EKSKURSIJU PIEDĀVĀJUMS GRUPĀM SMILTENES PILSĒTĀ!
Dažādi interesanti ekskursiju piedāvājumi grupām Smiltenē un novadā. Objektus
vislabāk iepazīt, pašiem piedaloties, iesaistoties un līdzdarbojoties. Piedāvātos objektus
un vietas var apmeklēt atbilstoši savām interesēm un iespējām, iepriekš piezvanot uz
norādīto tālruni un vienojoties par apmeklējumam ērtāko laiku!

1 Paveries uz Smilteni no
baznīcas zvana augstumiem

Apmeklē Smiltenes evaņģēliski
luterisko baznīcu, novērtē baznīcas
grezno altāri un senās latvju rakstu
zīmes uz sienām. Apmeklē ievērojamā mācītāja Kārļa Kundziņa
piemiņas istabu, ieklausies ērģeļu
mūzikas skaņās, uzkāp baznīcas
tornī un paveries uz Smilteni no
zvana augstumiem!

lietas. Iespēja pašiem apsēsties pie
stellēm un ieaust savu labo domu
Smiltenes draudzības paklājā. Darbu apskate, iegāde.
Ziedojumi.
Bez ierobežojuma
30 min.
TLMS “Smiltene”, Atmodas
iela 2, Smiltene. +371 25455507
GPS: 57.42203, 25.90610

1 EUR baznīcas apskate,
1,50 EUR baznīcas apskate un torņa
apmeklējums.
Bez ierobežojuma
0,5 – 1 h
Baznīcas laukums 1, Smiltene
+371 26587167
GPS: 57.42360, 25.90515
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6 Kur bites, tur medus!
Ekskursija Valda un Gundegas bišu
sētā ar stāstījumu par bišu dzīvi,
dažādu ziedu medus degustācija ar
siltām pankūkām. Iespēja iegādāties biškopības produkciju.
2 EUR pieaugušajiem, 1 EUR
bērniem.
Bez ierobežojuma
1–2 h.
Raiņa iela 69, Smiltene
+371 29975297, 26555895
GPS: 57.41540, 25.88508

4 Dodies pārgājienā pa
Veselības taku un iekaro seno
Cērtenes pilskalnu

3 Ieaud savu labo domu
Smiltenes draudzības paklājā

Ciemojies Tautas lietišķās mākslas studijā “Smiltene” un uzzini,
kā šeit top svītrainie lupatu deķi,
šatiera segas, lina dvieļi, galdauti,
cimdi, zeķes, plecu lakati un citas

Apskati vāveres un pacienā tās
ar kārumu! Vasarā var aplūkot
saimnieku veidoto košumdārzu un
par papildu samaksu izklaidēties
ūdens bumbu atrakcijā.
1 EUR/pers. apskate
2,50 EUR/pers. ūdens bumbas
atrakcija (5 min.).
Bez ierobežojuma. 0,5 – 1 h
Viesu nams “Oāze”, Ābeļu iela 4,
Smiltene. +371 29619602, 64774653
GPS: 57.41519, 25.88754

8 Firsta madāmas kārumi
Smiltenes tehnikuma audzēkņu
gatavoto izsmalcināto Firsta madāmas kārumu un firsta bērnības
garšas baudīšana firsta Līvena zālē, produkcijas iegāde.
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2 EUR/pers.
10–40
0,5 – 1 h
Kalnamuiža, Smiltenes pagasts
+371 25960449, 27887933
GPS: 57.42814, 25.90747
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5 Viesojies viesu namā
“Oāze”, apskati vāveres un
izbaudi ūdens bumbu atrakciju

3–17 EUR/h atkarībā no nedēļas
dienas, boulinga apavu noma
1 EUR/pers.
Ieteicams 2–24, maksimāli 32
1h
Baznīcas laukums 2, Smiltene
+371 64707445
GPS: 57.42399, 25.90399
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5 EUR/pers.
10–40
Brūža iela 2, Smiltene,
+371 29612267
GPS: 57.42771, 25.91587

Taka ir brīvi pieejama, bez maksas
Bez ierobežojuma
1–1,5 h
Taka sākas pie stāvlaukuma
Drandu ielas galā.
GPS: 57.40975, 25.90103

Pavadi jautrus un aizraujošus mirkļus kopā ar draugiem, sacenšoties
boulinga spēlē.
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2 Smiltenes sidra darītava
Kādreizējā muižas brūža pagrabos (tagad parka viesnīca “Brūzis”)
top Latvijas lauku sidrs un vasaras
ogu vīns. Ražošanas process ir roku
darbs! Iespēja doties izzinošā ekskursijā un baudīt dzērienu degustāciju.

7 Pārspēj savus draugus
boulingā
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Dodies pastaigā pa Veselības taku,
kas aprīkota ar koka un trošu elementiem, uzkāp stāvajā Cērtenes
pilskalnā, lai pāri koku galotnēm
paraudzītos uz apkārtni.
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Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs
+371 64707575, 29395200
tourism@smiltene.lv
visit.smiltene.lv
: @visitSmiltene
: @visitSmiltene
GPS: 57.42408, 25.90777
Uzzini vairāk par ekskursiju piedāvājumiem un saņem palīdzību ekskursiju
plānošanā un sastādīšanā, rakstot un zvanot mums!

Izdevējs: Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs
Makets, kartes: Karšu izdevniecība Jāņa sēta

IZZINOŠAS EKSKURSIJAS

Iepazīsti Smilteni gida pavadībā

Iepazīsti Smiltenes un Kalnamuižas ievērojamākās vietas ar interesantiem stāstiem gida vai firsta
madāmas Lilī pavadībā. Par papildu
maksu nobaudi firsta sātīgās uzkodas vai firsta madāmas izsmalcinātos kārumus.
Pēc vienošanās, apm. 1 EUR/pers.
Bez ierobežojuma. 1–3 h
+371 64707575, 29395200

Ekskursija “Ūdens ceļš”

Gida pavadībā apmeklē Vecsautiņu avotus, uzzini par Smiltenes
atdzelžošanas staciju, vēsturisko
ūdens apgādi un ūdens izmantošanu
senajos laikos, apmeklē koģenerācijas staciju un ūdens attīrīšanas
iekārtas. Uzzini par ūdens ceļu no
zemes dzīlēm līdz mūsu mājām un
tā atgriešanos dabā.
1 EUR/pers.
Līdz 25
2–2,5 h
+371 64707575, 29395200

Ekskursija “Koka stāsts”

Apmeklē
Vijciema
čiekurkalti,
Strenču vai Smiltenes kokaudzētavu (nr. 19) un noslēgumā “Lejas
Kleperu” saimniecību (nr. 18). Izzini koka stāstu, sākot no čiekura un
sēklas līdz plaukstošam mežam un
tā ilgtspējīgai apsaimniekošanai.
0,70–1 EUR/pers.
10–40
4–4,5 h
+371 64707575, 29395200

Apmeklējuma cena

Grupa

Ilgums

Smiltenes novads

vērtīgu informāciju par Palsas upi
un ekoloģiju. Pastaigas laikā pārvari dažādus šķēršļus un piedzīvojumu elementus. Turpat, Palsmanes
centrā, izveidots skaists Mīlestības
skvēriņš.
Objekts ir brīvi pieejams bez
maksas
un bez ierobežojuma
Palsmane, Palsmanes
pagasts, +371 29199105
GPS: 57.38976, 26.18485
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9 Piedalies izklaidējošā un
izglītojošā programmā “Piena upe
pankūku krastos”
Tevi sagaida piena ceļa izzināšana
no gotiņas līdz pusdienu galdam.
Līdzdarbošanās piena malšanā,
sviesta kulšanā un pankūku cepšanā. Baudi pankūkas ar paša izvēlētu
pildījumu un piparmētru tēju. Iepazīsties ar lauku sētas dzīvniekiem.
Atraktīvas spēles. Piedāvājums piemērots jeb kurai vecuma grupai.

11 Baudi nesteidzīgu atpūtu
Niedrāja ezera apkārtnē
Iespēja baudīt nesteidzīgu atpūtu,
peldi un pastaigu ainaviskā Niedrāja ezera krastos. Visapkārt ezeram
ved pastaigu un velo celiņi, ir izveidotas daudzas labiekārtotas peldvietas un atpūtas vietas ar laipām,
ugunskura vietām, rotaļu namiņu,
lapeni u.c.
GPS: 57.43123, 25.97488

4 EUR/pers.
Līdz 40
2,5 h.
“Kalbakas”, Smiltenes pag.,
+371 29257467, 29465018
GPS: 57.43782, 25.93639
10 Izmēģini kūku cepšanas un
dekorēšanas procesu atpūtas
kompleksā “Slīpi”
Iespēja darboties lauku toršu cepšanas darbnīcā kopā ar Jolantu vai
kliņģeru, pīrāgu un cepumu gatavošanas darbnīcā kopā ar Daigu.
Darbnīcām minimālā maksa
45 EUR
3-7.
2–3 h (ar radošo darbnīcu)
Atpūtas komplekss
“Slīpi”, Smiltenes pagasts,
+371 29298709, 26301055
GPS: 57.49530, 25.89232

13 Izloki kājas dabas un atpūtas
takā “Meža draugu birztaliņa”,
uzkāp skatu tornī
Apmēram 400 m garajā dabas takā
līdzās atpūtas kompleksam “Trīssaliņas” izvietoti vairāk nekā 30
koka zvēriņi un kontrolpunkti, kas
katram jāatrod un jāatzīmē saņemtajā kartē. Turpat arī labiekārtotas
atpūtas vietas, spēļu laukumi, laivu
un katamarāna noma, skatu tornis,
auto “Zebrēns”.
2 EUR/pers.
Bez ierobežojuma. 1 h
Atpūtas un sporta komplekss
“Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts
+371 26536637, 29477124
GPS: 57.49133, 26.21846

12 Mēru muiža un Smiltenes
novada muzejs
Muižas telpās aplūkojama Birzuļu
pamatskolas muzeja ekspozīcija un
muzeja izstāžu zālē regulāri ir apskatāmas jaunas izstādes.
Pieaugušajiem 1,50 EUR,
bērniem un pensionāriem 1 EUR
Bez ierobežojuma
1h
Mēru muiža, Mēri,
Bilskas pagasts, +371 25776631
GPS: 57.44489, 26.09255

14 Piedzīvojumiem bagātā un
izzinošā Palsmanes dabas taka un
Mīlestības skvēriņš
Dodies pastaigā gar Palsas upi un
muižas parku, kur izveidota dabas
taka 2,2 km garumā, kas ļauj iepazīties ar dabas vērtībām, uzzināt

15 Iepazīsties ar eksotiskiem
putniem un dzīvniekiem Ezerlejās
Viesojies mini zoo un gida pavadībā apskati fazānus, Dienvidāfrikas
strausus, pundurkaziņas, dambriežus, aitcūkas u.c. neparastus
dzīvniekus. Vairākus no tiem var
samīļot un pabarot. Iekārtoti zivju
dīķi, atpūtas vietas, rotaļu laukums
un kempings.
Pieaugušajiem - 3 EUR, skolas
vecuma bērniem - 2 EUR,
5 EUR gida pakalpojumi katrai
kompānijai, grupām virs 10 pers.
gida pakalpojumi bez maksas.
Pirmsskolas vecuma bērnu grupai
ekskursija maksā 10 EUR.
Bez ierobežojuma. 1,5–2 h
Z/s Ezerlejas, Launkalnes
pagasts, +371 26357959
GPS: 57.29946, 25.84279
16 Atpūtas komplekss “Silmači”
Atpūtas komplekss ar sporta
laukumiem un inventāra nomu,
peldēšanās ezerā, makšķerēšana
vai vizināšanās ar laivām un katamarāniem, ūdens atrakcijas.
Atkarībā no izvēlētā pakalpojuma
Bez ierobežojuma
“Silmači”, Launkalnes pagasts
+371 26555910, 26586113
GPS: 57.29831, 25.83845
17 Apmeklē maizes muzeju
kafejnīcā “Kukaburra”
Iespēja redzēt, kā muzeja saimnieks Jānis Krieķis cep rudzu maizi:
kā tiek mīcīta mīkla, veidoti kukulīši
un ar lizi iešauti ar malku kurināmā
maizes krāsnī. Saimnieks sakrājis

dažādus
senus
etnogrāfiskus
priekšmetus, kas bija raksturīgi latviešu lauku sētai 19. gs. nogalē un
20. gs. sākumā.
Maizes muzeja apskate bez
maksas
10–40. 1 h
Rīgas–Veclaicenes šosejas
115. km, Launkalnes pagasts
+371 26188872
GPS: 57.33745, 25.83011
18 Iepazīsti zemnieku un mednieku
dzīvi saskaņā ar dabu vairāk nekā
350 gadus senā lauku sētā
Tradicionāla lauku saimniecība, kur
senči saimniekojuši vairāk nekā
350 gadus. Saimniecībā apskatāma
meža, medību un senlietu privātkolekcija. Iespēja iepazīt dabu un uzzināt, kā videi draudzīgi tiek apsaimniekots mežs. Pie mājas aug viens
no dižākajiem Latvijas ošiem. Šī ir
viena no četrām Pasaules Dabas
fonda nenoplicinošas mežsaimniecības paraugdemonstrējumu teritorijas saimniecībām.

Par ziedojumiem
Bez ierobežojuma. 1–2 h
“Lejas Kleperi”, Launkalnes
pagasts, +371 26485545
GPS: 57.29045, 25.88916
19 AS “Latvijas Valsts meži”
Smiltenes kokaudzētava
Smiltenes kokaudzētavas apmeklējums. Iespēja aplūkot, kā tiek audzēti koku stādi mežu atjaunošanai,
ceriņi un dekoratīvie stādi. Stādu
ekspozīcija un iegāde.
Bez maksas.
10–40
1h
Silva 13, Launkalnes pagasts
+371 2664995
GPS: 57.41709, 25.94687
20 Izzini dzirkstošo bērzu sulu
BIRZĪ tapšanas procesu
Lai bērzu sulas ilgstoši saglabātu
atspirdzinošas un vērtīgas, daudzu
gadu laikā ir izstrādātas jaunas receptes. Iespēja doties ekskursijā pa
ražotni, degustēt daudzos dzirkstošo bērzu sulu veidus un sīrupus.

5 EUR/pers., bērniem līdz 7 gadu vecumam bez maksas
10–30. 1–1,5 h
“Kainaiži”, Brantu pagasts
+371 29199982
GPS: 57.38482, 25.70264

21 Metālkalēja darbnīca
Iespēja apmeklēt metālkalēja darbnīcu, vērot kalšanas procesu un pašam iemēģināt roku metālkalšanā.
Gatavo darbu apskate un iegāde.
2 EUR/pers.
Bez ierobežojuma
1h
+371 29275420
GPS: 57.43279, 25.80340

22 Cep maizes kukulīti pēc
sentēvu tradīcijām lauku
mājā “Donas”
Ciemojies pie īstas latviešu saimnieces Ilzes Briedes “Maizes darbnīcā”.
Piedalies maizes cepšanā pēc sentēvu tradīcijām – izveido savu kukulīti,
vēro, kā tas top gatavs, un aizved to
līdzi kā ciemakukuli mājiniekiem!
Rudenī skolēnus gaida Pepija Garzeķe uz rotaļām, maizes cepšanu un
strīpainās zupas baudīšanu. Ziemā –
iespēja piedalīties aizraujošā Rūķu
piparkūku darbnīcā. Iespēja pasūtīt
īstu latviešu maltīti.
Skolēniem 5 EUR/pers.,
pieaugušajiem 7 EUR/pers.
(iekļauta degustācija un kukulītis)
10–35 (min. maksa skolēniem
50 EUR, pieaugušajiem 70 EUR)
2,5 h
“Donas”, Blomes pagasts
+371 26425426
GPS: 57.44129, 25.73349

