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Apskates objekti Smiltenē
Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
Kultūra un vēsture

2

Vēsturiskā ēka pārbūvēta, bet tai
līdzās vēsturiskajā vietā atrodas
jauna, privātā HES, celta
1999. gadā.
Abulas iela 5, Smiltene
7

1

Smiltene
un apkārtne

Smiltenes evaņģēliski
luteriskā baznīca
Baznīca tās pašreizējo izskatu
ieguva pēdējās pārbūves laikā
1859. gadā. Celta izteiktā krusta
būvē, ar gotiska stila logiem,
rotāta izciliem kokgriezumiem un
latvju rakstiem interjerā.
Dodoties ekskursijā, apmeklē
baznīcu, ievērojamā mācītāja
Kārļa Kundziņa piemiņas istabu,
ieklausies ērģeļu skaņās un
paveries uz Smilteni no zvana
augstumiem!
Baznīcas laukums 1,
Smiltene
+371 26587167
1

3

Smiltenes Sv. Jāzepa
Romas katoļu
draudzes nams
Jaunākā sakrālā celtne Smiltenē,
atklāta 2002. gadā.
Vaļņu iela 17, Smiltene
+371 29127456
4

Smiltenes Sv. Nikolaja
pareizticīgo baznīca
Firsts Pauls Līvens uzdāvināja
draudzei zemes gabalu baznīcas
būvei, kur 1895. gadā tika ielikts
pamatakmens. Šī pareizticīgo
baznīca Smiltenē un tās apkārtnē
ir lielākā.
Dārza iela 6a, Smiltene
+371 28358337
5
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Smiltenes muižas
komplekss un viduslaiku
ordeņa pilsdrupas
Kalnamuižas teritorijā ir
saglabājušās vairākas vēsturiskās
ēkas: muiža, pārvaldnieka māja,
ledus pagrabs, mednieku māja,
stallis, klēts, 14. gs. celtās Vācu
ordeņa pilsdrupas ar siera
namiņu – sierūzi. Teritorija ir brīvi
pieejama, bet vēstures stāstus
uzzināsi, dodoties gida pavadībā.
Kalnamuiža 3,
Smiltenes pagasts,
+371 25960449, 27887933

Apskates vietas, naktsmītnes,
ēdināšana, kartes

Tūrisma karte 2021
visit.smiltene.lv

Naktsmītnes
Igaunija

Smiltene
Zviedrija

Rīga

Latvija

Lietuva

Baltijas jūra

Interneta pieejas punkti
Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centrs
Dārza iela 3, Smiltene
+371 64707575, 29395200
Smiltenes bibliotēka
Baznīcas laukums 13,
Smiltene
Bezmaksas Wi-Fi pieejams
iecienītākajās atpūtas vietās
Smiltenē
Taksometri
+371 29272685
+371 26184444
Bankas/bankomāti
Nordea Bank AB bankomāts
Baznīcas laukums 2,
Smiltene

SEB Bankas bankomāti
Dārza iela 11, Smiltene
Daugavas iela 1a, Smiltene
Baznīcas laukums 2, Smiltene
8777
Swedbank, Smiltenes filiāle
un bankomāti
Baznīcas laukums 2, Smiltene
+371 67444444
Velonoma
“Airi un pedāļi”
Gaujas iela 8, Smiltene
+371 29113132
Atpūtas komplekss “Silmači”
“Silmači”, Launkalnes pagasts
+371 26555910, 26586113
Velo serviss

Viesnīca
“Park hotel Brūzis”
Vietu skaits: 32 + 8
Brūža iela 2, Smiltene
+371 64773708, 28630180
facebook.com/ParkHotelBruzis

2 Viesnīca
“Kalna ligzda”
Vietu skaits: 23 + 4
Kalnamuiža 7, Smiltenes pagasts
+371 64772173, 26556681

Izdevējs: Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs
Foto: tūrisma objektu publicitātes foto, Smiltenes novada TIC arhīvs
Kartes, makets: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”

Piemineklis
“Sašķeltā ģimene”
Piemineklis veidots 1941.–1949.
gadā uz Sibīriju aizvesto
piemiņai. Akmens ir sašķelts
trijās daļās, kurās tēlnieks Indulis
Ranka atveidojis mātes un bērna
tēlus, tā parādot, ka ģimene tajā
laikā bijusi sašķelta tāpat kā šis
akmens. Piemiņas akmens atklāts
1990. gada 11. novembrī.
GPS 57.42227, 25.90564
9

Piemiņas akmens
K. Baronam
Uz akmens atveidotas pēdas,
jo 1859. gadā, ceļojot kājām no
Tērbatas uz Dundagu, mūsu

Piemineklis
Jakobam Langem
Jakobs Lange bija baltvācu
mācītājs, valodnieks, tulkotājs,
publicists. Kā mācītājs strādājis
Smiltenē, piedalījies Bībeles
sagatavošanā, izveidojis pirmo
vācu-latviešu un latviešu-vācu
vārdnīcu, dibinājis skolas un
cīnījies par latviešu izglītošanu.
GPS 57.416409, 25.889649
Aktīvā atpūta un izklaide
11

Atpūtas un sporta
komplekss “Teperis”
Labiekārtotas peldvietas un
atpūtas vietas, pludmales
volejbola laukumi, vieglatlētikas
un futbola stadions, kartingu
un auto trases, atklātais ledus
laukums, tenisa laukumi,
brīvdabas trenažieri.
+371 26130440
GPS 57.431086, 25.919725

6 Apartamenti “Kaktuss”
Vietu skaits: 4
Rīgas iela 7-46, Smiltene
+371 26420883, 29231711

7 Apartamenti
“Kalbakas”
Vietu skaits: 6
Rīgas iela 7-16, Smiltene
+371 29465018, 29257467
www.kalbakas.lv

8 Lauku māja
“Kalbakas”
Vietu skaits: 38 + 20
Kalbakas, Smiltenes pagasts
+371 29465018, 29257467
www.kalbakas.lv

9

4

Viesu māja “Meteorīts”
Vietu skaits: 17 + 4
Augstā iela 1, Smiltene
+371 26596495

Atpūtas komplekss
“Silmači”
Vietu skaits: 125 + 48
Silmači, Launkalnes pagasts
+371 26555910, 26586113
www.silmaci.mozello.com

10

5

Viesu māja “Oāze”
Vietu skaits: 18 + 4
Ābeļu iela 4, Smiltene
+371 29619602
www.smiltenesoaze.lv

Atpūtas komplekss
“Trīssaliņas”
Vietu skaits: 58 + 11
Trīssaliņas, Grundzāles pagasts
+371 26536637, 29477124
www.trissalinas.lv

13 Annes laivas
Aktīvās atpūtas inventāra noma
Tepera ezera promenādē: SUP
dēļi, laivas, gokarti, skrituļslidas
un cita aktīvai atpūtai paredzēta
inventāra noma.
Dakteru iela 2, Smiltene
+371 26413038, 26364135
www.anneslaivas.lv
14

SUP House
Aktīvās atpūtas inventāra
noma Tepera ezera krastā: SUP
dēļi, giroskūteri, krosmintons,
spaikbols, ķekatas, volejbols u.c.
Dakteru iela 2, Smiltene
+371 26601823
facebook.com/
suphousesmiltene

11

17

Bērnu rotaļu laukums
un skeitparks
Bērnu rotaļlaukumā atrodas
slidkalniņi, šūpoles un daudz citu
rotaļu, kur bērniem pavadīt brīvo

11 Atpūtas komplekss “Slīpi”
Vietu skaits: 13 + 20
Slīpi, Smiltenes pagasts
+371 28830522
www.slipi.lv

17 Lauku māja “Kroņakrogs”
Vietu skaits: 5 + 8
“Kroņakrogs”, Brantu pagasts
+371 26113566

12 Brīvdienu māja “Kalnāres”
Vietu skaits: 6
“Kalnāres”, Blomes pagasts
+371 26543899

13 Viesu māja
“Lejas Zauskas”
Vietu skaits: 6 + 6
Lejas Zauskas, Smiltenes pagasts
+371 26496178

Viesu māja “Purgaiļi”
Vietu skaits: 36 + 64
Purgaiļi, Grundzāles pagasts
+371 29467037
www.purgaili.lv

18 Kempings “Ezerlejas”
Vietu skaits: 15 + 6
Ezerlejas, Launkalnes pagasts
+371 26357959
www.ezerlejas.lv

Ēdināšana
Semināri, konferences

Džakuzi, kubls
Laivas, katamarāni
Velosipēdu noma

Ēdināšana
Smiltenē

Piknika vietas
Iespēja peldēties
Bezmaksas wi-fi
Piemērota vieta
kemperiem un karavānām

19

Vecais parks un
Vidusezers
Vecais parks, kurā aug dažādu
koku un krūmu sugas, ir
labiekārtota teritorija Vidusezera
krastā ar atpūtas vietām un
soliņiem, ūdenstilpnēm ar
strūklakām, asfaltētiem celiņiem.
Šo parku iecienījuši vietējie
iedzīvotāji un viesi ne tikai lēnām
pastaigām un krāšņās dabas
baudīšanai, bet arī aktīvai
atpūtai – nūjošanai un
velobraukšanai.
GPS 57.42630, 25.90800
Tepera ezera
promenāde
un strūklaka
Iespēja aplūkot Tepera ezera
promenādi, dambi un peldošo
strūklaku, kura nakts stundās ir
izgaismota.
GPS 57.429502, 25.921674

14

21 Cērtenes pilskalns
Cērtenes pilskalns ir Valsts
nozīmes arheoloģijas
piemineklis, vissenākais
Smiltenes pagātnes liecinieks.
Plašā teritorija ir piemērota gan
aktīvai atpūtai, gan nesteidzīgām
pastaigām un dabas baudīšanai.
Pilskalna noslēpumus atklāsi, ja
dosies pārgājienā kopā ar gidu.
+371 29577078
GPS 57.410305, 25.901179
22

Viesu nams “Oāze”
un košumdārzs
Vasarā var priecāties par
saimnieku veidoto košumdārzu,
kā arī apskatīt vāveres.
Ābeļu iela 4, Smiltene
+371 29619602
23

20

15

18

Ekstrēms izbrauciens pa
Cērtenes pilskalnu
Elpu aizraujošs, nedaudz
ekstrēms, asu izjūtu cienīgs
izbrauciens pa Cērtenes pilskalna
apkārtni nelielām grupām un
privātiem pasākumiem ar armijas
tipa auto.
Drandu iela, Smiltene
+371 29577078
GPS 57.413804, 25.895708

7 Ēdnīca “Draugs”
Vietu skaits: 200
Rīgas iela 16b, Smiltene
+371 64774295
8

Ēdnīca
“Kalnamuiža”
Vietu skaits: 200
Kalnamuiža, Smiltenes pagasts
+371 26674429

2

Kafejnīca/bistro
“Pasēdnīca”
Vietu skaits: 50
Baznīcas laukums 2, Smiltene
+371 64707445

9
Kafejnīca “Oāze”
Vietu skaits: 35
Ābeļu iela 4, Smiltene
+371 29619602

3 Kafejnīca/bistro
“Trīs pipari un kūkas”
Vietu skaits: 40
Baznīcas laukums 5, Smiltene
+371 29451734

10 Bārs “Klondaika”
Vietu skaits: 30
Krāsotāju iela 2, Smiltene
+371 64774365

Restorāns
Park Hotel “Brūzis”
Vietu skaits: 20
Brūža iela 2, Smiltene
+371 64773708, 28630180

Smiltenes novadā

4

Kafejnīca “Pauze”
Vietu skaits: 16
Pils iela 6, Smiltene
+371 64772701
5

Kebabnīca “Re Kebabs”
Vietu skaits: 16
Baznīcas laukums 4, Smiltene
+371 22323830
6 Kafejnīca/bārs “Silvans”
Vietu skaits: 60
Silva 16, Launkalnes pagasts
+371 64774630, 29428283

23

Jāņu kalns,
brīvdabas estrāde
Viens no Smiltenes pakalniem,
kura dabiskajā iedobē
izveidota brīvdabas estrāde,
kur notiek dažādi kultūras
pasākumi.
GPS 57.42450, 25.89622
24 “Meteorīta krāteris”
“Meteorīta krāteris” cilvēkos
izraisa lielu interesi, jo šis
objekts ir kā neatminēta
mīkla. Meteorīta sprādziena
rezultāts vai dabas veidojums?
GPS 57.416559, 25.903246

Amatniecība
un mājražošana
25 Firsta madāmas kārumi
Smiltenes tehnikuma
audzēkņu gatavoto,
izsmalcināto Firsta madāmas
kārumu un firsta bērnības
garšas baudīšana firsta Līvena
zālē, produkcijas iegāde.
Kalnamuiža,
Smiltenes pagasts,
+371 25960449,
27887933

galdam, līdzdarboties piena
malšanā, sviesta kulšanā,
tāpat arī cept pankūkas un ar
paša izvēlētu pildījumu tās
gardi notiesāt. Pieejami rotaļu
laukumi un ugunskura vieta.
“Kalbakas”,
Smiltenes pagasts,
+371 29257467, 29465018
28

Firsta madāmas
šneideriene
Viesojoties firsta madāmas
šneiderienes (šuvējas)
darbnīcā, varēsi piegriezt
audumu ar senām skrodera
šķērēm, sašūt dāvanu maisiņu
ar veco Singer šujmašīnu un
izgludināt ar oriģinālu, vecu
ogļu pletīzeri, iegādāties linu
kreklu vai kādu citu salonā
tapušu lina izstrādājumu,
izzināt pletīzera un šujmašīnas
vēsturi.
Kalna iela 2, Smiltene
+371 29138044
26
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Sporta laukumi

Telšu vietas
Brīvdienu māja “Rūnēni”
Vietu skaits: 4+10
“Rūnēni”, Brantu pagasts
+371 29491191, 26180543

Daba

20

Bārs, restorāns, kafejnīca

Makšķerēšana
16

13

Piktogrammas

Pirts, sauna
Viesu māja “Aumeisteri”
Vietu skaits: 19 + 4
Aumeisteri, Grundzāles pagasts
+371 29239247, 29275347
www.aumeisteri.lv

12

19 Viesu nams “Donas”
Divstāvu viesu nams “Donas”
tiek izīrēts tikai kā komplekss.
“Donas”, Blomes pagasts
+371 26415868
www.donas.lv

Telpas svinībām

15

laiku. Līdzās atrodas atpūtas
vietas vecākiem, bet jauniešu
brīvajam laikam – skeitparks.
GPS 57.42356, 25.90154

Smiltenes boulings
Baznīcas laukums 2,
Smiltene
+371 64707445

16 Smiltenes kino
Populāras un iecienītas filmas
gan pieaugušajiem, gan bērniem
3D un 2D formātā uz lielā ekrāna.
Gaujas iela 1, Smiltene
+371 28343415

14

Smiltenes novadā

12 Kartingu noma
Braucieni ar jaudīgiem īres
kartingiem bērniem, jauniešiem
un pieaugušajiem. Braukšana
notiek no pavasara līdz rudenim
āra kartingu trasē. Iepriekš
jārezervē laiks.
Sporta komplekss “Teperis”,
Smiltenes pagasts,
+371 29125512
www.teperis.lv

15

6 Smiltenes HES
Smiltenes muižas īpašnieks firsts
P. Līvens 1901. gadā pirmo reizi
elektrībā pārvērta Abula upes
spēku, ierīkojot vecajā muižas
ēkā ūdens ratu ar ģeneratoru,
kas atradās Vidus ezera krastā.
1913. gadā P. Līvens uzbūvēja
tā laika modernāko HES Baltijā.

3 Viesu nams
“Vilks un Briedis”
Vietu skaits: 16
Ceriņu iela 5, Smiltene
+371 26167192
www.vilksunbriedis.lv

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

8

10

1

Baltkrievija

Krievija

Smiltenes novada Tūrisma
informācijas centrs
Dārza iela 3, Smiltene,
Smiltenes novads, LV-4729
+371 64707575, 29395200
e-pasts: tic@smiltene.lv
visit.smiltene.lv

Smiltenē

Krievija

Sarkanā Krusta
Smiltenes slimnīca
Iespēja apskatīt 1903. gadā
Smiltenes muižas īpašnieka firsta
P. Līvena pilsētai dāvāto slimnīcu.
Pats firsts zīmējis projektu,
vadījis būvdarbus un sedzis visas
izmaksas.
Dakteru iela 14, Smiltene

Bērensa kapliča
Bānūža muižas īpašnieka un
Smiltenes muižas pārvaldnieka
Bērensa dzimtas kapliča. Tās
iekšpusi rotā igauņu tēlnieka
Augusta Ludviga Veicenberga
veidotais Kristus tēls.
GPS 57.42856, 25.89378

Dainu tēvs Krišjānis Barons pa
ceļam iegriezies arī Smiltenē.
Akmens atklāts 1985. gadā.
Tēlnieks O. Feldbergs.
GPS 57.42537, 25.90677

11 Kafejnīca “Jautrais ods”
Vietu skaits: 25
Rīgas–Veclaicenes šosejas
125. km, Launkalnes pagasts
+371 64772610
12

Kafejnīca
“Kukaburra”
Vietu skaits: 20
Rīgas–Veclaicenes šosejas
115. km, Launkalnes pagasts
+371 26188872

22
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Tautas lietišķās
mākslas studija
“Smiltene”
Iespēja iepazīties ar studijas
meistaru demonstrējumiem
un līdzdarboties darbu
tapšanas procesā. Izstāžu
telpā var aplūkot un
iegādāties gatavos darbus.
Atmodas iela 2, Smiltene
+371 25455507
27

“Piena upe
pankūku krastos”
Iespēja izzināt piena garo
ceļu no gotiņas līdz pusdienu

Smiltene

29

“Medus istaba”
Valda Paegļa bišu
saimniecībā
Ekskursija pa saimniecību ar
sarunām par un ap biškopību,
dažādu ziedu medus
degustācija un siltu pankūku
cepšana. Iespēja iegādāties
biškopības produkciju.
Raiņa iela 69, Smiltene
+371 29975297

Apskates objekti
Smiltenes novadā

37 Strantes vējdzirnavas
Ikviena ceļinieka skatu piesaista
lauka vidū esošās Strantes
vējdzirnavas, kas lieliski iekļaujas
lauku ainavā.
Brantu pagasts,
GPS 57.4009, 25.7537

34

Ekskursijas – iepriekš piesakoties!
Kultūra un vēsture
30

Mēru muiža un
Smiltenes novada
muzejs
Apskatāma muižas pils, kas
celta 1905. gadā romantiska
eklektisma stilā ar tornīšiem,

32

Palsmanes muiža
Palsmanes muiža celta
1880. gadā klasicisma stilā.
Mūsdienās pilī darbojas
Palsmanes speciālā
internātpamatskola.
Palsmanes pagasts,
+371 29161914

38

37

30

34

kas piešķir tai senlaicīgu
izskatu. Muižas skaistumu
vairo ap to izveidotais parks,
kura teritorijā aug pēc vainaga
lieluma lielākais ozols Baltijā.
Muižas telpās aplūkojamas
Smiltenes novada medicīnas
un Birzuļu pamatskolas
vēstures ekspozīcijas.
Mēri, Bilskas pagasts,
+371 25776631
31

Palsmanes evaņģēliski
luteriskā baznīca
Viena no īpatnējākajām
un skaistākajām klasicisma
stila baznīcām Latvijā. Celta
1817. gadā astoņstūra formā ar
zvana torni vienā malā.
Palsmanes pagasts,
+371 26305264

Aumeisteru muižas
komplekss
1533. gadā celtais muižas
komplekss piederēja baronam
fon Vulfam, kura zemes pletās
no Ziemeļvidzemes līdz Tartu
Igaunijā.
Aumeisteri,
Grundzāles pagasts,
+371 29239247, 29275347
31

33

“Riņģu” brāļu draudzes
saiešanās nams
Riņģu saiešanas nams tapis
19. gs. otrajā pusē, laikā,
kad bija izplatīta un aktīva
hernhūtiešu brāļu draudžu
kustība. Lielo koku ieskautā
smagnējā guļbūves ēka bija ne
vien sava laika garīgās kultūras
centrs, bet arī iezīmējās
apkārtējā ainavā.
Blomes pagasts,
+371 26667196

Ķikuļu Jēkaba
piemiņas akmens
Iespēja aplūkot drosmīgā un
talantīgā latviešu zemnieka –
pirmā latviešu dzejnieka Ķikuļu
Jēkaba piemiņas akmeni.
Jēkabs bijis arī audējs, aktīvs
hernhūtietis, kuram pietika
drosmes piedalīties zemnieku
nemieros un savu sāpi izteikt
vēstulēs.
Blomes pagasts,
GPS 57.433260, 25.755243

41

Atpūtas komplekss
“Slīpi”
Plašas aktīvās atpūtas iespējas,
kuras iespējams baudīt gan
uz ūdens, gan sauszemes.
Velosipēdu, SUP dēļu, laivu,
ūdens velosipēdu noma.
Iespējams pieteikties uz
saliedēšanās pasākumiem, kur
profesionālu treneru vadībā
apgūsiet jaunas iemaņas un
stiprināsiet attiecības.
“Slīpi”, Smiltenes pagasts,
+371 28830522
www.slipi.lv

Baznīca • Kapi

Ceļi ar grants segumu

Piemineklis • Muzejs

115

Velomaršruts
“Apriteņo Smiltenes ezerus” nr. 115

Apmetnes vieta • Interesants akmens

140

Velomaršruts
“Izriteņo Dienvidkalni” nr. 140

40

SUPo Trīssaliņās
SUP dēļu un airu laivas noma.
“Trīssaliņas”,
Grundzāles pagasts,
+371 29477124, 26536637
www.trissalinas.lv

pa saimniecību, kurā audzē
rapšu, rudzu, miežu, kviešu,
ķimeņu un āboliņa sēklas.
“Rožkalni”,
Smiltenes pagasts,
+371 27331128

Monument • Museum

115

Campsite • Notable stone

140

Cycling route
“Cycle Across Dienvidkalne” No. 140

6

Cycling route “Tour de LatEst” No. 6

44

Brauciens ar ūdens pūsli
aiz sporta laivas pa
Spiciera ezeru
Drosminiekiem vizināšanās
uz pūšļa aiz jaudīgas sporta
motorlaivas, līdzjutējiem –
vieta laivā. Uz pūšļa paredzēta
vieta 1 vai 2 braucējiem,
laivā – maksimums 4 cilvēki.
Spiciera ezers,
Launkalnes pagasts,
+371 26572038
GPS 57.43901, 25.87594

44

Disku golfa laukums
Palsmanē
Disku golfa spēle veicina
aktīvu dzīvesveidu dažāda
vecuma grupām un
palīdz novērst veselības
problēmas. Disku golfa
laukumu apmeklēt ikdienā
var jebkurš interesents,
sazinoties ar Palsmanes
internātpamatskolas sporta
skolotāju par inventāru.
Palsmane,
Palsmanes pagasts,
+371 29198755
GPS 57.3884, 26.1856
45

Lidojums virs Smiltenes,
z/s “Rožkalni”
Kopā ar pilotu ir iespējams
doties aizraujošā lidojumā
virs Smiltenes, ekskursijas

Lauku māja
“Lejas Varicēni”
Atvērtā permakultūras
saimniecība aicina iepazīt
alternatīvu veidu, kā
saimniekot laukos. Raķetes
krāsnis, hobitu namiņš, saules
žāvētājs, paugurdobes un
citas alternatīvs metodes, kā
efektīvi un videi draudzīgi
dzīvot laukos.
“Lejas Varicēni”,
Smiltenes pagasts,
+371 26555539,
26406687
48

Zirgu stallis “Jaunlūres”
Piedāvā izjādes ar zirgiem,
izbraucienu zirga pajūgā,
izbraucienu ar karieti kāzām
45

Nature trail • Bicycle track
Post oﬃce
8

9

Catering • Accommodation

Kõvakattega tee

Kirik • Kalmistu

Kruusatee

Mälestusmärk • Muuseum

115

Jalgratastel mööda
Smiltene järvi Nr. 115

Asulakoht • Huvitav kivi

140

Jalgratastel mööda
Dienvidkalni Nr. 140

6

Looduse õpperada • Jalgrattateed

Jalgrattamarsruut Tour de LatEst Nr. 6
Smiltene rattateed

42

Vabaõhulaval • Puhkekoht

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

Эстрада • Место для отдыха
Природная тропа
Велосипедная дорожка

Веломаршрут «Tour de LatEst» № 6

Почтa
8

9

Общественное питание • Ночлег

Smiltenes
kokaudzētava
Iepazīsti AS “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.
Silva 13,
Launkalnes pagasts,
+371 26664995

un citām svinībām, kā arī aktīvu
atpūtu pie zirgiem grupām un
kolektīviem.
“Jaunlūres”,
Brantu pagasts,
+371 29950731

47

Open-air stage • Resting place

52

49

46

43

Ēdināšana • Naktsmītne

Cycling route
“Around Smiltene lakes” No. 115

Велосипедные тропы в Смилтене
43

9

Church • Cemetery

Aktīvā atpūta un izklaide

Atpūtas komplekss
“Silmači”
Atpūtas komplekss ar atpūtas
mājiņām, treileru vietām, sporta
laukumiem, piknika vietām, pirti,
kublu un visdažādākajām ūdens
atrakcijām: SUP dēļi, katamarāni,
laivu noma, braucieni ar kuteri
un “jautro banānu”, ūdens batuts.
“Silmači”,
Launkalnes pagasts,
+371 26555910, 26586113
www.silmaci.mozello.lv

Pasta nodaļa
8

Gravel roads

42

Mini zoo “Ezerlejas”
Saimniecībā iespējams aplūkot
fazānus, Dienvidāfrikas strausus,
pundurkaziņas, dambriežus,
aitcūkas u.c. neparastus
dzīvniekus. Iekārtoti zivju dīķi,
atpūtas vietas, rotaļu laukums,
kempings.

Dabas taka • Velo taka

Paved roads

Smiltene cycling trails

40

Estrāde • Atpūtas vieta

Velomaršruts “Tour de LatEst” nr. 6
Smiltenes velotakas

41

Smiltenes novads

Ceļi ar asfalta segumu

6

Brīvdabas estrāde
“Jeberleja”
20. gs. otrajā pusē celta kā rija,
pašlaik labiekārtota atpūtas un
pasākumu norises vieta.
Blomes pagasts,
GPS 57.44110, 25.73662

36

Maigas Āboliņas
privātkolekcija
Maigas Āboliņas privātkolekcija
par Variņu pagasta vēsturi un
citām lietām.
Oktobra iela 1A-16, Variņi,
Variņu pagasts,
+371 28493508

Apzīmējumi

39

35

Senlietu privātkolekcija
“Lejas Kleperi”
Tradicionāla lauku saimniecība
Vidzemē, kur senči saimniekojuši
vairāk nekā 350 gadu.
Saimniecībā apskatāma
meža, medību un senlietu
privātkolekcija.
“Lejas Kleperi”,
Launkalnes pagasts,
+371 26485545

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

Daba

spēļu laukumi, laivas un
katamarāna noma, skatu tornis.
“Trīssaliņas”,
Grundzāles pagasts,
+371 29477124, 26536637
www.trissalinas.lv
50

49

Latvijas valsts mežu
rekreācijas zona
“Niedrāja ezers un
apkārtne”
Niedrāja ezera krastos izveidotas
labiekārtotas peldvietas un
atpūtas vietas, bet tā apkārtnē
iekārtotas vairākas marķētas
trases aktīvai atpūtai un
sportam – nūjošanai, skriešanai,
slēpošanai un riteņbraukšanai.
Launkalnes pagasts,
GPS 57.43123, 25.97488

51

Lavandu dārzs
Iespējams apmeklēt Sandas
Sokolovskas lolotu nelielu
lavandu dārzu Blomē un saplūkt
pašiem savu lavandu pušķi to
ziedēšanas laikā.
Dārza iela 3, Blome,
+371 26112998

55 Mīlestības skvēriņš
Buču dosi? Bučo mani! Skvērā
izvietotas akmens skulptūras,
veltītas mīlestības tēmai.
Palsmanes pagasts,
GPS 57.389969, 26.184742

54

56

Ērikas Trifanovas
flokšu dārzs
Iespēja apskatīt vairāk nekā 150
dažādu nokrāsu flokšu šķirņu to
ziedēšanas laikā (vasaras vidū no
jūlija līdz augustam), lielākā daļa
ir saimnieces pašas selekcionēta.
Iespēja iegādāties stādus.
“Lejas Brūži”,
Grundzāles pagasts,
+371 25455791
56

50

Dabas taka
“Meža draugu birztaliņa”,
skatu tornis
Taka atrodas līdzās atpūtas
kompleksam “Trīssaliņas”.
Apmēram 400 m garajā dabas
takā izvietoti vairāk nekā 30 koka
zvēriņi. Katrs takas apmeklētājs
saņems īpašu takas karti, ar kuras
palīdzību var atrast zvēriņus
un takas kontrolpunktus.
Labiekārtotas atpūtas vietas,

53

51

Bilskas ezers un
dabas taka
Iespēja baudīt klusu un
nesteidzīgu atpūtu pie Bilskas
ezera, dodoties pastaigā pa
dabas taku. Labiekārtotas
peldvietas, atpūtas vietas un
ugunskura vieta. Iespēja spēlēt
pludmales volejbolu.
Bilska, Bilskas pagasts,
GPS 57.492576, 25.998016

Silvas dendrārijs
Valsts nozīmes īpaši aizsargājama
dabas teritorija. Dendroloģiskajā
parkā aug aptuveni 200 dažādu
koku un krūmu sugu.
GPS 57.40254, 25.95557

55

58

57

Vecsautiņu avoti
Spēcīgu avotu grupa, kas izplūst
nelielā, pašu avotu veidotā
baseinā. Avotu neparastu
dara mutuļojošo balto smilšu
laukumiņu kontrasts ar
tumšajām, kūdrainajām baseina
nogulsnēm. Ģeoloģisks dabas
aizsardzības objekts.
GPS 57.39913, 25.95027
58

Pārkalņu naudas akmens
Virs zemes ir tikai akmens virsējā
daļa, apmēram 25m2. Tilpumu
grūti noteikt, jo akmens nav
atrakts, bet tas varētu būt viens
no lielākajiem dižakmeņiem
Latvijā. Tas iekļauts aizsargājamo
dabas pieminekļu sarakstā.
GPS 57.447845, 25.98887

59 Mēru dižozols
Ozols ar Baltijā lielāko vainagu,
30 x 30 m.
Mēri, Bilskas pagasts,
GPS 57.444822, 26.093701
60 Pasaku ozols
Ozols ir neliels, bet ar pasakaino
izskatu tas kļuvis par Blomes
pagasta simbolu, kas sveicina
katru ceļinieku.
Blomes pagasts,
GPS 57.43581, 25.75659
61 Zauskas priede
Zauskas priede līdz 1951. gadam
tika uzskatīta par Latvijas
dižāko priedi. Tās stumbra
apkārtmērs bija sasniedzis
4,63 m. Vēlāk koks nokalta,
un 1958. gadā to nozāģēja un
sadalīja vairākos gabalos.
Pēc speciālistu domām, koka
vecums bija 370 gadu.
Smiltenes pagasts,
GPS 57.44261, 25.83535
62 Bācītes Ezers
Iespēja atpūsties ezera krastā,
peldēties, makšķerēt un labi
pavadīt laiku.
Launkalnes pagasts,
+796 29999912
GPS 57.2977467, 25.7847555

Amatniecība
un mājražošana
63

daudzu gadu laikā ir izstrādātas
jaunas receptes. Iespēja doties
ekskursijā pa ražotni, degustēt
daudzos dzirkstošo bērzu sulu
veidus, kā arī kļavu, bērzu un
ābolu sīrupus.
“Kainaiži”, Brantu pagasts,
+371 29199982
www.birzi.lv
65

64

63 Sidra darītava “Abuls”
Paviesojies artizāniskā mazā
sidra darītavā un nobaudi rokām
gatavotu sidru no vietējām ābolu
šķirnēm un savvaļas āboliem.
“Vecsprenīši”,
Launkalnes pagasts,
+371 29754016
www.abuls.lv
64

Dzirkstošo bērzu sulu
“Birzī” ražotne
Lai bērzu sulas ilgstoši saglabātu
atspirdzinošas un vērtīgas,

Dzintarferma
(Amberfarm)
Ekskursiju veida izglītojoši
pasākumi smiltsērkšķu dārzu
apvidū, iekļaujot izzinošas tēmas
par smiltsērkšķu audzēšanas,
pārstrādes un produkcijas
niansēm. Ekskursija būs ceļojums
pa Dzintarfermas dārziem
ar zinošu gidu lekcijām un
apmeklētāju iesaisti izzinošā
procesā – meistarklasēs un
degustācijās.
“Liepūdrupi”,
Variņu pagasts,
+371 20175175, 22021166
66

Brantu muiža
Iespēja iepazīt Brantu muižas
vēsturi, nobaudīt latvisku
maltīti, piedalīties dažādās
meistardarbnīcās, kā arī apskatīt
saules pulksteni, kas rāda
laiku un skaita gadus, un koka
skulptūru “Sauļotais stabs”.

Brantu pagasts,
+371 26425426,
26335578
67

Metālkalēja
Jāņa Keiseļa darbnīca
Iespēja apmeklēt metālkalēja
darbnīcu, vērot kalšanas
procesu un pašam iemēģināt
roku metālkalšanā. Gatavo
darbu apskate un iegāde.
“Kauliņi”,
Blomes pagasts,
+371 29275420
68

Lauku toršu
cepšanas darbnīca
Lauku toršu cepšanas
darbnīca kopā ar Jolantu
(+371 29298709) vai
kliņģeru, pīrāgu un cepumu
gatavošanas darbnīca ar
Daigu (+371 26301055).
“Slīpi”, Smiltenes pagasts

kas bija raksturīgi latviešu
lauku sētai 19. gs. nogalē un
20. gs. sākumā. Atvērts V–IX.
Rīgas–Veclaicenes
šosejas 115. km,
Launkalnes pagasts,
+371 26188872
70

“No Ābeļzieda līdz
gatavai produkcijai”
Z/s “Veccepļi” piedāvā
ekskursijas grupām pa 7,26 ha
plašo ābeļdārzu, lai pavasaros
izbaudītu neatkārtojamo
ābeļziedu smaržu ar līdztekus
saklausāmo bišu sanēšanu un
rosīšanos, bet rudeņos
sajustu neatkārtojamo
gatavo ābolu smaržu dārzā
un saimniecības telpās.
Piedāvājam vērot ābolu
pārstrādes procesu.
“Veccepļi”,
Palsmanes pagasts,
+371 29346399, 26290785

69

Maizes muzejs kafejnīcā
“Kukaburra”
Apmeklētāji var redzēt, kā
muzeja saimnieks cep rudzu
maizi – kā tiek mīcīta mīkla,
veidoti kukulīši un ar “lizi”
iešauti ar malku kurināmā
maizes krāsnī. Saimnieks
sakrājis dažādus senus
etnogrāfiskus priekšmetus,

71

Lauku dažādība
p/s “Kalnagrīvas”
Saimniecībā apskatāmi skaisti
mājputni, koši ābeļdārzi un
siltumnīcas. Pieejamas gardas
sukādes un dažādas sulas.
“Kalnagrīvas”,
Palsmanes pagasts,
+371 29473695

