39913, 25.95027
58 Pārkalņi 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.
GPS 57.447845, 25.98887

61 Zauska mänd
Zauska mändi peeti 1951. aastani
Läti kõige suurimaks männiks.
Selle tüve ümbermõõt oli olnud
4,63 m. Hiljem kuivas puu ära,
mistõttu saeti see 1958. aastal
maha ning jagati mitmeks tükiks.
Spetsialistide arvamuse kohaselt
puu oli 370 aastat vana.
Smiltenes pagasts,
GPS 57.44261, 25.83535

62 Bācīte järv
Võimalus puhata järve kaldal,
ujuda, kalastada ja meeldivalt
aega veeta.
Launkalnes pagasts,
+796 29999912
GPS 57.2977467, 25.7847555

64

64

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,
+371 29275420

65 AmberFarm
Ekskursioonistiilis harivad
tegevused astelpajuistanduses,
mis sisaldavad põnevaid
teemasid astelpaju
kasvatamisest, töötlemisest ja
tootmisnüanssidest. Vidzeme
kuld on Smiltene piirkonnas.
“Liepūdrupi”,
Variņu pagasts,
+371 20175175, 22021166

68

63

Siidri pruulikoda “Abuls”
Külastage väikest käsitööliste
siidri pruulikoda ja nautige
kohalikest õunasortidest
ja mestikest õuntest käsitsi
valmistatud siidrit.
“Vecsprenīši”,
Launkalnes pagasts,
+371 29754016
www.abuls.lv

67

Sädeleva kasemahla
“Birzī” tootmine
Et kasemahl kaua säiliks kosutava
ja väärtuslikuna, pikkade aastate
jooksul on välja töötatud uued
retseptid. Võimalik on külastada
tehast, maitsta erinevaid
vahutavaid kasemahlasid ning
vahtra, kase ja õunasiirupeid.
“Kainaiži”, Brantu pagasts,
+371 29199982
www.birzi.lv

66

Branti mõis
Võimalus tutvuda Branti mõisa
ajalooga, nautida lätipärast toitu,
osaleda erinevates töötubades,
samuti vaadata päikesekella, mis
näitab aega ja loeb aastaid, ning
puuskulptuuri “Päikesesammas”.
Brantu pagasts,
+371 26425426, 26335578

Maatortide
küpsetuskoda
Maatortide küpsetuskoda
Jolantaga (+371 29298709) või
kringlite, pirukate ja küpsiste
valmistamise töökoda
Daigaga (+371 26301055).
“Slīpi”, Smiltenes pagasts
69

Leivamuuseum
kohvikus “Kukaburra”
Külastajad saavad näha,
kuidas muuseumi peremees
küpsetab rukkileiba: kuidas
sõtkutakse tainast, vormitakse
pätse ja liisuga tõstetakse
puuküttega leivaahju.
Peremees on kogunud
erinevaid vanaaegseid
etnograafilised esemed, mis
olid iseloomulikud läti talus

19. sajandi lõpus ja 20. sajandi
alguses. Avatud V–IX.
Rīga–Veclaicene
maantee 115 km,
Launkalnes pagasts,
+371 26188872
70

“Õunapuuõitest
valmistoodanguni”
Veccepļi talu pakub
ekskursioone gruppidele oma
7,26-hektarilises õunaaias,
kevaditi saab nautida
kordumatut õunaõite lõhna,
mida saadab mesilaste
sumin ja sagimine. Sügisel
pakume aias nautimiseks
ainulaadset õunaaroomi
ning taluruumides võimalust
oma silmaga jälgida õunte
ümbertöötlemisprotsessi.
“Veccepļi”,
Palsmanes pagasts,
+371 29346399, 26290785
71

Maaelu mitmekesisus
“Kalnagrīvas”
Talus võimalik näha ilusaid
kodulinde, ilusaid õunaaedu
ja kasvuhooneid. Saadaval
on maitsvad sukaadid ja
mitmesugused mahlad.
“Kalnagrīvas”,
Palsmanes pagasts,
+371 29473695

