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Smiltene linn ja maakond on koht, kus silmaja
südamerõõm naudib looduse ilu ja hiilgust,
kus tunnetab kohalike inimeste tõelist lätlaste
vaimu ja külalislahkust. See on koht, kus on
tore veeta aega, ammutada jõudu ja saada uusi
ja positiivseid emotsioone!

10 Berensi kabel
Bānūži mõisa omaniku ja Smiltene
mõisahärra Gottlieb Berensi perekonna
kabel. Kabelit kaunistab eesti skulptori
August Ludwig Weizenbergi loodud
Kristuse kuju.
GPS 57.42856, 25.89378

Käsitööndus ja
Kodutootmine

17 jaanimägi (Jāņu kalns),
vabaõhulava
Üks Smiltene mäekink, mille
looduslikus nõgus on rajatud
vabaõhulava, kus toimuvad erinevad
kultuuriüritused.
GPS 57.42450, 25.89622
18 “meteoriidikraater”
“Meteoriidikraater” inimestes
äratab suurt huvi, sest see objekt
on siiani lahendamata mõistatus.
Meteoriidiplahvatuse tulemus või
looduslik moodustis?
GPS 57.416559, 25.903246

VAATAmiSVääRSuSeD SmilTeneS
* Ekskursioonid - eelneval kokkuleppel!
11 Rahva tarbekunsti stuudio
“smiltene”
Võimalus tutvuda stuudio meistrite
esitlustega ja osaleda tööde loomise
protsessis. Näituste ruumis saab
vaadata ja osta valmis töid.
Atmodas tänav 2, Smiltene
+371 25455507
GPS 57.42203, 25.90610

Kaardid
Toitlustus
majutus
Vaatamisväärsused
1

smiLtene
maaKond

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 väljak 1, Smiltene
+371 26587167
GPS 57.42360, 25.90515

S E
A

Turismikaart
Smiltene
I C

2 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, Smiltene vald
+371 25960449, 27887933
GPS 57.428128, 25.909239

T

Rīga

L

A

B

smiltene maakonna
turismiinfokeskus
Dārza tänav 3, Smiltene, Smiltene maakond, LV-4729
+371 64707575, 29395200
E-post: tic@smiltene.lv
visit.smiltene.lv

inteRnetiPunKtid

jaLgRataste Laenutus

smiltene maakonna
turismiinfokeskus
Dārza tänav 3, Smiltene
+371 64707575, 29395200
GPS 57.42408, 25.90777

“Virši - a” dus “smiltene”
Stacijas tänav 2, Smiltene
+371 64707266
“Kalbakas” talu
“Kalbakas”, Smiltene vald
+371 29465018, 29257467

smiltene raamatukogu
Baznīcas väljak 13, Smiltene
+371 64772334
GPS 57.42293, 25.90587

linnale kingitud haiglat. Vürst ise seda
projekteeris, juhtis ehitustöid ja kandis
kõik kulud.
Dakteru tänav 14, Smiltene
GPS 57.42498, 25.91442
6 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 hoone on ümberehitatud, kuid
selle kõrval, ajaloolises kohas, asub uus
erakätes olev hüdroelektrijaam, rajatud
1999. aastal.
GPS 57.428089, 25.913892

7 mälestuskivi “Lõhutud perekond”
Mälestuskivi on rajatud aastatel
1941.–1949. aastal 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

3 * smiltene Püha joosepi
Roomakatoliku koguduse maja
Uusim sakraalehitis Smiltenes, avatud
2002. aastal.
Vaļņu tänav 17, Smiltene
+371 29127456
GPS 57.43053, 25.89723

jaLgRattaRemont

Tasuta Wi-Fi saadaval Smiltene
armastatumates puhkekohtades
(vt. Wi-Fi ikoone kaardil).

taKsod

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

+371 29777757, 29272685, 26184444

Baar, restoran, kohvik

Mullivann, tünn

Telkimine

Toitlustamine

Paadid, katamaraanid

Piknikuplatsid

Seminarid, konverentsid

Jalgrattarent

Supluskohad

Peoruumid

Spordiväljakud

Tasuta Wi-Fi

Saun

Kalapüük

Sobiv koht kämpingautodele
ja haagissuvilatele

Kirjastaja: Smiltene maakonna Turismiinfokeskus
Fotod: turismiobjektide fotod, Smiltene maakonna TIK arhiiv
makett, kaardid: “Jana seta Map Publishers”

19 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

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 tänav 6a, Smiltene
+371 64774962, 28358337
GPS 57.42324, 25.90990
5 smiltene Punase Risti haigla
Võimalik näha 1903. aastal Smiltene
mõisa omaniku vürst P. Lieveni

8 mälestuskivi K. Baronsile
Mälestuskivi K. 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
9 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

12 * Printsessi maiused
Smiltene tehnikumi kasvandike
valmistatud, peente printsessi maiuste
ja vürsti lapsepõlve maitsete nautimine
vürst Lieveni saalis, toodete soetamise
võimalus.
Kalnamuiža, Smiltene vald
+371 25960449, 27887933
GPS 57.42814, 25.90747

13 * smiltene siidritehas
Endise pruulikoja keldrites valmib
Läti maasiider ja suvemarjade
vein. Võimalus osaleda tutvustavas
ekskursioonis ning osaleda jookide
degusteerimises.
Brūža tänav 2, Smiltene
+371 29612267
GPS 57.427716, 25.915937
14 * “meetuba” Valdis Paeglese
mesilas
Ringkäik mesilas jutustustega
mesindusest, erinevate õiemeede
degusteerimine ja pannkookide
küpsetamine. Võimalus osta
mesindussaaduseid.
Raiņa tänav 69, Smiltene
+371 29975297
GPS 57.415408, 25.885048

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

24 * ekstreemsõit auto- või kardirajal
Iga huvitatu saab sõita sportautoga
kardirajal, autokrossi ja supersprindi
radadel.
Vaba-aja ja spordikompleks Teperi,
Smiltene vald
+371 29125512
GPS 57.431511, 25.923013

16 tepersi järve promenaad ja
purskkaev
Võimalus tutvuda Tepersi järve
promenaadi, tammi ja ujuva
purskkaevuga, mis öötundidel on
valgustatud.
GPS 57.429502, 25.921674

1

Restoran “Park hotel Brūzis”
20, Brūža tänav 2, Smiltene
+371 64773708, 28630180
www.hotelbruzis.lv
GPS 57.427626, 25.915857

7

Kohvik “Kalna ligzda”
16, Kalnamuiža 7, Smiltene vald
+371 26556681, 64772173
GPS 57.428579, 25.909001
8

2

21 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

Kohvik “mūza”
40, Baznīcas väljak 16, Smiltene
+371 64707235, 20241040
www.mkmuza.lv
GPS 57.42303, 25.90525

25 Cērtene lossimäe “terviserada”
Asu jalutuskäigule Terviserajale, mis
on varustatud puit- ja köiselementidega
ning roni järsule Cērtene lossimäele.
Lossimäe territooriumil on veel palju
teisi radu rahulikuks jalutamiseks,
kepikõnniks või jalgrattasõiduks.
GPS 57.413804, 25.895708

Loodus

15 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

ToiTluSTuS SmilTeneS

22 Pārkalņu 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. Kivi ümbrus on varanduse
jahtijate poolt läbikaevatud.
GPS 57.447845, 25.98887

VaBa aeg ja meeLeLahutus

26 * ekstreemsõit Cērtene lossimäel
Hingemattev, veidi äärmuslik, teravate
tunnete väärt väljasõit Cērtene lossimäe
ümbruses väikestele rühmadele ja
eraüritustele armeeautoga.
Drandu tänav, Smiltene
+371 29577078
GPS 57.413804, 25.895708

28 * “Piimajõgi pannkookide kallastel”
Meelelahutuslikult hariv programm,
mille ajal on võimalik tutvuda piima
pikka teekonnaga – lehmakesest
lõunalauani – 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.
“Kalbakas”, Smiltene vald
+371 29257467, 29465018
GPS 57.43782, 25.93639

27 * Veepommide atraktsioon,
küülikulinn ja lilleaiad
Vaatle oravaid, kaisuta küülikuid ja
kostita neid maiusega. Suvel saab näha
pererahva rajatud lilleaeda ja lisatasu
eest on võimalik lõbutseda veepalli
atraktsiooniga.
Ābeļu tänav 4, Smiltene
+371 29619602, 64774653
GPS 57.41519, 25.88754

4

Kohvik “River”
25, Daugavas tänav 4,
Smiltene
+371 26388017
GPS 57.42559, 25.90239

9

söökla “draugs”
200, Rīgas tänav 16b, Smiltene
+371 64774295
GPS 57.41890, 25.88821
10

söökla “Kalnamuiža”
200, Kalnamuiža, Smiltene vald
+371 26135949
GPS 57.42876, 25.90872
11

Baar “Klondaika”
30, Krāsotāju tänav 2, Smiltene
+371 64774365
GPS 57.42461, 25.90037

5

Kohvik-bistroo “Pasēdnīca”
50, Baznīcas väljak 2, Smiltene
+371 64707445
GPS 57.42420, 25.90430

12

Baar “silvans”
60, Silva 16, Launkalne vald
+371 64774630, 29428283
GPS 57.40910, 25.93986

6

Kohvik “Pauze”
16, Pils tänav iela 6, Smiltene
+371 64772701
GPS 57.42517, 25.90706

– kohtade arv

mAjuTuS SmilTeneS
29 smiltene bowling
Baznīcas väljak 2, Smiltene
+371 64707445
GPS 57.42399, 25.90399
30 smiltene kino
Populaarsed ja lemmikfilmid nii
täiskasvanutele kui lastele 3D ja 2D
formaadis suurel ekraanil.
Gaujas tänav 1, Smiltene
+371 28343415
GPS 57.42287, 25.90334

23 Vaba-aja ja spordikompleks teperi
Järve maaliline ümbrus on populaarne
puhkepaik. Siin on heakorrastatud
supluskohad ja puhkealad,
rannavõrkpalli väljakud, kergejõustiku
ja jalgpallistaadion, kardi- ja autorajad,
vabaõhu liuväli, tenniseväljakud,
vabaõhu fitnessväljakud.
GPS 57.431086, 25.919725

3 Kohvik-bistroo “trīs pipari un
kūkas”
40, Baznīcas väljak 5, Smiltene
+371 29451734
GPS 57.42507, 25.90343

Kohvik “oāze”
35, Ābeļu tänav 4, Smiltene
+371 29619602, 64774653
GPS 57.415238, 25.888224

31 Laste mänguväljak ja rulapark
Laste mänguväljakul on liumäed, kiiged
ja paljud muud atraktsioonid, kus
lastel veeta oma vaba aeg. Kõrvuti on
puhkekohad vanematele, kuid noorte
vabaaja veetmiseks – rulapark.
GPS 57.42356, 25.90154

1 hotell “Park hotel Brūzis”
32 + 8
Brūža tänav 2, Smiltene
+371 64773708, 28630180
www.hotelbruzis.lv
GPS 57.427626, 25.915857

4 Külalistemaja “oāze”
15 + 4
Ābeļu tänav 4, Smiltene
+371 29619602, 64774653
www.smiltenesoaze.lv
GPS 57.415255, 25.888265

2 hotell “Kalna ligzda”
23 + 4
Kalnamuiža 7, Smiltene vald
+371 64772173, 26556681
GPS 57.42856, 25.90907

5 Külalistemaja “Cērtenes dzirnavas”
12
Cērtenes dzirnavas, Branti vald
+371 29417566, 29446504
GPS 57.411249, 25.881806

3 Külalistemaja “meteorīts”
17 + 4
Augstā tänav 1, Smiltene
+371 26596495
GPS 57.418559, 25.904221

6 talumaja “Kalbakas”
38 + 20
Kalbakas, Smiltene vald
+371 29465018, 29257467
www.kalbakas.lv
GPS 57.43782,25.93639

Loodus

46 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.
Launkalne vald
GPS 57.43123, 25.97488

52 * tutvumine aretaja andris
Krūmiņši liiliatega
Võimalik tutvuda liiliate aretaja
Andris Krūmiņši ja tema aiaga, kus
võib õitsemise ajal näha umbes 250
liiliasorti. Aretaja on loonud liiliate
kataloogi, mille järgi on võimalik valida
ja osta endale sobiv liilia sort.
Avatud VII–IIX.
“Sirmiņi”, Blome vald
+371 26539071
GPS 57.44992, 25.75312

53 armastuse skväär
Musi annad? Musita mind! Skvääris
asuvad kiviskulptuurid, mis on
pühendatud armastuse teemale.
Palsmane vald
GPS 57.389969, 26.184742

47 * 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, Launkalne vald
+371 26664995
GPS 57.41709, 25.94687

48 * 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
puhkealad, mänguväljakud, paadi- ja
katamaraanirent, vaatetorn.
“Trīssaliņas”, Grundzāle vald
+371 29477124, 26536637
www.trissalinas.lv
GPS 57.490794, 26.218727

VAATAMiSVääRSuSED
SMiLTEnE MAAKonnAS
* Ekskursioonid - eelneval kokkuleppel!

KuLtuuR ja ajaLugu

32 * mēri mõis ja smiltene
maakonna muuseum
Vaadeldav on mõisaloss, mis on
ehitatud 1905. aastal romantilises
eklektilises stiilis tornidega, mis
annab mõisale iidse ilme. 1926.
aasta suvel ümberehitatud kooli
vajadusteks, mis on nüüd enam ei
tööta. 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, Bilska vald
+371 25776631
GPS 57.44489, 26.09255
33 * Palsmane ev. lut. kirik
Üks omapärasematest ja ilusamatest
klassitsismi stiilis kirikuid Lätis. See
ehitati 1817. aastal kaheksanurksena
kellatorniga ühel küljel.
Palsmane vald
+371 26305264
GPS 57.38913, 26.18108

33

34 * Palsmane mõis
Palsmane mõis ehitati 1880. aastal
klassitsismi stiilis. Tänapäeval mõisas
tegutseb Palsmane eriinternaat
põhikool.
Palsmane vald
+371 29161914
GPS 57.38634, 26.18605

35 * 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”, Launkalne vald
+371 26485545
GPS 57.29045, 25.88916

36 strante tuulik
Iga ränduri pilku paelub keset
põldu olev Strante tuuleveski, mis
suurepäraselt sobitub põllumaastikus.
Branti vald
GPS 57.400900, 25.753655

37 * “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.
Blome vald
+371 64707575, 29395200
GPS 57.433260, 25.755243
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.
Blome vald
GPS 57.433260, 25.755243
39 Vabaõhulava “jeberleja”
20. sajandi teisel poolel ehitatud
rehena – tänapäeval heakorrastatud
puhke- ja meelelahutuskoht.
Blome vald
GPS 57.44110, 25.73662

40 * aumeisteri mõisakompleks
1533. aastal ehitatud mõisakompleks
kuulus parun von Wulfile, kelle maad
laiusid Põhja-Vidzemest Tartuni Eestis.
Aumeisteri, Grundzāle vald
+371 29239247, 29275347
GPS 57.522663, 26.203106
41 “Kirju post”
Ajalooline teeviit igale möödujale.
GPS 57.31246, 25.94459

43 * Kultuurhariduslik kava
“Leivakoda”
Leiva küpsetamine esivanemate
meetoditel. Võimalus endal osaleda leiva
küpsetamises. Leiva degusteerimine ja
valmistoodete soetamine.
“Donas”, Blome vald
+371 26425426
GPS 57.441673, 25.733929

44 * metallsepa jānis Keiselise
töökoda
Võimalus külastada metallsepa töökoda,
jälgida sepistamise protsessi ja proovida
endal kätt sepistamisel. Valmistöödega
tutvumine ja nende soetamise võimalus.
“Kauliņi”, Blome vald
+371 29275420
GPS 57.43279, 25.80340

45 * Leivamuuseum kohvikus
“Kukaburra”
Külastajad saavad näha, kuidas
muuseumi peremees küpsetab
rukkileiba: kuidas sõtkutakse tainast,
vormitakse pätse ja “Liisuga” tõstetakse
puuküttega leivaahju. Peremees
Jānis Krieķis 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,
Launkalne vald
+371 26188872
GPS 57.33745, 25.83011

49 Palsmane loodus- ja seiklusrada
Väikese jalutuskäigu ajal mööda Palsa
jõe kallast, võib tutvuda ümbruskonna
loodusväärtustega, saada rohkem teada
Palsa jõe ja selle ümbruse asukatest,
tutvuda loodusdisaini objektidega.
Kogupikkus umbes 2,2 km.
Palsmane vald
GPS 57.38929, 26.18643
50 * “matuļi” loodusrajad
Matuļi loodusradade kogupikkus
on umbes 1250 m, kus saab näha
umbes 150 moodustist, mida järjest
täiendatakse uutega. See rada on
jagatud 8 väiksemaks rajaks, igaühel
oma teema.
“Asari”, Mēri, Bilska vald
+371 29396137, 29431118
GPS 57.45655, 26.11250

51 * 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”, Grundzāle vald
+371 25455791
GPS 57.45262, 26.26276

62 * miniloomaaed “ezerlejas”
Talus võib näha faasaneid, LõunaAafrika jaanalinde, kääbuskitsi, hirvi,
lammassigu ja teisi ebatavalisi loomi.
Rajatud on kalatiigid, puhkealad, laste
mänguplats, telkimine.
“Ezerlejas”, Launkalne vald
+371 26357959
www.ezerlejas.lv
GPS 57.29946, 25.84279

Kohvik “jautrais ods”
25
Rīga–Veclaicene maantee 125. km,
Launkalne vald
+371 64772610
GPS 57.38304, 25.95504

55 abulsi juga
Abulsi jõe kohale on loodud kunstlik
juga, üle mille on rajatud Smiltene ja
Blome valdu ühendav sild.
GPS 57.49009, 25.78085

58 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.
Smiltene vald
GPS 57.44261, 25.83535
59 Riņģi põlistamm
See puu kuulus kord Läti kümne
suurima tamme nimekirja ja selle
ümbermõõt oli olnud 8,6 m, kuid
praeguseks on puust järelejäänud vaid
oksteta tüvevrakk.
Blome vald
GPS 57.433133, 25.755865

VaBa aeg ja meeLeLahutus

60 * Lend smiltene kohal, “Rožkalni”
talu
Koos piloodiga on võimalus asuda
kaasahaaravasse lendu Smiltene kohal,
ekskursioonid talus, kus kasvatatakse
rapsi, rukist, odra, nisu, köömneid,
ristikuseemet.
“Rožkalni”, Smiltene vald
+371 29193642
GPS 57.43901, 25.87594

64 * Ratsutamine “Riņģi” talus
Pakub ratsutamist, sõite
hoburakendiga, tõllasõitu pulmadeks
ja muudeks pidustusteks, kui ka
aktiivse puhkuse hobuste juures
gruppidele ja kollektiividele!
“Riņģi”, Blome vald
+371 29950731
GPS 57.433502, 25.756992

14

Kohvik “Kukaburra”
20
Rīga–Veclaicene maantee 115. km,
Launkalne vald
+371 26188872
GPS 57.33750, 25.83028

MAjuTuS SMiLTEnE MAAKonnAS
7 Külalistemaja “Lejas Zauskas”
6+6
Lejas Zauskas, Smiltene vald
+371 26496178
GPS 57.444769, 25.833065

56 muinasjututamm
Tamm on väike, kuid oma
muinasjutulise välimusega on saanud
Blome valla sümboliks, mis tervitab iga
teelist.
Blome vald
GPS 57.43581, 25.75659

63 * “Lejas Varicēni” talu
Talu kutsub külla õpilas- ja
noorterühmasid osalema looduslikest
materjalidest muusikariistade
valmistamisel, õppima tundma
permakultuuri põhimõtteid, saada
kogemusi alternatiivse ja ökoloogilise
eluviisi kohta ja pakuvad veel palju
erinevaid tegevusi.
“Lejas Varicēni”, Smiltene vald
+371 26555539, 26406687
zalamaja.blogspot.com
GPS 57.45612, 25.96352

ToiTLuSTuS SMiLTEnE MAAKonnAS
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57 mēri hiidtamm
Tamm on suurima võrega Baltimaades
30 x 30 m.
Mēri, Bilska vald
GPS 57.444822, 26.093701

Käsitööndus ja
Kodutootmine

42 * sädeleva kasemahla “Birzī”
tootmine
Et kasemahl kaua säiliks kosutava ja
väärtuslikuna, pikkade aastate jooksul
on välja töötatud uued retseptid.
Võimalus asuda ekskursioonile
tootmishoones, maitsta paljusid
sädeleva kasemahla sorte, siirupit ja
maitsta kasemahlast veini.
“Kainaiži”, Branti vald
+371 29199982
www.birzi.lv
GPS 57.384821, 25.702641

54 Bilska järv
Võimalus nautida vaikset ja rahuliku
puhkust Bilska järve ääres.
Heakorrastatud suplus-, puhkealad
ja lõkkeplats. Võimalus mängida
rannavõrkpalli.
Bilska, Bilska vald
GPS 57.492576, 25.998016

61 * Puhkekompleks “silmači”
Puhkekompleks spordiväljakute ja
inventari rendiga, suplemine järves,
kalapüük või lõbusõit paatide ja
vesijalgratastega, veeatraktsioonid.
“Silmači”, Launkalne vald
+37126555910, 26586113
www.silmaci.mozello.lv
GPS 57.297313, 25.836011

8 Külalistemaja “aumeisteri”
Kohtade arv: 19 + 4
Aumeisteri, Grundzāle vald
+371 29239247, 29275347
www.aumeisteri.lv
GPS 57.523352, 26.203980

9 Külalistemaja “Purgaiļi”
36 +64
Purgaiļi, Grundzāle vald
+371 29150180
www.purgaili.lv
GPS 57.42900, 26.237170

11 Puhkekompleks “silmači”
125 + 48
Silmači, Launkalne vald
+371 26555910, 26586113
www.silmaci.mozello.com
GPS 57.298313, 25.838454

12 Puhkekompleks “slīpi”
10 + 20
Slīpi, Smiltene vald
+371 28830522
www.slipi.lv
GPS 57.495297, 25.892322

13 Kämping “ezerlejas”
15 + 6
Ezerlejas, Launkalne vald
+371 26357959
www.ezerlejas.lv
GPS 57.299895, 25.842450

10 Puhkekompleks “trīssaliņas”
58 + 11
Trīssaliņas, Grundzāle vald
+371 26536637, 29477124
www.trissalinas.lv
GPS 57.491151, 26.218979
– kohtade arv

jALGRATTAMARSRuuDiD
smiltene rattateed
10, 20, 30 km, rattaringid
(kollane, sinine, punane, ring)
Smiltene ümbruses on loodud erineva
pikkuse ja keerukusega rattateed,
et igaüks võiks valida endale sobiva.
Kõik rattateed kulgevad piki huvitavaid
vaatamisväärsusi ja puhkekohti.
Marsruudid on sobivad nii aktiivseks
puhkuseks ja looduse nautimiseks,
kui ka sportlikeks treeninguteks ja
võistlusteks.
jalgratastel mööda smiltene järvi
Nr. 115, 29 km, ring
115 Marsruut võimaldab nautida
Smiltene piirkonnale iseloomuliku
reljeefi, kauneid maastikke, supelda
paljudes metsajärvedes, uurida
loodus- ja kultuuripärandit. Marsruut
kulgeb mööda ajaloolist Kalnamuiža
kompleksist, Läti kontuurikujulist
järve, Silva arboreetumi, Cērtene
lossimäge ja paljude väiksemate
looduslikke vaatamisväärsuste.

jalgratastel mööda Launkalnet
Nr. 140, 40 km, ring
140 Rattatee “Jalgratastel mööda
Launkalnet” kulgeb mööda
kaunite ja maaliliste paikade, üle
paljude Launkalne ümbruskonna
kinkude, tutvustades selle
ümbruskonna kultuuri-ajalooliste ja
loodusväärtustega.
Paljude mäekinkude tõttu seda
peetakse keskmise raskusastmega
marsruudiks. Lõpupoole see osaliselt
kattub rattamarsruudiga “Jalgratastel
mööda Smiltene järvi“.
tour de Latest
Nr. 6
6
Rahvusvaheline jalgrattatee viib
läbi kahe riigi – Läti ja Eesti. Läti poolel
rattatee kulgeb 70 km. Marsruudil
on võimalik tutvuda suuremate ja
väiksemate Vidzeme sarmikate
linnade turismipakkumiste ja rikkaliku
kultuuri-ajaloolise pärandiga.

