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Degvielas uzpildes stacija

Skaidras naudas izņemšanas punkts

Aptieka

“Gotika Auto” SIA, Parka iela 4, Rauna, LV-4131
Darba laiks: 8.00-22.00

“Raunas aptieka”, SIA, Cēsu iela 2a, Rauna
+371 64177103,   P.-Pk.: 8.00-18.00   S.: 9.00-14.00

Swedbank bankomāts, Valmieras iela 1a, Rauna

Policija
Smiltenes pašvaldības policija
Tālr. +371 28659933 vai 110

Ūdens ieguves punkts
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GPS 57.331416, 25.610506



Baznīcas pirmsākumi datējami ar 14. gs. Laika gaitā tā piedzīvojusi vairākus postījumus un pārbūves darbus. 
Pēdējie pārbūves darbi tika veikti 1937. gadā, arhitekta Paula Kundziņa vadībā. Šo remondarbu laikā 
baznīcas fasādē tika atsegti seni plienakmeņu ciļņi “Kristus pie krusta” un “Ādams un Ieva”, kas ir unikāli 
Latvijas mākslas vēstures pieminekļi un skatāmi virs baznīcas un torņa ieeju durvīm.
 Valmieras iela 3, Rauna, Smiltenes nov.

Dekāns A.Piebalgs  1939. gadā nopirka no Valsts Bankas 
divu stāvu māju baznīcai Raunā. Sākot ar 1963. gadu Raunā 
dzīvo prāvests J. Jaškomičs, kurš kapelu pārveidoja par glītu 
dievnamu ar pīlāriem, ģipša ornamentiem, altāri, skaistu 
biktskrēslu un soliem.
 Jaunatnes iela 10, Rauna, Smiltenes nov.

2016. gada septembrī, atzīmējot tēlnieka, grafiķa un mākslas 
vēsturnieka Kārļa Baumaņa (1916 – 2011) simto dzimšanas 
dienu, Raunā tika atklāts tēlnieces Olitas Nigules veidotais 
bareljefs. K. Baumanis ir dzimis Raunā, darbojies tēlniecībā, 
galvenokārt, nodarbojoties ar portretu, figurālu kompozīciju, 
kapa pieminekļu un monumentālo darbu veidošanu. Viņš bija 
arī viens no Raiņa kapu memoriālā ansambļa veidotājiem.
 Pie ēkas Valmieras ielā 6, Rauna, Smiltenes nov.

Izcilais latviešu komponists un Vidzemes skolotāju semināra dibinātājs un direktors, 
Jānis Cimze (1814 - 1881) dzimis Raunas pagasta Cimzas pusmuižā un savu pirmo 
izglītību ieguvis Raunas draudzes skolā.
Godinot viņa piemiņu, 1989. gadā Raunas centrā tika atklāts tēlnieka Romualda 
Getauta veidotais piemineklis.
 Vidzemes iela 2, Rauna, Smiltenes nov.

2017. gada 15. jūlijā Raunas centrā tika uzstādīti pieci gotikas stilā veidoti galerijas stendi. Stendu dizainā 
apvienotie stili ir aizgūti no Raunas viduslaiku pilsdrupām un Raunas evaņģēliski luteriskās baznīcas. Šie 
vēstures pieminekļi papildina dabas galerijas fonu katrs no savas debespuses. Dabas galerijā tiek izstādītas 
mainīgās galerijas, kas nozīmē, ka mākslasdarbi ik pēc noteikta laika tiek mainīti.
 Vidzemes iela 2, Rauna, Smiltenes nov.

Izzinošā dabas taka tiek dēvēta arī par “Fizikas āra laboratoriju”, kuru apmeklēt ir aicitāti dažāda vecuma 
un klašu kolektīvi, izmantojot taku kā neformālās izglītības rīku. Takā ir vairāki objekti, kuri caur spēles un 
interaktīvās iesaistes principiem atklāj vairākus dabiskos fizikas likumus.
 Raunas parks, GPS 57.332325, 25.611945

       Raunas Romas katoļu baznīca

       Bareljefs tēlniekam Kārlim Baumanim

       Piemineklis Jānim Cimzem

       Interaktīvā izziņas un dabas taka pilsdrupu teritorijā
       Raunas parkā

       Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca1.

2.

3.

4.

       Dabas galerija5.

6.

APSKATES OBJEKTI

         Dabas taka

         Dabas galerija

         Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca

       Piemineklis Jānim Cimzem



Māja – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – glabā 20. gadsimta izcilo ārstu piemiņu. Divās istabās ir 
apskatāmas Raunas slimnīcas dibinātāja Rūdolfa Skaidrā (1882-1954) un Latvijas onkologa, psihoterapeita 
Jāņa Zālīša (1933-2007) dzīvei un darbam veltītas ekspozīcijas. Ar ekspozīciju saturu var iepazīties ekskursijas 
laikā,  noklausoties stāstījumu par izcilo ārstu dzīvi un darbību. 
  Cēsu iela 8, Rauna, Smiltenes nov.
  +371 29742087 (*apmeklējumu iepriekš jāpiesaka)

       Taka ar tūrisma elementiem Raunas parkā 7.

12.         Raunas muzeja izstāžu telpa11. 

Atpūtas laukums, taka bērniem un jauniešiem izveidota vēsturiskajā Raunas parkā, ar skatu uz Raunas 
pilsdrupām. Starp kokiem parkā 0,5 m virs zemes ir izveidoti dažādi fiziskās izturības pārbaudes šķēršļi  – 
troses, dažādu konstrukciju virves, kāpnes un tiltiņi. 
 Raunas parks, GPS 57.332325, 25.611945

Takā ir izveidoti dažādi elementi, kas atspoguļo 
Raunas pils arhitektonisko uzbūvi tās pastāvēšanas 
augstākajā posmā. Galvenokārt, izmantoti elementi 
no galvenās pils, jo tās struktūra daļēji saglabājusies 
un atpazīstama šodienas pilsdrupās. Caur izveidotaji-
em stendiem ikviens interesents aizraujošā veidā var 
apgūt pils vēsturi.
  Raunas parks, GPS - 57.331733, 25.612398

Kad Raunā vēl nebija ierīkots centrālais ūdensvads, 
Raunas ciema iedzīvotāji ūdeni ieguva no divām 
akām centrā. Izveidojoties Raunas pienotavai 20. 
gs. 20. gados pieauga ūdens patēriņš, tāpēc ūdens 
pienotavai tika iegūts no parkā esošā avota, to 
piegādājot pa koka caurulēm. Viena no caurulēm 
eksponēta parkā un pieejama apskatei.
 Raunas parks, GPS 57.330870, 25.615552

Raunas pils celta 14. gs. otrajā pusē un bija viena no 
Rīgas arhibīskapa galvenajām uzturēšanās vietām. 
Raunas pils tika pieskaitīta pie stiprākajām Vidzemes 
pilīm, bet šobrīd tās ir vienas no apjomīgākajām un 
labāk saglabātajām pilsdrupām Latvijā. Apmeklētāji-
em ir iespēja uzkāpt pilsdrupu skatu tornī bez 
maksas (iepriekš paņemot atslēdziņu pie dežurantes
Rīgas ielā 1c (pretī autoostai)).
  GPS 57.330639, 25.612079

Piemineklis atklāts 1933. gadā, un tas ir veltīts 
Pirmajā pasaules karā un Brīvības cīņās kritušo 
Raunas draudzes locekļu piemiņai. Pieminekļa meta 
autors ir tēlnieks Kārlis Zemdega, un šis viņa veidot-
ais piemineklis Rīgas Brīvības pieminekļa metu 
konkursā bija ieguvis 3. vietu. Pieminekļa pamatni 
rotā Baumaņu Kārļa sacerētās himnas vārdi “Dievs, 
svētī Latviju”.
  Rīgas iela 1, Rauna, Smiltenes nov.

Raunas muzejs vāc, glabā, pēta un popularizē 
Raunu raksturojošās kultūrvēsturiskās vērtības un 
izstāžu zālē veido tematiskās izstādes. Izstāžu zāle 
atrodas ēkā, kas Raunā tiek saukta par Plūmes 
māju vai Grāmatnīcu, jo 20. gs. 20.-30. gados tā 
piederēja tirgotājam J.Plūmem, bet padomju gados 
te atradās grāmatnīca. 
 Rīgas iela 2, Rauna, Smiltenes nov.

13.         Veselības dabas taka
Nepilnus 2 km garā taka ved gar Raunas upes labo 
un kreiso krastu. Takā ir iespējams izbaudīt dabas 
un vēstures daudzveidību. Baltie smilšakmens 
atsegumi, kas tiek izgaismoti naktīs, akmeņainā 
Raunas upes gultne un industriālais mantojums 
mijas ar stalto Tanīsa kalnu, noslēpumaino Velnalu 
un neskartas dabas stūrīšiem.
Pastaigā var pasēdēt “Sapņotavā”, iepazīties ar 
“Mātes” skulptūru Dzirnavgravā, kā arī sarīkot 
pikniku.
          Takas sākums pie Cēsu ielas vai Valmieras 
ielas tilta pār Raunas upi. GPS 57.333242, 25.608686

       Pils vēstures taka Raunas parkā
       Koka ūdenscaurule

         Raunas viduslaiku pilsdrupas
         un skatu tornis

         Raunas Brīvības piemineklis

8. 9.

10.

         Daktera Zālīša māja*14.

Koka ūdenscaurules namiņšRaunas viduslaiku pilsdrupas

         Raunas Brīvības piemineklis

Māja – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – glabā 20. gadsimta izcilo ārstu piemiņu. Divās istabās ir apskatā-
mas Raunas slimnīcas dibinātāja Rūdolfa Skaidrā (1882-1954) un Latvijas onkologa, psihoterapeita Jāņa Zālīša 
(1933-2007) dzīvei un darbam veltītas ekspozīcijas. Ar ekspozīciju saturu var iepazīties ekskursijas laikā,  noklausot-
ies stāstījumu par izcilo ārstu dzīvi un darbību. 
  Cēsu iela 8, Rauna, Smiltenes nov.
  +371 29742087 (*apmeklējumu iepriekš jāpiesaka)

       Taka ar tūrisma elementiem Raunas parkā 7.

12.         Raunas muzeja izstāžu telpa
11. 

Atpūtas laukums, taka bērniem un jauniešiem izveidota vēsturiskajā Raunas parkā, ar skatu uz Raunas 
pilsdrupām. Starp kokiem parkā 0,5 m virs zemes ir izveidoti dažādi fiziskās izturības pārbaudes šķēršļi  – 
troses, dažādu konstrukciju virves, kāpnes un tiltiņi. 
 Raunas parks, GPS 57.332325, 25.611945

Takā ir izveidoti dažādi elementi, kas atspoguļo 
Raunas pils arhitektonisko uzbūvi tās pastāvēšanas 
augstākajā posmā. Galvenokārt, izmantoti elementi 
no galvenās pils, jo tās struktūra daļēji saglabājusies 
un atpazīstama šodienas pilsdrupās. Caur izveidotaji-
em stendiem ikviens interesents aizraujošā veidā var 
apgūt pils vēsturi.
  Raunas parks, GPS - 57.331733, 25.612398

Kad Raunā vēl nebija ierīkots centrālais ūdensvads, 
Raunas ciema iedzīvotāji ūdeni ieguva no divām 
akām centrā. Izveidojoties Raunas pienotavai 20. gs. 
20. gados pieauga ūdens patēriņš, tāpēc ūdens 
pienotavai tika iegūts no parkā esošā avota, to 
piegādājot pa koka caurulēm. Viena no caurulēm 
eksponēta parkā un pieejama apskatei.
 Raunas parks, GPS 57.330870, 25.615552

Raunas pils celta 14. gs. otrajā pusē un bija viena no 
Rīgas arhibīskapa galvenajām uzturēšanās vietām. 
Raunas pils tika pieskaitīta pie stiprākajām Vidzemes 
pilīm, bet šobrīd tās ir vienas no apjomīgākajām un 
labāk saglabātajām pilsdrupām Latvijā. Apmeklētājiem 
ir iespēja uzkāpt pilsdrupu skatu tornī bez maksas 
(iepriekš paņemot atslēdziņu pie dežurantes
Rīgas ielā 1c (pretī autoostai)).
  GPS 57.330639, 25.612079

Piemineklis atklāts 1933. gadā, un tas ir veltīts Pirmajā 
pasaules karā un Brīvības cīņās kritušo Raunas draudz-
es locekļu piemiņai. Pieminekļa meta autors ir tēlnieks 
Kārlis Zemdega, un šis viņa veidotais piemineklis Rīgas 
Brīvības pieminekļa metu konkursā bija ieguvis 3. vietu. 
Pieminekļa pamatni rotā Baumaņu Kārļa sacerētās 
himnas vārdi “Dievs, svētī Latviju”.
  Rīgas iela 1, Rauna, Smiltenes nov.

Raunas muzejs vāc, glabā, pēta un popularizē Raunu 
raksturojošās kultūrvēsturiskās vērtības un izstāžu zālē 
veido tematiskās izstādes. Izstāžu zāle atrodas ēkā, 
kas Raunā tiek saukta par Plūmes māju vai Grāmat-
nīcu, jo 20. gs. 20.-30. gados tā piederēja tirgotājam 
J.Plūmem, bet padomju gados te atradās grāmatnīca. 
 Rīgas iela 2, Rauna, Smiltenes nov.

13.         Veselības dabas taka
Nepilnus 2 km garā taka ved gar Raunas upes labo 
un kreiso krastu. Takā ir iespējams izbaudīt dabas un 
vēstures daudzveidību. Baltie smilšakmens atsegumi, 
kas tiek izgaismoti naktīs, akmeņainā Raunas upes 
gultne un industriālais mantojums mijas ar stalto Tanīsa 
kalnu, noslēpumaino Velnalu un neskartas dabas 
stūrīšiem.
Pastaigā var pasēdēt “Sapņotavā”, iepazīties ar 
“Mātes” skulptūru Dzirnavgravā, kā arī sarīkot pikniku.
 Takas sākums pie Cēsu ielas vai Valmieras 
ielas tilta pār Raunas upi. GPS 57.333242, 25.608686

       Pils vēstures taka Raunas parkā
       Koka ūdenscaurule

         Raunas viduslaiku pilsdrupas
         un skatu tornis

         Raunas Brīvības piemineklis

8. 9.

10.

         Daktera Zālīša māja*14.

Koka ūdenscaurules namiņšRaunas viduslaiku pilsdrupas

         Raunas Brīvības piemineklis



         Raunas kapsēta

Tanīsa pilskalns atgādina par Raunas kā apdzīvotas vietas pirmsā-
kumiem. Kalns ticis apdzīvots jau kopš 6. gs. pirms mūsu ēras, kad šeit 
dzīvoja somugri, kurus 6. gs. nomainīja latgaļi, kas turpināja apdzīvot 
pilskalnu nākamajos gadsimtos. Tanīsa pilskalns bija viens no lielākaji-
em un visvairāk nocietinātajiem seno latgaļu pilskalniem. Vieni no 
apjpmīgākajiem arheoloģiskajiem izrakumiem pilskalnā notika 1927. 
gadā arheologa Franča Baloža vadībā.
 GPS 57.329830, 25.605135

Velnala ir baltā smilšakmens ala, kas atrodas Raunas upes ielejā. Ala 
ir 50 m2 liela un tās kopējais garums ir 13,6 metri. Alas ieeja vairākkārt 
aizbirusi un tikai no 2004. gada ala atkal ir peejama interesentiem. 
Alas sākums ir plašs, taču tālāk ala strauji sašaurinās.
Ziemas sezonā pie alas ieejas verojami skaisti ūdenskritumi.
 GPS 57.329538, 25.600762

Zināms, ka dzirnavas šajā vietā pastāvē-
jušas jau 17. gadsimta sākuma. Tagad 
redzamais upes aizsprosts ar trīs sliekšņi-
em ierīkots 1887. gadā. 1921. gadā 
dzirnavas īpašumā ieguva vietējā 
lauksaimniecības biedrība, un tās kļuva 
par pagasta lielāko rūpniecības uzņēmu-
mu. Dzirnavās ierīkoja arī divas ar ūdens 
turbīnām darbināmas elektrības stacijas, 
kas nodrošināja mājsaimniecības ar 
elektrību. Šodien dzirnavās ierīkots HES.
 Dzirnavu iela 4, Raunas, 
Raunas pag., Smiltenes nov.
 GPS 57.332064, 25.605391

Mācītāja Mihaela Vurma laikā, 1773. gada 29.jūnijā, iesvētīja 28 
pūrvietas lielo Raunas kapsētu. Līdz tam kapsēta atradās pie Raunas 
baznīcas. Kapsētā izvietoti pieminekļi nozīmīgām, vēsturiskām 
personām - farmaceitam Kārlim Krēsliņam, skolotājam, skolu pārzinim 
Pēterim Neijam, Baižkalna muižas īpašnieku Cukerbekeru dzimtai, 
Raunas draudzes mācītājam Ādamam Jendem,  radiorūpniekam, 
firmas "A.Apsītis un E.Žukovskis" dibinātājam Aleksandram Apsītim, 
psihoterapeitam Jānim Zālītim u.c.
 “Raunas kapsēta”, Cimza, Smiltenes nov.

         Tanīsa pilskalns

         Velnala

         Raunas dzirnavas

15.

16.

17.

19.

         Daktera zālīša māja

         Raunas Dzirnavas

         Raunas Starubargs

Tanīsa pilskalns

Latvijas mērogā unikāls saldūdens kaļķiežu veidojums Raunas upes 
senlejā, kurš veidojies pirms 8 – 10 tūkstošiem gadu, avota kaļķiem 
nogulsnējoties un sacietējot augsnes virskārtā. Avots, kas plūst pāri 
Staburagam, turpina to audzēt arī mūsdienās un tas gada laikā 
pieaug par apmēram 0,4 – 0,8 mm. Tas ir ap 3,5 m augsts un 17 m 
plats, kopējais kāpņveidīgās kraujas garums ir 35 m.
 Kāpt uz Staburaga stingri aizliegts!
 GPS 57.32096854, 25.6059917

         Raunas Staburags18. 

!

         Raunas kapsēta

Tanīsa pilskalns atgādina par Raunas kā apdzīvotas vietas pirmsā-
kumiem. Kalns ticis apdzīvots jau kopš 6. gs. pirms mūsu ēras, kad 
šeit dzīvoja somugri, kurus 6. gs. nomainīja latgaļi, kas turpināja 
apdzīvot pilskalnu nākamajos gadsimtos. Tanīsa pilskalns bija viens 
no lielākajiem un visvairāk nocietinātajiem seno latgaļu pilskalniem. 
Vieni no apjpmīgākajiem arheoloģiskajiem izrakumiem pilskalnā 
notika 1927. gadā arheologa Franča Baloža vadībā.
 GPS 57.329830, 25.605135

Velnala ir baltā smilšakmens ala, kas atrodas Raunas upes ielejā. 
Ala ir 50 m2 liela un tās kopējais garums ir 13,6 metri. Alas ieeja 
vairākkārt aizbirusi un tikai no 2004. gada ala atkal ir peejama 
interesentiem. Alas sākums ir plašs, taču tālāk ala strauji sašaurinās. 
Ziemas sezonā pie alas ieejas verojami skaisti ūdenskritumi.
 GPS 57.329538, 25.600762

Zināms, ka dzirnavas šajā vietā 
pastāvējušas jau 17. gadsimta sākuma. 
Tagad redzamais upes aizsprosts ar 
trīs sliekšņiem ierīkots 1887. gadā. 1921. 
gadā dzirnavas īpašumā ieguva 
vietējā lauksaimniecības biedrība, un 
tās kļuva par pagasta lielāko 
rūpniecības uzņēmumu. Dzirnavās 
ierīkoja arī divas ar ūdens turbīnām 
darbināmas elektrības stacijas, kas 
nodrošināja mājsaimniecības ar elektrī-
bu. Šodien dzirnavās ierīkots HES.
 Dzirnavu iela 4, Raunas, 
Raunas pag., Smiltenes nov.
 GPS 57.332064, 25.605391

Mācītāja Mihaela Vurma laikā, 1773. gada 29.jūnijā, iesvētīja 28 
pūrvietas lielo Raunas kapsētu. Līdz tam kapsēta atradās pie 
Raunas baznīcas. Kapsētā izvietoti pieminekļi nozīmīgām, vēstur-
iskām personām - farmaceitam Kārlim Krēsliņam, skolotājam, skolu 
pārzinim Pēterim Neijam, Baižkalna muižas īpašnieku Cukerbekeru 
dzimtai, Raunas draudzes mācītājam Ādamam Jendem,  radiorūp-
niekam, firmas "A.Apsītis un E.Žukovskis" dibinātājam Aleksandram 
Apsītim, psihoterapeitam Jānim Zālītim u.c.
 “Raunas kapsēta”, Cimza, Smiltenes nov.

         Tanīsa pilskalns

         Velnala

         Raunas dzirnavas

15.

16.

17.

19.

         Daktera zālīša māja

         Raunas Dzirnavas

         Raunas Starubargs

Tanīsa pilskalns

Latvijas mērogā unikāls saldūdens kaļķiežu veidojums Raunas upes 
senlejā, kurš veidojies pirms 8 – 10 tūkstošiem gadu, avota kaļķiem 
nogulsnējoties un sacietējot augsnes virskārtā. Avots, kas plūst pāri 
Staburagam, turpina to audzēt arī mūsdienās un tas gada laikā 
pieaug par apmēram 0,4 – 0,8 mm. Tas ir ap 3,5 m augsts un 17 m 
plats, kopējais kāpņveidīgās kraujas garums ir 35 m.
 Kāpt uz Staburaga stingri aizliegts!
 GPS 57.32096854, 25.6059917

         Raunas Staburags18. 

!



Veselīgi domājošs uzņēmums, kas nodarbojas ar dārzeņu 
apstrādi un pārstrādi veselīgos našķos. Ražotnē top 
dārzeņu čipši no selerijām, bietēm, burkāniem, ķirbjiem un 
kalē kāpostiem, kas gatavoti pēc īpašas receptes, tos 
kaltējot zemā temperatūrā. Tiek gatavotas arī 
sausmaizītes un augļu rullīši. Piedāvā ekskursijas laikā 
iepazīt produktu tapšanas procesu, gardumu degustāciju 
un iespēju tos iegādāties.
 Cēsu iela 10-1, Rauna, Smiltenes nov.
 +371 29149177
 www.latnature.lv

SAIMNIECĪBAS/ MĀJRAŽOŠANA

          Siera un makaronu ražotne

Raunas ķiplokā top dažādi gardi un veselīgi 
produkti, godā tiek celts un slavināts Latvijā 
audzis ķiploks. Ikviens ir aicināts ciemos, lai 
piedalītos ķiploka garšas ceļojumā. Smiltenes 
novadā radītie produkti vienuviet sastopami 
“Raunas ķiploka” mājražotāju veikaliņā.
             Cēsu iela 4, Rauna, Smiltenes nov.
 +371 22471245

“Siera ražotne” ir ģimenes uzņēmums un vienīgais piena pārstrādes 
uzņēmums Baltijā, kurā top Zaļais siers. Viena no galvenajām 
sastāvdaļām - sierāboliņš - tiek audzēts pašu dārzā.. Ekskursijas laikā 
būs iespēja iepazīties ar ražotni un uzzināt, kā tiek meistaroti makaroni. 
Ciemiņi tiks cienāti dažādiem beramo sieru veidiem, kā arī veselīgo gī 
sviestu un pikanto uzkodu - knapsieriņu.
Pašapkalpošanās veikalā ir iespēja iegādāties aromātiskos sierus, garšā 
bagātīgo sviestu, mājas makaronus un nūdeles.
 Parka iela 4a, Rauna, Smiltenes nov.
 +371 22014583
 www.sierarazotne.lv

          Raunas ķiploks

          Latnature čipsu ražotne

20.

21. 

22.

Stādaudzētavā audzē vasaras puķes un ziemcietes, graudzāles, dārzeņu un garšaugu stādus, kā arī nelielos 
daudzumos dekoratīvos krūmus un skuju kokus. Blakus stādaudzētavai var iepazīt privāto dārzu, kura dobēs 
ir atrodamas daudzas ziemcietes un graudzāles. Šeit apskatāmas arī dažādas interesantas egļu, priežu un 
dekoratīvo krūmu sugas un šķirnes. Dārza apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
 “Bērziņi - 2”, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov.
 +371 29333780
 www.raunasstadi.lv

          “Raunas stādi” un Riekstiņu ģimenes dārzs23.

AMATNIECĪBA*

          Latnature čipsu ražotne

          Siera un makaronu ražotne

          Raunas Ķiploks

“Raunas stādi” un Riekstiņu ģimenes dārzs
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apstrādi un pārstrādi veselīgos našķos. Ražotnē top dārzeņu 
čipši no selerijām, bietēm, burkāniem, ķirbjiem un kalē 
kāpostiem, kas gatavoti pēc īpašas receptes, tos kaltējot 
zemā temperatūrā. Tiek gatavotas arī sausmaizītes un augļu 
rullīši. Piedāvā ekskursijas laikā iepazīt produktu tapšanas 
procesu, gardumu degustāciju un iespēju tos iegādāties.
 Cēsu iela 10-1, Rauna, Smiltenes nov.
 +371 29149177
 www.latnature.lv

SAIMNIECĪBAS/ MĀJRAŽOŠANA

          Siera un makaronu ražotne

Raunas ķiplokā top dažādi gardi un veselīgi 
produkti, godā tiek celts un slavināts Latvijā 
audzis ķiploks. Ikviens ir aicināts ciemos, lai 
piedalītos ķiploka garšas ceļojumā.
Smiltenes novadā radītie produkti vienuviet 
sastopami “Raunas ķiploka” mājražotāju veikaliņā.
 Cēsu iela 4, Rauna, Smiltenes novads
 +371 22471245

“Siera ražotne” ir ģimenes uzņēmums un vienīgais piena pārstrādes 
uzņēmums Baltijā, kurā top Zaļais siers. Viena no galvenajām sastāvdaļām 
- sierāboliņš - tiek audzēts pašu dārzā.. Ekskursijas laikā būs iespēja 
iepazīties ar ražotni un uzzināt, kā tiek meistaroti makaroni. Ciemiņi tiks 
cienāti dažādiem beramo sieru veidiem, kā arī veselīgo gī sviestu un 
pikanto uzkodu - knapsieriņu.
Pašapkalpošanās veikalā ir iespēja iegādāties aromātiskos sierus, garšā 
bagātīgo sviestu, mājas makaronus un nūdeles.
 Parka iela 4a, Rauna, Smiltenes nov.
 +371 22014583
 www.sierarazotne.lv

          Raunas ķiploks

          Latnature čipsu ražotne
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Stādaudzētavā audzē vasaras puķes un ziemcietes, graudzāles, dārzeņu un garšaugu stādus, kā arī nelielos 
daudzumos dekoratīvos krūmus un skuju kokus. Blakus stādaudzētavai var iepazīt privāto dārzu, kura dobēs ir 
atrodamas daudzas ziemcietes un graudzāles. Šeit apskatāmas arī dažādas interesantas egļu, priežu un dekoratī-
vo krūmu sugas un šķirnes. Dārza apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
 “Bērziņi - 2”, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov.
 +371 29333780
 www.raunasstadi.lv

          “Raunas stādi” un Riekstiņu ģimenes dārzs23.

AMATNIECĪBA*

          Latnature čipsu ražotne

          Siera un makaronu ražotne

          Raunas Ķiploks

“Raunas stādi” un Riekstiņu ģimenes dārzs



          JSK “Baižkalna Staļļi”*

Pirmie augi ģimenes dārzā tika iestādīti 2012. 
gadā. Dārza kopjamā daļa sastāv no četrām 
lielām daļām, ar dīķi kā teritorijas centrālo daļu. 
Pamazām dārzs izveidojās par atsevišķu augu 
sugu kolekciju. Piedāvā patstāvīgi vai gida 
pavadībā apskatīt dārzu – kolekciju, iegūt 
zināšanas par dažādiem augiem.
          Lauku iela 1, Rauna,Smiltenes nov.
          +371 26323632, +371 26420112

Zirgkopības saimniecība, kas paralēli zirgu audzēšanai un 
jauno jātnieku apmācībai piedāvā iepazīt dažādu šķirņu 
zirgus, doties izjādēs un izbraucienos. Saimniecība piedāvā 
iespēju apmeklēt bijušās Baižkalna muižas veco stalli un 
uzzināt tā vēsturi.
 “Baižkalns” Rauna, Smiltenes nov.
 +371 29540152

          Kolekcijas dārzs24. 

25.

          Raunas Ceplis

Mežnorās tiek audzētas vasaras un rudens 
avenes, nelielās platībās arī zemenes uz lauka un 
segtās platībās - siltumnīcā. No savā dārzā 
audzētajām ogām (upenes, jāņogas, ķirši, 
zemenes u.c.) tiek gatavots mājas vīns. Piedāvā 
ekskursijas ar degustāciju un iespēju iegādāties 
mājas vīnu.
          “Mežnoras”, Rauna, Smiltenes nov.
          +371 29113619; +371 27814235
 

Keramikas darbnīca, kurā iespējams iepazīt keramikas 
trauku un priekšmetu izgatavošanas procesu no māla 
iegūšanas līdz gataviem izstrādājumiem. Interesentiem tiek 
piedāvātas dažādas aktivitātes - darbnīcas un dārza 
apskate, ekskursija, radošā darbnīca un kāzu pieturvietas 
izklaides.
 “Ķieģeļceplis”, Raunas pagasts, Smiltenes nov.
 +371 29412265; +371 29364949
 www.raunasceplis.lv

          Z/S Mežnoras “Zemenes, 
          avenes un vīns Raunā”27. 

26.

          Keramikas darbnīca
          “Auškāpi”
Laimoņa Cepurīša keramikas darbnīcā trauki tiek 
apdedzināti Vidzemes tipa malkas ceplī, kas ir 
viens no pēdējiem Latvijā. Darbi tiek darināti no 
sarkanā un melnā māla, kas tiek iegādāti no 
“Raunas māls” ražotnes, kā arī no baltā māla, kas 
Latvijā tiek ievests no citām valstīm. Darbnīcā top 
etnogrāfiskas bļodas, krūzes un mūsdienīga 
dizaina trauki.
         “Auškāpi”, Raunas pag., Smiltenes nov. 
         +371 29499320

28.

          Z/S “Jaun-Ieviņas”
 Saimniecībā gatavo dažādus ekoloģiskus 
produktus – cidoniju sukādes, marmelādes, sīrupus, tējas. 
Interesentiem tiek piedāvātas degustācijas. Var aplūkot 
dažādu šķirņu mājputnus. Saimniecībā ganās arī savvaļas 
zirgi un govis. Piedāvājumā ir arī "Senā apmetne", kurā 
katram iespējams izbaudīt seno dzīvesveidu.
 “Jaun-Ieviņas”, Raunas pag., Smiltenes nov.
 +371 29495146; +371 26463980
 www.jaun-ievinas.lv

29.

*Apmeklējumus iepriekš jāpiesaka!

          z/s “Jaunieviņas”

         Keramikas darbnīca “Auškāpi”

          Kolekcijas dārzs

          JSK “Baižkalna Staļļi”*

Pirmie augi ģimenes dārzā tika iestādīti 2012. 
gadā. Dārza kopjamā daļa sastāv no četrām 
lielām daļām, ar dīķi kā teritorijas centrālo daļu. 
Pamazām dārzs izveidojās par atsevišķu augu 
sugu kolekciju. Piedāvā patstāvīgi vai gida 
pavadībā apskatīt dārzu – kolekciju, iegūt 
zināšanas par dažādiem augiem.
          Lauku iela 1, Rauna,Smiltenes nov.
          +371 26323632, +371 26420112

Zirgkopības saimniecība, kas paralēli zirgu audzēšanai 
un jauno jātnieku apmācībai piedāvā iepazīt dažādu 
šķirņu zirgus, doties izjādēs un izbraucienos. Saimniecība 
piedāvā iespēju apmeklēt bijušās Baižkalna muižas veco 
stalli un uzzināt tā vēsturi.
 “Baižkalns” Rauna, Smiltenes nov.
 +371 29540152

          Kolekcijas dārzs24. 

25.

          Raunas Ceplis

Mežnorās tiek audzētas vasaras un rudens 
avenes, nelielās platībās arī zemenes uz lauka 
un segtās platībās - siltumnīcā. No savā dārzā 
audzētajām ogām (upenes, jāņogas, ķirši, 
zemenes u.c.) tiek gatavots mājas vīns. Piedāvā 
ekskursijas ar degustāciju un iespēju iegādāties 
mājas vīnu.
          “Mežnoras”, Rauna, Smiltenes nov.
          +371 29113619; +371 27814235
 

Keramikas darbnīca, kurā iespējams iepazīt keramikas 
trauku un priekšmetu izgatavošanas procesu no māla 
iegūšanas līdz gataviem izstrādājumiem. Interesentiem 
tiek piedāvātas dažādas aktivitātes - darbnīcas un 
dārza apskate, ekskursija, radošā darbnīca un kāzu 
pieturvietas izklaides.
 “Ķieģeļceplis”, Raunas pag., Smiltenes nov.
 +371 29412265; +371 29364949
 www.raunasceplis.lv

          Z/S Mežnoras “Zemenes, 
          avenes un vīns Raunā”27. 

26.

          Keramikas darbnīca
          “Auškāpi”
Laimoņa Cepurīša keramikas darbnīcā trauki 
tiek apdedzināti Vidzemes tipa malkas ceplī, 
kas ir viens no pēdējiem Latvijā. Darbi tiek 
darināti no sarkanā un melnā māla, kas tiek 
iegādāti no “Raunas māls” ražotnes, kā arī no 
baltā māla, kas Latvijā tiek ievests no citām 
valstīm. Darbnīcā top etnogrāfiskas bļodas, 
krūzes un mūsdienīga dizaina trauki.
         “Auškāpi”, Raunas pag., Smiltenes nov. 
         +371 29499320

28.

          Z/S “Jaun-Ieviņas”
Saimniecībā gatavo dažādus ekoloģiskus produktus – 
cidoniju sukādes, marmelādes, sīrupus, tējas. Interesenti-
em tiek piedāvātas degustācijas. Var aplūkot dažādu 
šķirņu mājputnus. Saimniecībā ganās arī savvaļas zirgi 
un govis. Piedāvājumā ir arī "Senā apmetne", kurā 
katram iespējams izbaudīt seno dzīvesveidu.
 “Jaun-Ieviņas”, Raunas pag., Smiltenes nov.
 +371 29495146; +371 26463980
 www.jaun-ievinas.lv

29.

*Apmeklējumus iepriekš jāpiesaka!
          z/s “Jaunieviņas”

         Keramikas darbnīca “Auškāpi”

          Kolekcijas dārzs



  Valmieras iela 1, Rauna, Smiltenes nov. LV – 4131
  +371 20113881
  ticrauna@smiltenesnovads.lv
  @raunastic
  www.visit.smiltenesnovads.lv

Naktsmītne pašā Raunas centrā, kur viesu ērtībām ir pieejami 5 numuriņi gan ar privāto, 
gan ar koplietošanas vannasistabu. Viesu rīcībā ir virtuve ar ledusskapi, izlietni un 
mikroviļņu krāsni.
 Rīgas iela 2, Rauna, Smiltenes nov.
 +371 27878550
 hostelis.nr2@gmail.com

Raunas Tūrisma informācijas centrs

Iekopta dīķa krastā atrodas viesu nams ar kamīnzāli svinību rīkošanai, pirti un masāžas 
vannu, atsevišķām istabiņām nakšņošanai. Papildus piedāvā iespēju atpūsties pie dīķa, 
peldēties, kā arī makšķerēt un telšu vietas brīvā dabā. Ir iespējams pieteikt ēdināšanas 
pakalpojumus.
 “Jaun-Ieviņas”, Raunas pag., Smiltenes nov.
 +371 29495146; +371 26463980
 www.jaun-ievinas.lv

Kafejnīca piedāvā bufetes tipa ēdināšanu, darba dienās ir komplekso pusdienu piedāvā-
jums. Daļai ēdienu sastāvā ir Raunā audzēti vai ražoti produkti. Iespējams uzņemt nelielas 
tūristu grupas, tiek klāti dažādas tematikas banketu galdi uz vietas vai klienta izvēlētā 
vietā.
 Rīgas iela 2a, Rauna, Smiltenes nov.
 +371 22471245

       Viesu nams “Jaun-Ieviņas”

       Hostelis Nr.2

     
Kafejnīca “Jaunā Rauna”
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NAKTSMĪTNES

ĒDINĀŠANA


