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 KULTŪRVĒSTURISKĀS PIETURAS 
1. Raunas viduslaiku pilsdrupas ar 
skatu torni
Vienas no apjomīgākajām un labāk 
saglabātajām pilsdrupām Latvijā. 
Apmeklētājiem iespējams uzkāpt 
pils skatu tornī, tā atslēga pieejama 
Raunas TIC. 
+371 20113881, 
GPS 57.330639, 25.612079
 
2. Raunas evaņģēliski luteriskā baznīca 
Interesentiem pieejamas ekskursijas 
pa baznīcu un stāstījums par draudzes 
vēsturi. 
Valmieras iela 3, Rauna, +371 20113881, 
GPS 57.332371, 25.610198

 AMATU PRASMJU PIETURAS 
3. *Raunas ceplis 
Keramikas darbnīca, kurā iepazīstinās 
ar keramikas trauku un priekšmetu 
izgatavošanas procesu.
“Kieģeļceplis”, Raunas pagasts, autoceļa 
A-2 109. km, 
 +371 29412265, 29364949, 
www.raunasceplis.viss.lv, 
GPS 57.314422, 25.732570

4. *Raunas lauktehnika 
Ekskursija metālizstrādājumu tapšanas 
rūpnīcā ar iespēju iegādāties piedāvāto 
produkciju.
Parka iela 4, Rauna,  
+371 29284026, www.rl.lv, 
GPS 57.330952, 25.619313

5. *Z/S “Kaliņi” stādaudzētava
Stādaudzētavā var iegādāties viengadīgu 
un daudzgadīgu puķu, garšaugu, 
dārzeņu un dekoratīvo krūmu stādus, 
kā arī iegūt labu padomu par augu 
audzēšanu un dārza kopšanu. 
“Bērziņi-2”, Raunas pagasts, 
+371 29333780, 
GPS 57.337201, 25.614164

6. *Drustu seno amatu darbnīca
Profesionāla galdnieka vadībā 
piedāvā darbošanos ar koku – apgūt 
prasmi karošu grebšanā un citu koka 
izstrādājumu tapšanā, kā arī seno 
sveču liešanā, sviesta, siera un krējuma 
gatavošanā.
Palsas iela 20, Drusti, 
Drustu pagasts, +371 22047515, 
GPS 57.231648, 25.854089

 GARDĒŽU PIETURAS 
7. *SIA “Latvijas ķiploks”
Piedāvā iepazīties ar dažādu 
ķiploku produktu piedāvājumu, 
audzēšanas tradīcijām, citu amatnieku 
izstrādājumiem, kā arī degustēt 
piedāvātos labumus!
Cēsu iela 4, Rauna, 
+371 22471245, 29123367, 
GPS 57.3311444, 25.6053124

8. *SIA “Latnature” dabīgo čipsu 
ražotne
Ražotnē top Latvijā vēl maz iepazīti 
dārzeņu čipsi, kas gatavoti no selerijām, 
bietēm, burkāniem un kale kāpostiem. 
Piedāvājumā ekskursijas ar degustāciju!
Cēsu iela 10-1, Rauna, +371 29149177, 
GPS 57.3289916, 25.603210

9. *SIA “Kooperatīvs”,  
Malduguns alus darītava
Viena no Latvijas jaunākajām un 
mazākajām alus darītavām, kuras 
kvalitatīvās izejvielas un rūpīgā attieksme 
palīdz radīt garšpilnu un unikālu alu no 
garšas līdz pat etiķetes dizainam. 
Parka iela 2a, Rauna, +371 25541552, 
GPS 57.3298599,25.6162072

10. *SIA “Siera ražotne” 
Vienīgais uzņēmums Latvijā, kurā top 
Zaļais siers. Ekskursijā iespējams 
iepazīties arī ar makaronu, nūdeļu 
un citu sieru ražošanas procesu, tos 
degustēt un iegādāties. 
Parka iela 4a, Raunas pagasts, 
+371 22014583, www.sierarazotne.lv, 
GPS 57.331722, 25.620265

11. *Z/S “Mežnoras”
Mežnorās tiek audzētas agrās zemenes 
un avenes – gan vasaras, gan rudens. 
Saimniecībā iespējams iegādāties 
aveņu vīnu. 
 “Mežnoras”, Raunas pagasts, 
+371 29113619, 
GPS 57.345578, 25.594888

 PIEDZĪVOJUMU PIETURAS 

12. Taka ar tūrisma elementiem
Atpūtas laukums, taka bērniem un 
jauniešiem ar dažādiem fiziskās 
izturības pārbaudes šķēršļiem. 
Raunas parks, Rauna, 
GPS 57.332325, 25.611945

13. Veselības taka
Ainaviska vieta gar Raunas upes labo 
un kreiso krastu, pret straumi, ~ 1,5 km 
garumā, iekļaujot dažādus fizisko 
aktivitāšu elementus. Tās sākums ir 
Valmieras ielā pie tilta pār Raunas upi. 
Valmieras iela, Rauna,  
GPS 57.327098, 25.600196

14. *Baižkalna staļļi 
Piedāvājumā gan individuālas, gan 
grupu izjādes ar zirgiem, vasarā 
vizināšana pajūgā, ziemā ar kamanām. 
Baižkalns, Raunas pagasts, 
+371 29540152, 
GPS 57.335018, 25.595345

15. *Bioloģiskā saimniecība  
“Jaun-Ieviņas”
Iespējams aplūkot savvaļas zirgus un 
govis, iepazīties ar eko produkciju, 
aplūkot dažādu šķirņu mājputnus, kā 
arī atpūsties dīķa krastā esošajā viesu 
namā, kur var nakšņot 35 personas, 
ir pieejama kamīnzāle, pirts, masāžas 
vanna, kā arī var nodrošināt ēdināšanu 
līdz 60 personām. 
“Jaun-Ieviņas”, Raunas pagasts, 
+371 26463980, 29495146,  
www.jaun-ievinas.lv, 
GPS 57.278341, 25.609738 

16. *Auļukalna muiža un parks
Auļukalna muižas kungu nams dzīvo 
savu otro gadu simtu, un tās parks 
ir ievērojams ar īpašu terasveida 
plānojumu un skatu uz Auļukalna ezeru, 
kurā 8.–11. gs. atradusies ezermītne. 
Parkā ir ierīkota neliela pastaigu taka 
dabas objektu un dižkoku apskatei. 
Auļukalns, Drustu pagasts, 
+371 25956830
GPS 57.2333438, 25.7745782

17. Piltiņkalns
Apkārt kalnam deviņiem lokiem ir 
iestaigāta taka, bet uz tā DR nogāzes 
rodams labirints “Dzīves koks”. Kalna 
ZA nogāzē atrodams Grīnu svētavots.
Drustu pagasts, +371 29331935,  
www.piltinkalns.lv, 
GPS 57.200386, 25.863997

 KULTŪRVĒSTURISKĀS PIETURAS 
22. Kalnamuiža, pilsdrupas un  
siera namiņš 
Kalnamuižā ir saglabājušās vairākas 
vēsturiskas Smiltenes muižas 
kompleksa ēkas un Vācu ordeņa 
pilsdrupas ar siera namiņu – sierūzi. 
Vēstures stāstus uzzināsi, dodoties gida 
vai firsta madāmas Lilī pavadībā.
Kalnamuiža 3, Smiltenes pagasts, 
+371 25960449, 27887933, 
GPS 57.428128, 25.909239

23. Smiltenes evaņģēliski  
luteriskā baznīca 
Celta izteiktā krusta būvē, ar gotiska 
stila logiem, izciliem kokgriezumiem un 
latvju rakstiem interjerā. Tornī izvietota 
baznīcas muzeja ekspozīcija. 
Baznīcas laukums 1, Smiltene, 
+371 26587167, GPS 57.42360, 25.90515 

24. Smiltenes Sv. Jāzepa Romas katoļu 
draudzes nams 
Vaļņu iela 17, Smiltene, +371 29127456, 
GPS 57.4305, 25.89723

25. *Mēru muiža un Smiltenes  
novada muzejs 
Apskatāma pastāvīgā ekspozīcija 
“Smiltenes novada medicīnas vēsture 
un muzeja pirmsākumi”. Izveidota 
mūsdienīga ekspozīcija, kurā izmantoti 
dažādi multimediji un inovatīvas 
tehnoloģijas, lai ekspozīcija būtu 
interesanta dažādām paaudzēm.
Mēri, Bilskas pagasts, +371 25776631, 
GPS 57.44489, 26.09255 

26. *Senlietu privātkolekcija  
“Lejas Kleperi” 
Saimniecībā apskatāma meža, medību un 
senlietu privātkolekcija. Iespēja iepazīties, 
kā veidojas un kā videi draudzīgi tiek 
apsaimniekots pieaudzis mežs.
“Lejas Kleperi”, Launkalnes pagasts, 
+371 26485545, GPS 57.29045, 25.88916

 AMATU PRASMJU PIETURAS 
27. *Kultūrizglītojoša maizes 
programma lauku mājā “Donas”
Maizes cepšana pēc sentēvu metodēm, 
ziemā – rūķu piparkūku darbnīca.
“Donas”, Blomes pagasts, +371 26425426, 
http://maizesdarbnica.blogspot.com, 
GPS 57.441673, 25.733929

28. *Tautas lietišķās mākslas  
studija “Smiltene” 
Iespēja iepazīties ar studijas meistaru 
demonstrējumiem un līdzdarboties 
darbu tapšanas procesā. 
Atmodas iela 2, Smiltene, +371 25455507, 
GPS 57.42203, 25.90610 

29. *Metālkalēja Jāņa Keiseļa darbnīca 
 “Kauliņi”, Blomes pagasts, 
+371 29275420, GPS 57.43279, 25.80340

30. *Piena upe pankūku krastos 
Ekskursijas laikā varēsiet izzināt garo 
piena ceļu no gotiņas līdz pusdienu 
galdam, līdzdarboties piena malšanā, 
sviesta kulšanā un kopīgi cept pankūkas. 
“Kalbakas”, Smiltenes pagasts, 
+371 29257467, 29465018,  
www.kalbakas.lv, 
GPS 57.43782, 25.93639

31. Maizes muzejs kafejnīcā “Kukaburra”
Apmeklētāji var 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.
Atvērts V–IX. Launkalnes pagasts, 
Rīgas–Veclaicenes šosejas 115. km, 
+371 26188872, GPS 57.33745, 25.83011

 GARDĒŽU PIETURAS 
32. *Latviska maltīte 
lauku mājās “Donas”
“Donas”, Blomes pagasts, +371 26425426, 
http://maizesdarbnica.blogspot.com, 
GPS 57.441673, 25.733929

 33. *Firsta madāmas kārumu un firsta 
bērnības garša 
Firsta madāmas kārumu baudīšana, 
produkcijas iegāde, maizes programma. 
Ekskursija kopā ar firsta madāmu Lilī vai 
gidu pa Kalnamuižu vai Smilteni.
Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, 
+371 25960449, 27887933, 
GPS 57.42814, 25.90747

34. *Smiltenes sidra darītava
Bijušā brūža pagrabos top Latvijas lauku 
sidrs un vasaras ogu vīns. Izzinoša 
ekskursija un degustācija.
Brūža iela 2, Smiltene, +371 29612267, 
www.smiltenessidrs.lv, 
GPS 57.427716, 25.915937

35. *Dzirkstošo bērzu sulu  
“Birzī” ražotne 
Ekskursija pa ražotni, vairāku veidu 
dzirkstošo bērzu sulu un sīrupu 
degustācija.
“Kainaiži”, Brantu pagasts, 
+371 29199982, www.birzi.lv, 
GPS 57.384821, 25.702641

 PIEDZĪVOJUMU PIETURAS 
36. *Lidojums virs Smiltenes
“Rožkalni”, Smiltenes pagasts, 
+371 29193642, GPS 57.43901, 25.87594

37. *Veselības taka un ekstrēmais 
izbrauciens Cērtenes pilskalnā 
Taka ar dažādiem atraktīviem koka un 
trošu elementiem. Ekstrēms izbrauciens 
ar armijas tipa auto pa pilskalna apkārtni.
+371 29577078, GPS 57.413804, 25.895708

38. *Dabas taka “Meža draugu 
birztaliņa”, skatu tornis 
“Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts, 
+371 26536637, 29477124,  
www.trissalinas.lv, 
GPS 57.490794, 26.218727 

39. Ezerlejas – mini zoo
Saimniecībā iespējams aplūkot fazānus, 
Dienvidāfrikas strausus, pundurkaziņas, 
dambriežus, aitcūkas u.c. neparastus 
dzīvniekus. 
“Ezerlejas”, Launkalnes pagasts, 
+371 26357959, www.ezerlejas.lv,  
GPS 57.29946, 25.84279

40. Mīlestības skvēriņš
“Buču dosi? Bučo mani!” Skvērā 
izvietotas akmens skulptūras, kas 
veltītas mīlestības tēmai.
Palsmane, Palsmanes pagasts, 
GPS 57.389969, 26.184742

41. Atpūtas bāze “Silmači”
Sporta laukumi, inventāra noma, 
peldēšanās ezerā, makšķerēšana, 
dažādas ūdens atrakcijas – laivas, 
katamarāni u.c.
“Silmači”, Launkalnes pagasts, 
+371 26555910, 26586113,  
www.silmaci.mozello.com, 
GPS 57.297313, 25.836011

18. Viesu māja “Lubūži”
Atpūta Lubūža ezera krastā, pieejama 
viesu māja un telpas dažādām svinībām, 
jauka pirtiņa, telts vietas, kā arī laivu 
noma.
“Lubūži”, pie Lubūža ezera, 
Raunas pagasts,  
+371 29428188,  
GPS 57.281343, 25.712063

19. Atpūtas vieta “Pļavnas”
Savdabīgas arhitektūras viesu nams 
ar vairākām zālēm, divas brīvdienu 
mājas, kopā līdz 100 guļvietām, dīķu 
kaskādes makšķerēšanai un ūdens 
aktivitātēm, pirtiņa, lapene un vigvami, 
lielogu dzērveņu un krūmmelleņu dārzi, 
veselību veicinoši pasākumi, kā arī 
garšīgs ēdiens. 
“Pļavnas”, Drustu pagasts, 
+371 29192505, 29179465,  
www.plavnas.lv, 
GPS 57.259093, 25.858244

 DABAS PIETURAS 
20. Raunas Staburags
Latvijas mērogā unikāls un kopš 
Daugavas Staburaga applūdināšanas 
vienīgais staburags – saldūdens kaļķiežu 
veidojums Raunas upes senlejā.
Raunas upes krastā, ~ 1,5 km no Raunas 
centra (ir norādes Raunas centrā), 
GPS 57.322153, 25.600759

21. Velnala
Baltā smilšakmens ala izvietojusies 
Raunas upes ielejā, Veselības takas 
ietvarā. 
Cēsu iela 12, Rauna, 
GPS 57.329538, 25.600762

 KULTŪRVĒSTURISKĀS PIETURAS 
51. *E. Zālītes memoriālā māja un 
piemineklis
Rakstniecei Elīnai Zālītei veltīta 
ekspozīcija un piemiņas istaba. 
Atjaunotais E. Zālītes piemineklis pie 
D. Ozoliņa Apes vidusskolas. 
Dzirnavu iela 24, Ape, +371 26388665, 
GPS 57.540962, 26.686081

52. Apes pilsētas vēsturiskais centrs
Mazpilsētas vēsturiskā apbūve: bānīša 
stacija, bruģētā Pasta iela, Sv. Mateja 
ev.-lut. baznīca, vietējā dolomīta ēkas. 
Iespējams pieteikt ekskursiju. 
Apes TIP – Skolas iela 4, Ape, 
+371 22037518, www.apesnovads.lv, 
GPS 57.539134, 26.691908

53. Gaujienas muižas ansamblis
Livonijas laika pilsdrupas, barona Vulfa 
muižas ēku komplekss, parks. Gaujienas 
skolu un novada vēstures muzejs. 
Baznīckalns.
“Pilskalni”, Gaujienas pagasts, 
+371 64381601, 28386923,  
www.apesnovads.lv, 
GPS 57.514406, 26.397295

54. Jāzepa Vītola memoriālais muzejs 
“Anniņas”
Komponista Jāzepa Vītola 
vasaras atpūtas un darba mītne. 
Avots “Lauvasmute”.
“Anniņas”, Gaujienas pagasts, 
+371 29247772, www.apesnovads.lv, 
GPS 57.513124, 26.398580

55. Bormaņmuiža un Trapenes 
novadpētniecības māja 
Bijusī barona Vulfa medību pils, 
muižkunga un muižas pārvaldnieka 
mājas, parks. O. Vācieša, L. Laicena, 
E. Andersona un J. Grestes piemiņas 
ekspozīcijas. 
“Bormaņi”, Trapene, +371 25413403, 
GPS 57.449537, 26.594938 

56. Zvārtavas pils 
Viena no spilgtākajiem neogotikas 
stila celtnēm Latvijā (1881. g.), Latvijas 
Mākslinieku savienības radošā darba un 
starptautisku simpoziju norises vieta. 
Parks, vējdzirnavas, ezers.
Zvārtava, Gaujienas pagasts, 
+371 26628302, www.zvartavaspils.lv, 
GPS 57.537398, 26.369081

57. Senlietu muzejs “Fazāni”
Privātmuzejs, kur savākts vairāk nekā 
50 000 priekšmetu. Degustācijas.
“Fazāni”, Trapenes pagasts, 
+371 29498605, GPS 57.447621, 26.598276

58. Virešu novadpētniecības istaba
Virešu pagasta vēstures ekspozīcija, 
dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas 
vaļasprieku kolekcijas.
“Vecvireši”, Virešu pagasts, 
+371 25604243, GPS 57.455705, 26.371491

59. Līvu ciema “Ceriņi”
Senatnīgs ciems Gaujas upes krastā. 
Viena no Latvijas sakoptākajām un 
viesmīlīgākajām lauku sētām.
“Ceriņi”, Virešu pagasts, +372 29273626, 
GPS 57.382656, 26.469692

 AMATU PRASMJU PIETURAS 
60. *Biedrība “Radošo ideju centrs”
Audēju darbnīca, virtuve, kā arī zāle 
praktiskām un izglītojošām nodarbībām. 
Skolas iela 4, Ape, +371 29206995, 
GPS 57.538166,26.6919305

61. *SIA “Granitex”
Bruģakmeņi un apdares plāksnes 
no Latvijas laukakmeņiem. 
Akmens apstrādes process. 
“Kaļķuceplis”, Ape, +371 2910804,  
www.granitex.lv, GPS 57.530573, 26.700690

62. *SIA “Wood.lv”
Koka kubulu u.c. koka izstrādājumu 
izgatavošana.
“Druvas”, Apes pagasts, +371 22003034, 
GPS 57.530556, 26.700647

63. *SIA “TTR Companie”
Metāla apstrāde, pulverkrāsošana. 
“Druvas”, Apes pagasts, +371 26169898, 
GPS 57.530556, 26.700647

 GARDĒŽU PIETURAS 
64. *SIA “Very berry” 
Ekskursijas pa lielogu dzērveņu 
un melleņu audzētavu Kalnapurvā, 
pārstrādes un glabāšanas cehu. 
Degustācijas un produkcijas iegāde. 
“Ogas”, Gaujienas pagasts, 
+371 26348942, www.veryberry.lv, 
GPS 57.479878, 26.453345

65. *Zivju audzētava “Grube fish”
Foreļu makšķerēšana, loma 
pagatavošana, degustācijas. Grūbes HES 
un ūdenskritums. 
Grūbe, Apes pagasts, +371 29355117, 
GPS 57.5265122, 26.7765821

66. *Z/S “Zemesziediņi” 
Aveņu un zemeņu audzētava. 
“Ziediņi”, Virešu pagasts, +371 26549947, 
GPS 57.447596, 26.350450

42. Smiltenes velotakas 
Smiltenes apkārtnē izveidotas piecas 
dažāda garuma un sarežģītības pakāpes 
marķētas velotakas. Takas ir piemērotas 
arī nūjošanai pavasara, vasaras un 
rudens mēnešos, bet ziemā – slēpošanai. 
Smiltene, +371 29395200, 
GPS 57.43123, 25.97488
 
43. Atpūtas un sporta komplekss 
Teperis
Ezera gleznainā apkārtne ar promenādi 
un naktī izgaismoto strūklaku ir iecienīta 
atpūtas vieta. Peldvietas un atpūtas 
vietas, sporta laukumi, kartingu un 
autotrase.
Smiltene, GPS 57.431086, 25.919725

44. Lauku māja “Lejas Varicēni’’
Zaļajās mājās uzzināsiet par 
alternatīvu ekoloģisku dzīvesveidu un 
permakultūras principiem. 
“Lejas Varicēni”, Smiltenes pagasts, 
+371 26555539, 26406687,  
http://zalamaja.blogspot.com/, 
GPS 57.45612, 25.96352

45. Smiltenes boulings
Baznīcas laukums 2, Smiltene, 
+371 64707445, GPS 57.42399, 25.90399

 DABAS PIETURAS 
46. Cērtenes pilskalns 
Vissenākais Smiltenes liecinieks, 
pilskalns sasniedz gandrīz 25 metru 
augstumu 
Smiltene, GPS 57.410305, 25.901179

47. *Smiltenes kokaudzētava
Aplūkojiet, kā tiek audzēti labākie bērzu 
un priežu stādi Latvijā. Dekoratīvo stādu 
iegāde. 
Silva 13, Launkalnes pagasts, 
+371 26664995, GPS 57.41709, 25.94687

48. Latvijas Valsts mežu rekreācijas 
zona “Niedrāja ezers un apkārtne” 
Apkārtnē ir septiņi meža ezeri, četras 
dažāda garuma velo takas, labiekārtotas 
peldvietas un atpūtas vietas. Ziemas 
laikā arī slēpošanas trase.
Launkalnes pagasts, 
GPS 57.43123, 25.97488

49. Mēru dižozols 
Ozols ar Baltijā lielāko vainagu 
30x30 metri. 
Mēri, Bilskas pagasts, 
GPS 57.444822, 26.093701 
 
50. Tepera ezera promenāde un 
strūklaka
Iespējams aplūkot Tepera ezera 
promenādi, dambi un peldošo strūklaku, 
kas nakts stundās ir izgaismota.
Smiltene, GPS 57.429502, 25.921674

 KULTŪRVĒSTURISKĀS PIETURAS 
79. Alūksnes Jaunā pils un muižas parks
Alūksnes Jaunā pils celta 19. gs. vidū, 
tajā atrodas Alūksnes muzejs un Dabas 
muzejs “Vides labirints”. Alūksnes 
muižas parks pieder pie nozīmīgākajiem 
vēstures un kultūras pieminekļiem 
Latvijā, jo tajā ir visvairāk saglabājušās 
mazās arhitektūras formas.
Pils iela 74, Alūksne, +371 29205295, 
www.aluksnespils.lv, 
GPS 57.423242, 27.052985

80. Alūksnes Pilssalas komplekss
Centrālais objekts ir Livonijas ordeņa 
pilsdrupas, kuru ielokā atrodas 
brīvdabas estrāde. Uz Pilssalu ved koka 
tilts, kas krēslas stundās ir izgaismots, 
savukārt jaunais Tempļakalna ielas 
gājēju tilts diennakts tumšajā laikā 
pārsteidz ar skaistām gaismas, ūdens un 
krāsu spēlēm.
Pilssala, Alūksne, 
GPS 57.4286879, 27.0526161

81. Ernsta Glika Bībeles muzejs 
Vienīgais muzejs Eiropā, kas savā 
krājumā glabā latviešu valodā tulkotās 
Bībeles pirmizdevumu un dziesmu 
grāmatas 38 dažādās pasaules valodās. 
Pils iela 25A, Alūksne, +371 25627589, 
GPS 57.424108, 27.049187

82. Alūksnes Evaņģēliski luteriskā 
baznīca 
Pašā pilsētas centrā atrodas no 1781. 
līdz 1788. gadam celtais dievnams, kam 
raksturīgs krāsaino, kalto laukakmeņu 
raksts. 
Pils iela 25, Alūksne, +371 26166178, 
GPS 57.4252000, 27.0485638

83. Glika ozoli
Vācu mācītājs Ernsts Gliks, dzīvodams 
Alūksnē, iztulkojis Bībeli latviešu valodā. 
Par piemiņu viņš iestādījis divus ozolus, 
kas zaļo vēl šodien.
Pils iela 15A, Alūksne, 
GPS 57.426921, 27.041369

84. *Alūksnes Vecā pils
Ēka atrodas Alūksnes ezera krastā, tajā 
šobrīd darbojas Alūksnes Mākslas skola.
Ojāra Vācieša iela 2, Alūksne, 
+371 29298964,  
www.aluksnesmakslasskola.lv, 
GPS 57.426165, 27.053156

85. *Alūksnes Kultūras centrs
Alūksnes muižas apbūves brūža ēka, 
kas pēc pārbūves 2015. gadā kļuvusi par 
mūsdienīgu Alūksnes Kultūras centru. 
Ēka godalgota skatē “Gada labākā būve 
Latvijā 2015”. 
Brūža iela 7, Alūksne, +371 26590320, 
GPS 57.426492, 27.049698

86. Jaunlaicenes muižas muzejs
Vienīgais muzejs Latvijā, kurā 
iespējams vairāk uzzināt par leģendās 
daudzinātajiem malēniešiem, viņu 
ieradumiem, sadzīvi un izloksni. Muzejs 
piedāvā dažādas interaktīvas programmas 
skolēnu grupām un ģimeņu godiem.
“Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, 
+371 29356277, GPS 57.527712, 26.872545

87. Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa 
Ates muzejs
Muzejs ir īpašs ar savu Vidzemes lauku 
sētas burvību un apmeklētājiem piedāvā 
ne tikai apskatīt mūsu senču senos 
darbarīkus, bet arī pamēģināt pašiem tos 
darbībā. 
 “Ate”, Annas pagasts, +371 26563597, 
www.atesmuzejs.aluksne.lv, 
GPS 57.321179, 26.921376

88. Zeltiņu muzejs un bijusī PSRS 
kodolraķešu bāze
Dažādi armijas formas tērpi, sadzīves 
priekšmeti ar stāstu par dzīvi padomju 
laikos. Bijusī PSRS kodolraķešu bāze vēl 
mūsdienās glabā daudz nezināma un 
interesanta. 
“Skola”, Zeltiņu pagasts, +371 29499352, 
GPS 57.3602636, 26.7612668

89. Bejas novadpētniecības centrs
Seno amatu darbnīca, kur var mācīties 
vērpt, šķeterēt, tīt un aust, iepazīties 
ar Jaunalūksnes pagasta vēsturi un 
novadpētniecību.
“Bejas skola”, Beja, 
Jaunalūksnes pagasts, +371 25664432, 
GPS 57.397011, 27.212229

 AMATU PRASMJU PIETURAS 

90. *Dabiskā koka apstrādes meistars 
Harijs Stradiņš
Harizmātiskais koka amatu prasmju 
meistars Alūksnē, kas no dabiska 
koka formas spēj radīt pārsteidzošus 
priekšmetus.
Gulbenes iela 2C, Alūksne, 
+371 26477705, www.stradinsh.com, 
GPS 57.413230, 27.039446

91. *Tautas lietišķās mākslas studija 
“Kalme”
Iespēja iepazīties ar studijas meistaru 
demonstrējumiem un līdzdarboties 
darbu tapšanas procesā. 
Brūža iela 7, Alūksne, +371 29374625, 
GPS 57.426492, 27.049698

92. *Keramiķis Uģis Puzulis
Darbnīcā piedāvā apgūt māla veidošanas, 
apgleznošanas un dedzināšanas 
prasmes. 
“Racupkalns”, Alsviķu pagasts, 
+371 29243010, GPS 57.405734, 27.002394

 PIEDZĪVOJUMU PIETURAS 
67. *Z/S “Stradiņi”
“Miku-mē zeme” – Romanova šķirnes 
aitu ganāmpulks. Betona izstrādājumi. 
“Stradiņi”, Apes pagasts, +371 26380509, 
GPS 57.502511, 26.629241

68. *Z/S “Zīļi”
Piena lopkopības saimniecība. 
Eksotiski putni.
“Zīļi”, Apes pagasts, +371 29163907, 
GPS 57.526417, 26.715137

69. *Z/s “Miķeļi” kokaudzētava
Egļu, priežu, bērzu un citu koku 
audzēšana mežu atjaunošanai. Izzinošas 
nodarbības. 
“Miķeļi”, Apes pagasts, +371 29429008, 
www.mikeli.lv, GPS 57.514911, 26.776632

 DABAS PIETURAS 
70. Vaidavas dabas taka (1,5 km)
Leģendas un dabas vērtības Vaidavas 
upes krastos pie Raganu klintīm. Avoti. 
Nodarbības vides gida vadībā.
Pasta iela 26, Ape, +371 22037518, 
GPS 57.540385, 26.705246

71. Vizlas dabas taka (2 km)
Taka ved no vecākā dolomīta arkveida 
tilta Latvijā. Vizlas (Žākļu) dižakmens.
 Vidaga, Virešu pagasts, +371 20244990, 
GPS 57.430761 26.346901

72. Gaujienas dabas taka (6 km)
Ziemeļgaujas daudzveidīgā daba un 
kultūrvēsturiskie objekti.
Gaujiena, +371 28386923, 
GPS 57.4782, 26.399155

73. Trapenes lapegļu aleja 
Viena no garākajām lapegļu alejām 
(5 km) Latvijā no Līzespasta līdz 
Bormaņmuižai (Trapenei) 
Trapenes pagasts, 
GPS 57.476701, 26.529819

74. Dzenīšu dižvītols
Viens no dižākajiem balto vītolu 
sugas pārstāvjiem Eiropā (10,7 m). 
“Pastkastīte” ceļotāju novēlējumiem.
“Dzenīši”, Apes pagasts, 
GPS 57.542930, 26.716310

75. Randatu dabas taka (2 km)
Dolomītu atsegumi Gaujas labajā krastā, 
to skaitā Latvijā augstākās – Randatu 
klintis (26 m).
“Randati”, Virešu pagasts, 
GPS 57.448460, 26.346456

76. Tilderu dabas taka (1,2 km)
Gaujas kreisā krasta dabas daudzveidība, 
dolomītu atsegumi.
Gaujas tilts, Vireši, 
GPS 57.453476, 26.344699

77. Vaidavas Grūbes ūdenskritums 
Viens no lielākajiem Latvijas 
ūdenskritumiem (4,3 m). Grūbes HES, 
dolomītu atsegums, avoti.
Grūbe, Apes pagasts, 
GPS 57.525792, 26.775757

78. Sīkzaru priede
Iespējams, Latvijas mazākā priede ar 
savdabīgu zarojumu.
Parka iela, Ape, 
GPS 57.541893, 26.698014

 GARDĒŽU PIETURAS 
93. *Zivju audzētava “Cerkazi”
Foreļu un storu makšķerēšana, 
loma pagatavošana, kūpinātas zivju 
produkcijas iegāde.
“Cerkazi”, Alsviķu pagasts, 
+371 26388850, GPS 57.360931, 26.954366

94. *Bioloģiskā saimniecība “Vējiņi”
Upenes, avenes, zemenes, saldie ķirši, 
ērkšķogas, plūmes, āboli, bumbieri. 
Ābolu sula, aveņu un upeņu sīrupi.
 “Vējiņi”, Alsviķu pagasts, +371 29421985, 
GPS 57.4237267, 26.9010489

95. *Zemeņu audzētāja Sintija Ilsjāne
Zemenes, zemeņu stādi, ekskursija pa 
saimniecību.
“Igaunīši”, Jaunalūksnes pagasts, 
+371 25409955, 
GPS 57.4371469, 27.2503743

96. *Maiznīca “Airīši”
Ekskursijas maizes ceptuvē, iespēja 
iegādāties pašceptu produkciju. 
“Airītes”, Kolberģis, +371 26151008, 
GPS 57.43840, 27.11563

 PIEDZĪVOJUMU PIETURAS 
97. *Kuģītis “Marienburg”
Viens no skaistākajiem veidiem, 
kā apskatīt Alūksni, ir no kuģīša 
“Marienburg” klāja. 
Pilssalas iela 10, Alūksne, +371 24429955, 
www.kugitismarienburg.lv, 
GPS 57.428384, 27.058054

98. *Plosts “Kaija”
Plosts “Kaija” kļuvis par iecienītu 
ģimenes godu vietu, piedāvājot 
neaizmirstamu ceļojumu gida un 
akordeonista pavadībā. 
Pilssalas iela 10, Alūksne, +371 29974802, 
GPS 57.428384, 27.058054

99. *Šaursliežu dzelzceļš  
Gulbene–Alūksne
Šaursliežu dzelzceļa posms 33 kilometru 
garumā ir vienīgais Baltijā, kurā regulāri 
divas reizes dienā bānītis veic pasažieru 
pārvadājumus.
Jāņkalna iela 52, Alūksne, +371 20228884, 
www.banitis.lv, GPS 57.412002, 27.045536

100. Ziemas sporta centrs “Mežinieki”
Ziemā piedāvā slēpošanai sagatavotas 
distances, sākot no 1 līdz 5 kilometriem, 
krēslas stundās 3 kilometru trase ir 
izgaismota. Vasarā iespējams skrituļot, 
skriet, izmantot trasi rollerslēpošanai un 
MTB riteņbraukšanai.
Mežinieki 1, Jaunalūksnes pagasts, 
+371 29273114, GPS 57.41317, 27.08059

101. Veikparks “Zero Wake park”
Vienīgais kabeļveikparks Alūksnes 
novadā, kas piedāvā nobraucienu  
33 metru garumā.  
Pieejams arī inventārs. 
Lielsloku ezers, Ilzenes pagasts, 
+371 27310909, www.zerowake.lv, 
GPS 57.400877, 26.712237

 DABAS PIETURAS 

102. Tempļakalna parks un Alūksnes 
skatu tornis
Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, 
kas bija apdzīvots 9.–13. gadsimtā. 
Tempļakalna parkā var apskatīt 
rotondu – Slavas templi, Saules tiltu un 
skatu torni. 
Kapsētas pussala, 
Alūksne, +371 29130280, 
GPS 57.4349276, 27.0592365

103. Alūksnes ezers
Vienpadsmitais lielākais ezers Latvijā ar 
četrām salām, bagāts ar vairāk nekā 12 
zivju sugām. 
+371 26141741, www.aluksnesezers.lv, 
GPS 57.428764, 27.057877

104. Drusku pilskalns
Viens no augstākajiem un stāvākajiem 
pilskalniem Latvijā (247 m virs jūras 
līmeņa). 
Korneti, Veclaicenes pagasts, 
+371 29347398, www.veclaicene.lv, 
GPS 57.590125, 26.943369

105. Kornetu skatu tornis
No 27 metrus augstā torņa augšējās 
platformas paveras Kornetu gleznainā 
ainava, senleja ar ezeriem, pakalni un 
lauku viensētas.
Korneti, Veclaicenes pagasts, 
+371 29347398, GPS 57.590122, 26.943317

106. Veclaicenes ainavu apvidus 
Zemledus kušanas ūdeņu veidotā 
Kornetu–Peļļu ieleja ir viens no 
visgarākajiem un izteiksmīgākajiem 
šāda veida pēdējā leduslaikmeta reljefa 
formas veidojumiem Latvijā. 
Korneti, Veclaicenes pagasts, 
+371 29347398, 26520232,  
www.veclaicene.lv, 
GPS 57.589811, 26.947563

107. Ķauķu kalns
Viens no augstākajiem kalniem 
Alūksnes novadā, kas piedāvā dažāda 
veida slēpošanas trases, snovborda 
nobraucienus. 
+371 29167918, www.veclaicene.lv, 
GPS 57.530871, 26.947652

108. Dabas taka “Bebru valstība”
Apmēram 3 kilometrus garajā dabas takā, 
kurā redzami bebru darbi un nedarbi, 
ietilpst daļa Jaunannas dabas lieguma. 
Jaunannas pagasts, 
GPS 57.2806203, 27.0764276

109. Dabas taka “Pasaku taka Pededzē”
350 metrus garajā takā ir deviņas 
pieturas, un katrā no tām kāds latviešu 
tautas pasaku tēls aicina uz spēli.
“Rūķi”, Pededzes pagasts, +371 28440448, 
GPS 57.4804896, 27.4431566

110. *Briežu dārzs “Klajalkšņos”
Ekskursijas pa briežu dārzu (dambrieži, 
mufloni u.c.), briežu gaļas degustācija, 
viesmedības, makšķerēšana.
“Prieduļeva”, Liepnas pagasts, 
+371 29173540, 
GPS 57.3565034, 27.5104814

111. *Stādu audzētava “Sprogas”
Puķu, augļu koku, dekoratīvo 
kokaugu stādi, kā arī plūmes, āboli, 
zemenes, Ziemassvētku eglītes. 
Mazumtirdzniecība – dārzu centrā 
“Sprogas” Latgales ielā 6, Alūksnē.
“Sprogas”, Jaunalūksnes pagasts, 
+371 26399747, www.sprogas.lv, 
GPS 57.3943400, 27.0983436

112. *Stādu audzētava “Ievugravas”
Dekoratīvi skujeņi, lapu koki, 
košumkrūmi, ziemcietes, ūdensrozes.
“Gravas”, Jaunannas pagasts, 
+371 26448682, www.ievugravas.lv, 
GPS 57.317912, 27.069149

 VESELĪBAS PIETURAS 
113. *Veselības pirts “Sapnīši”
Ar pirtnieka saukli “Vieglu garu, labu 
slotu!” “Sapnīšos” piedāvā izbaudīt 
dažādas dziednieciskas procedūras.
“Sapnīši”, Jaunzemi, 
Ilzenes pagasts, +371 29493596, 
GPS 57.371057, 26.6763001

114. *Veselības pirts “Jaunzvirgzdiņi”
Pirtniece parūpēsies par jūsu labsajūtu, 
cienājot ar zāļu tēju, veicot karsēšanās, 
pēršanās un kontrasta procedūras. 
“Jaunzvirgzdiņi”, 
Ilzenes pagasts, +371 26368966, 
GPS 57.3558509, 26.6700772

115. *Veselības pirts “Jaunozoli”
Pirts pakalpojumus un masāžu piedāvā 
sertificēts pirtnieks, piedāvājumā daudz 
dabīgu produktu. 
 “Jaunozoli”, Ziemera pagasts, 
+371 29194805, 
GPS 57.4915971, 26.9856962

116. *Veselības pirts “Upītes”
Piedāvājumā dažādi masāžas veidi, 
neizpaliks arī klūdziņu pēriens. 
 “Upītes”, Veclaicenes pagasts, 
+371 26302291, 
GPS 57.5874223, 27.0176175

 RAUNAS NOVADS 
1. Pansija “Rauna”

 8 (tikai vasaras sezonā)
Miera iela 8, Rauna, +371 26267926,  
www.pansijarauna.lv, 
GPS 57.322324, 25.595879

2. Naktsmītne Raunas centrā 
 4

Cēsu iela 2, Rauna, +371 29455975, 
GPS 57.331635, 25.609245

 SMILTENES NOVADS 
3. Viesnīca “Park Hotel Brūzis”

 32 + 8
Brūža iela 2, Smiltene,  
+371 64773708, 28630180, 
 www.hotelbruzis.lv, 
GPS 57.427626, 25.915857

4. Viesnīca “Kalna ligzda”
 23 + 4

Kalnamuiža 7, Smiltenes pagasts, 
+371 64772173, 26556681, 
GPS 57.42856, 25.90907

5. Viesu māja “Meteorīts”
 17 + 4

Augstā iela 1, Smiltene, +371 26596495, 
GPS 57.418559, 25.904221

6. Viesu māja “Oāze”
 15 + 4

Ābeļu iela 4, Smiltene, +371 29619602, 
64774653, www.smiltenesoaze.lv, 
GPS 57.415255, 25.888265

7. Lauku mājas “Kalbakas”
 38 + 20

“Kalbakas”, Smiltenes pagasts, 
+371 29465018, 29257467,  
www.kalbakas.lv, GPS 57.43782,25.93639

8. Viesu māja “Lejas Zauskas”
 6 + 6

“Lejas Zauskas”, Smiltenes pagasts, 
+371 26496178, GPS 57.444769, 25.833065

9. Viesu māja “Aumeisteri”
 19 + 4 

“Aumeisteri”, Grundzāles pagasts, 
+371 29239247, 29275347,  
www.aumeisteri.lv, 
GPS 57.523352, 26.203980

* Ekskursijas – iepriekš piesakoties!

SMILTENES NOVADS

APES NOVADS
ALŪKSNES NOVADS

RAUNAS NOVADS

NAKTSMĪTNES 

Izdevēji: Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes novadu pašvaldības, 
2018
Foto: tūrisma objektu publicitātes foto
Makets, kartes: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”; www.kartes.lv
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RAUNA

SMILTENE

APE

ALŪKSNE

VIDZEMES 
ŠOSEJAS 

PIETURAS

TŪRISMA KARTE

Apstājieties un izbaudiet bagāto kultūrvēsturi, dažādas 
amatu prasmes, skaisto dabu un dodieties vēl nebijušos 
piedzīvojumos Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes 
novados, kurus savieno jau 19. gs. vidū izbūvētais lielceļš, 
kas mūsdienās pārvērties par vienu no galvenajiem Latvijas 
ceļiem – Vidzemes šoseju. 

Mēs ceram, ka mūsu novadu kopīgais piedāvājums sagādās jums 
patīkamas sajūtas un radīs vēlmi atgriezties vēlreiz. Uz tikšanos!
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Raunas novada Tūrisma informācijas centrs
Valmieras iela 1a, Rauna, Raunas novads, LV-4131
Tālr. +371 20113881  
raunatic@gmail.com, www.rauna.lv

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

Gaujienas Informācijas un tūrisma centrs
Pilskalni, Gaujienas pagasts, Apes novads, LV-4339
Tālr. +371 64381601, 28386923  
info@gaujiena.lv, gaujiena.info@ape.lv, www.apesnovads.lv

Apes Tūrisma informācijas punkts
Skolas iela 4, Ape, Apes novads, LV-4337
Tālr. +371 22037518, 29439207, 64322273
tic@ape.lv, www.apesnovads.lv

Alūksnes novada Tūrisma informācijas centrs
Pils iela 25A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tālr. +371 29130280, 25442335, 25779965
tic@aluksne.lv, www.visitaluksne.lv 

RAUNA
SMILTENE

RĪGA

APE

ALŪKSNE

Vidzemespieturas

mailto:tic@aluksne.lv
http://www.visitaluksne.lv/
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Dabas pieturas

Kultūrvēstures pieturas Degvielas uzpildes stacija

Amatu prasmju pieturas

Naktsmītnes

Ēdināšana

Gardēžu pieturas

Piedzīvojumu pieturas

Veselības pieturas

Baznīca • Muzejs

Ievērojams objekts

Interesants dabas objekts

Ievērojams kalns • Ievērojams pilskalns

Ceļi ar cieto segumu

Ceļi ar grants segumu

Dabas parka robeža

Apzīmējumi

 RAUNAS NOVADS 
1. Kafejnīca “Hameleons”

 20
Rīgas iela 2A, Rauna,  
+371 28346846,  
GPS 57.330886, 25.608547

 SMILTENES NOVADS 
2. Restorāns “Park Hotel Brūzis”

 20
Brūža iela 2, Smiltene,  
+371 64773708, 28630180, 
GPS 57.427626, 25.915857

3. Muzikālā kafejnīca “Mūza”
 40

Baznīcas laukums 16, Smiltene, 
+371 64707235, 20241040, 
GPS 57.42303, 25.90525

4. Kafejnīca-bistro “Trīs pipari un 
kūkas”

 40
Baznīcas laukums 5, Smiltene, 
+371 29451734, GPS 57.42507, 25.90343

5. Kafejnīca “River”
 25

Daugavas iela 4, Smiltene, +371 26388017, 
GPS 57.42559, 25.90239

6. Kafejnīca “Pasēdnīca”
 40

Baznīcas laukums 2, Smiltene, 
+371 64707445, GPS 57.42420, 25.90430

7. Kafejnīca “Pauze”
 16

Pils iela 6, Smiltene, +371 64772701, 
GPS 57.42517, 25.90706

8. Kafejnīca “Jautrais ods”
 25

Rīgas–Veclaicenes šosejas 125. km, 
Launkalnes pagasts, +371 64772610, 
GPS 57.38304, 25.95504

9. Kafejnīca “Kukaburra” 
Atvērta no maija līdz septembrim!

 20
Rīgas–Veclaicenes šosejas 115. km, 
Launkalnes pagasts, +371 26188872, 
GPS 57.33750, 25.83028

10. Ēdnīca “Draugs”
 200

Rīgas iela 16b, Smiltene, +371 64774295, 
GPS 57.41890, 25.88821

11. Ēdnīca “Kalnamuiža”
 200

Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, 
+371 26135949, GPS 57.42876, 25.90872

12. Bārs “Klondaika”
 30

Krāsotāju iela 2, Smiltene, 
+371 64774365, GPS 57. 42461, 25.90037

13. Bārs “Silvans”
 60

Silva 16, Launkalnes pagasts, 
+371 64774630, 29428283, 
GPS 57.40910, 25.93986

 APES NOVADS 
14. Kafejnīca “Krodziņš”

 50 
Ganību iela 4, Ape, +371 26594554,
www.kalnaruski.lv 
GPS 57.494473, 26.8281816

15. Viesu māja “Kalnarušķi”
 30 + 80 + 30 (terasē)

Ganību iela 4, Ape, +371 26594554, 
www.kalnaruski.lv, 
GPS 57.531998, 26.816573

16. Kafejnīca “Pie Annas”
 50

“Vilnīši”, Vireši, +371 26005655, 
GPS 57.455672, 26.374541

 ALŪKSNES NOVADS 
17. Restorāns “Jolanta”

 40
Merķeļa iela 16, 
Alūksne, +371 29424253, 
GPS 57.4108114, 27.0485104

18. Kafejnīca “Pajumte”
 30

Pils iela 68, Alūksne,  
+371 27811511, 
GPS 57.4237075, 27.0502723

19. Kafejnīca “Benevilla”
 35

Brūža iela 8, Alūksne, 
+371 61301404 
GPS 57.4256743, 27.0501634

20. Krogs “Katrīnkrogs”
 55

“Jaunsētas”, Ziemera pagasts, 
+371 28650600, 
GPS 57.4428935, 27.0489317

21. Kafejnīca “Cepurīte”
 34

Pils iela 9B, Alūksne,  
+371 20214008, 
GPS 57.4297354, 27.0392381

22. Kafejnīca “Gustiņš”
 20

Lielā Ezera iela 2, 
Alūksne, +371 26641950, 
GPS 57.4235712, 27.0493908

23. Kafejnīca “Pie Martas”
 40, darbojas tikai vasaras sezonā

Pilssalas iela 4, Alūksne,  
+371 29356262, 
GPS 57.4261496, 27.0549866

24. Kafejnīca “Pauze”
 44

Rūpniecības iela 2P, 
Alūksne, +371 28661066, 
GPS 57.4265550, 27.0285292

25. Kafejnīca “Ābols”
 34

Jāņkalna iela 48A, 
Alūksne, +371 26432549, 
GPS 57.4142471, 27.0449858

10. Apartamenti “Kalbakas”
 6

Rīgas iela 7-16, Smiltene,
+371 29465018, 29257467,
www.kalbakas.lv,
GPS 57.419858, 25.890761

11. Brīvdienu māja “Kalnāres”
 6

“Kalnāres”, Blomes pagasts,
+371 26543899,
GPS 57.434846, 25.735943

12. Viesu māja “Purgaiļi”
 36 + 64

“Purgaiļi”, Grundzāles pagasts, 
+371 29150180, www.purgaili.lv, 
GPS 57.42900, 26.237170

13. Atpūtas komplekss “Trīssaliņas”
 58+11

“Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts, 
+371 26536637, 29477124,  
www.trissalinas.lv, 
GPS 57.491151, 26.218979

14. Atpūtas komplekss “Silmači”
 125 + 48

“Silmači”, Launkalnes pagasts, 
+371 26555910, 26586113,  
www.silmaci.mozello.com, 
GPS 57.298313, 25.838454

15. Atpūtas komplekss “Slīpi”
 10 + 10

“Slīpi”, Smiltenes pagasts, +371 28830522, 
www.slipi.lv,  
GPS 57.495297, 25.892322

16. Kempings “Ezerlejas”
 15 + 6

“Ezerlejas”, Launkalnes pagasts, 
+371 26357959, www.ezerlejas.lv, 
GPS 57.299895, 25.842450

 APES NOVADS 
17. Brīvdienu māja “Melderi”

 46 + 2 kemperu vietas
“Melderi”, Apes pagasts,  
+371 20379986, 29496005, 
GPS 57.526627, 26.774003

18. Telšu vieta “Raganu klintis” pie 
Vaidavas upes
Pasta iela 26, Ape, +371 22049209, 
22037518 (Apes TIC), 
GPS 57.5419211, 26.7184934

19. Brīvdienu mājas “Jaunvosi”
 13

“Jaunvosi”, Apes pagasts, +371 64355346, 
26116845, GPS 57.5126391, 26.6783988

20. Viesu māja “Kalnarušķi”
 60 + 5 kemperu vietas

“Kalnarušķi”, Apes pagasts, 
+371 26594554, www.kalnaruski.lv, 
GPS 57.531998, 26.816573

21. Lauku māja “Stādzēni”
 10

“Stādzēni”, Trapenes pagasts, 
+371 29268682, 
GPS 57.441490, 26.57351

22. Viesu nams “Jaunzilakši”
 16

“Jaunzilakši”, Virešu pagasts, 
+371 29204530, 
GPS 57.456849, 26.303227

 ALŪKSNES NOVADS 
23. Viesnīca “Jolanta”

 20
Merķeļa iela 16, Alūksne, +371 29424253, 
64381011, www.jmgrupa.lv, 
GPS 57.4108219, 27.0484447

24. Viesnīca “Benevilla”
 15

Brūža iela 8, Alūksne, +371 61301404, 
GPS 57.4256743, 27.0501634 

25. Atpūtas komplekss “Jaunsētas”
 30

Jaunsētas, Ziemera pagasts, 
+371 28650600, www.jaunsetas.lv, 
GPS 57.44153, 27.05264

26. Viesnīca “Ierullē”
 22

Lielā Ezera iela 2B, Alūksne, 
+371 26535354, 64321757, 
GPS 57.423592, 27.049485

27. Kempings “Ezermalas – 44”
 30

Ezermalas iela 44, Alūksne, 
+371 29360175, www.ezermalas44.lv, 
GPS 57.436688, 27.106659

28. Hostelis “Paideri”
 45

“Mežinieki”, Jaunalūksnes pagasts, 
+371 29430817, GPS 57.413834, 27.084010

29. Brīvdienu dzīvoklis 
 4

Lielā Ezera iela 5, Alūksne, 
+371 26667377, GPS 57.422512, 27.049229

30. Apartamenti “ACK būve”
 11

Gulbenes iela 3A, Alūksne, +371 22832649, 
GPS 57.414919, 27.040548

31. Viesu māja “Bitītes”
 50

“Bitītes”, Mālupes pagasts, 
+371 29436203, 
GPS 57.3001996, 27.2275772

32. Viesu māja “Lāzberģa muiža”
 25

“Muižnieki”, Jaunalūksnes pagasts, 
+371 29166262, 
GPS 57.4604028, 27.1195012

33. Lauku māja “Mūrnieki”
 4

“Mūrnieki 1”, Annas pagasts, 
+371 26438647, 
GPS 57.3292462, 26.9402687

34. Lauku māja “Jaunrēveļi”
 18

“Jaunrēveļi”, Jaunlaicenes pagasts, 
+371 29287581, 
GPS 57.5254106, 26.8519557

35. Brīvdienu māja “Ezerlīči”
 15

“Ezerlīči”, Veclaicenes pagasts, 
+371 26186570, 
GPS 57.5908855, 26.9556111

36. Motelis “Vērdiņi”
 75

“Vērdiņi”, Alsviķu pagasts,  
+371 22005076, 
GPS 57.4456389, 26.9326012

37. Apartamenti “Jolanta apartamenti”
 6

Kolberģis, Jaunalūksnes pagasts, 
+371 29424253,  
www.jmgrupa.lv, 
GPS 57.4406177, 27.1127148

ĒDINĀŠANA
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