Vēl avīzē lasiet:
Brīvdienu maršruts kopā
ar ģimeni Smiltenes
novadā

2. - 3. lpp.

Esmu Zilā RudzupuķeSmiltenes novada simbols.

Esmu dzimusi Smiltenes novadā, Smiltenes pilsētā . Te ir
mana mājvieta, tāpēc Smiltenes novadu saucu par vietu,
kur augt!
Pavisam nesen , Smiltenes novads man bija
vēl svešs, tāpēc brīvdienās devos kopā ar
ģimeni to iepazīt, izzināt un izbaudīt.
Lai nekas netiktu palaists garām, visu
vērīgi skatījos, uzmanīgi klausījos, pat
darbojos līdz un atklāju daudzko interesantu. To visu vēlos pastāstīt arī
jums.

Atpūtas kompleksā Ezerlejas
jauni iemītnieki un sezonas piedāvājumi

Lielākie pasākumi
Smiltenes novadā
2012. gadā

		

Gatavojoties jaunajai tūrisma sezonai, zemnieku saimniecība Ezerlejas (Launkalnes pagastā) ir sagādājuši jaunus iemītniekus savam
mini zoo dārzam. Holandes pundurkaziņu ģimenē ir piedzimuši
Mazulīši, kuri jūs jau gaida ciemos. Jau pagājušajos gados Ezerlejās
bija ļoti iecienītas fazānu olas un strausu gaļas izstrādājumi, ko
piedāvās arī jaunajā sezonā. Turpat varēsiet iegādāties arī dažādus
izstrādājumus, kuros ir izmantotas strausu un fazānu spalvas, kā arī Latvijā
ražoto kosmētiku no dabīgām izejvielām.
Plašāka informācija www.ezerlejas.lv

4. lpp.
Apmeklētājus gaida
jaunā Grundzāles dabas taka un

Koka rokdarbu darbnīca
Smiltenes novada Grundzālē tapusi jauna
dabas taka gar Palsas upi. Jaunajā tūrisma
sezonā tā gaida apmeklētājus, lai tos aizvestu
nesteidzīgā un romantiskā pastaigā
gar upes krastiem un atklātu
interesantas vietas. Noteikti
izmantojiet gida pakalpojumus, lai šī pastaiga kļūtu piedzīvojumiem
bagātāka. Apmekējiet arī
turpat blakus esošo Koka rokdarbu darbnīcu un iepazīstiet
dažādus koka rokdarbu
meistara meistarstiķus.
Sīkāka informācija un gida pakalpojumi zvanot
pa tālruni +37126401913,
www.kokarokdarbi.lv
Matuļu dabas takas atklās sezonu ar pasākumu

Matuļu Malduguņu nakts
Matuļu dabas takas jauno tūrisma sezonu atklās
maija vidū ar aizraujošu pasākumu
„Matuļu Malduguņu nakts”.
Ikvienam
interesentam
būs iespēja iziet kopā
Matuļu malduguņu takas un pašiem iejusties
raganu tēlos, ievingrināt
balsis, darināt mūzikas instrumentus, jautroties un mieloties ar
pašgatavotu burvju viru.
Sīkāka informācija pa tālruni +37129396137;
+37129431118

Smiltenes sidram gaidāma jauna partija
Viesnīcas Park Hotel „Brūzis” pagrabos jau pagājušo gadu bija
manāma rosība. Tur top Latvijas lauku sidrs un apkārtējo priežu
mežu vasaras ogu vīns. Tā kā viss ražošanas process ir roku darbs
ar lielu draugu palīdzības piedevu, tad kvalitātei ir ļoti liela nozīme. Tie, kas jau pabijuši šajos pagrabos, ir nobaudījuši un pārliecinājušies par to.
Gatavojoties jaunajai sezonai, Smiltenes sidram gaidāma jauna
partija, jo iepriekšējā jau ir beigusies.
Dabīgā ābolu sidra gatavošanas cikls noslēdzas pavasarī ar pirmajām siltajām dienām, kad zied pirmās ābeles. Gaidāmā jaunā
sidra partija tika gatavota tikai pašu āboliem, izmantojot 60% saldos, 30% skābos un 10% mežābolus. Sidram nav pievienots papildus cukurs, tādēļ viss esošais alkohols tajā ir dabīgi iegūts no ābolu sulā esošajiem cukuriem.
Sidrs ir dzirkstošs, izmantojot ‘méthode champenoise’ dzirkstošā vīna pagatavošanas metodi,
tieši tādu pašu kā gatavojot šampanieti Šampaņā. Metodes pamatā ir sidra raudzēšana pudelē,
tādejādi sidrs dabīgi sagāzējas.
Tas, kas attiecas par vasaras ogu vīnu, tad vīna jaunā partija tiek gatavota no upenēm un aronijām. Vīna raudzēšanas jaunais vīns vismaz 6 mēnešus tiek noturēts uz grauzdētām Latvijas ozola
skaidām. Vīns būs pieejams gan sauss, gan pussauss.
Plašāka informācija www.hotelbruzis.lv

Atpūtas un sporta komplekss „Trīssaliņas” aicina uz
„Putnu dienām” un jauno Dabas taku
Atpūtas un sporta komplekss “Trīssaliņas” jau pavasarī
aicina doties ciemos pie sevis gan lielus, gan mazus uz
“Putnu dienām”, lai paši savām rokām pagatavotu SAVU
putnu būrīti!!! Jūs gaidīs arī kārtīga izšūpošanās, rotaļas
u.c.atrakcijas. Vēl šopavasar Trīssaliņas iepriecinās savus mazos apmeklētājus ar Dabas taku. Šeit mazie ķipari ar kartes palīdzību varēs uzmeklēt dažādus koka
dzīvnieciņus un iejusties īstu atradēju lomā, bet, lai
nokļūtu līdz takai, Jūs varēsiet ceļu mērot ar laivu
un pa ceļam uzkāpt uz neliela kuģīša, kur iespējams
nofotografēties vai vienkārši atvilkt elpu un apskatīt
apkārtni.
Lai nenokavētu „Putnu dienas” ar līdzdarbošanos un
citus interesantus notikumus Trīssaliņās, noteikti sekojiet
līdzi informācijai mājas lapā www.trissalinas.lv

Lauku māja „Kalbakas” aicina bērnus uz

vasaras nometnēm 2012
Ne cik ilgi, un klāt būs vasara!
Lauku māja „Kalbakas” Smiltenes novadā uzņem viesus no 2000. gada, īpaši domājot par
bērniem draudzīgu vidi un atpūtu. Jau vairākus
gadus viesu namā tiek organizētas dažādas
bērnu nometnes. Tā ir lieliska vieta, lai bērni
atpūstos, rastu spēkus jaunam mācību gadam, iegūtu draugus un gūtu neaizmirstamas,
pozitīvas atmiņas par vasaru. Tas ir aizraujošs
notikumu virpulis visas nometnes garumā, kas
neļauj bērniem garlaikoties.
2012. gada vasarā „Kalbakas” piedāvās divas
nometņu programmas – piedzīvojumu nometni „Bagātību zeme” un aktīvās atpūtas
nometni „Iepazīsti laukus!”.
Piedzīvojumu nometnē

Bagātību zeme
bērnus sagaida jautrība un lieliskie piedzīvojumi
visas nometnes garumā – bagātību meklēšana
dārzā, pļavās un mežā, pārgājieni, relaksācija
pirtiņā, nakts trasīte, vakarēšana pie nometnes
ugunskura, disenīte, peldēšanās, sporta un
spēļu aktivitātes, dažādas radošās darbnīcas ar
mālu, papīru, audumu, filcu, dabas materiāliem.
Aktīvās atpūtas nometnē

Iepazīsti laukus!
bērniem būs lieliska iespēja iepazīt dabu laukos, elpot svaigu gaisu, bradāt ar plikām kājām
pa rasu, vērot miglas vālus, kas apņem pļavas
un labības laukus. Šeit viņi jutīsies kā īsti saimnieki, jo iepazīsies ne tikai ar mājdzīvnieciņu
ikdienu (trusēniem, cālēniem, gotiņu),
bet paši tos varēs apmīļot, pabarot, apkopt. Šeit viņi iepazīs garo piena ceļu
no gotiņas līdz mūsu pusdienu galdam. Paši varēs dārzā novākt
lauku gardumus un tos
gardi nobaudīt. Vakarā
varēs relaksēties īstā lauku pirtiņā ar pašu sietām
slotiņām un lasītām zāļu
tējām. Bērniem būs jauka iespēja labi un veselīgi pavadīt laiku, apvienot sportiskas aktivitātes,
pārgājienu, jauku atpūtu un radošu darbu dažādās nodarbībās. Tas būs notikumiem bagāts
laiks, kas ļaus atraisīties, atklāt sevī jaunus talantus, kļūt patstāvīgākam un apgūt sociālās prasmes saskarsmē ar saviem vienaudžiem.
Maksimālais dalībnieku skaits katrā nometnē ir
20 bērnu, ar kuriem strādās sertificēti nometņu
vadītāji.. Visi bērni dzīvos viesu nama 3-4 vietīgās istabiņās.
Pieteikšanās
nometnēm
pa
tālruni
+37129257467 (Līga) vai kalbakas@kalbakas.lv
Ieprieciniet savu bērnu un uzdāviniet viņam
prieku piedalīties nometnē!
Plašāka informācija www.kalbakas.lv
nometne

vecums

laiks

dienas

maksa

atlaide

Bagātību
zeme

7-10
gadi
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Iepazīsti
laukus

7-10
gadi

25. 06.- 30. 06.
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6

80,Ls

25%*

*- piesakoties līdz 15. februārim

Pirmā diena
Dodieties kājām no 1 Smiltenes pilsētas centra pa Gaujas
ielu lejup līdz Jāņukalnam, tad pa Atmodas ielu gar Lazdukalnu. Tad vēl pa Raiņa ielu augšup, kamēr ceļš aizvedīs līdz
kādai pavisam mazai ieliņai ar skaistu nosaukumu – Ābeļu
iela. Tās galā, meža ielokā, ieraudzīsiet jauku atpūtas vietuviesu namu „Oāze”.
2 Viesu nams „Oāze”, košumdārzs un truši
(Ābeļu iela 4, Smiltene, Tālr.: +37129619602, +37164774653;
www.smiltenesoaze.lv).
Tur ir ļoti skaista apkārtne ar dažādām puķēm, dīķiem un
košumkrūmiem. Dīķos var vērot zaļās vardītes uz ūdensrožu lapām un protams paciemoties pie četrkājainajiem
draugiem – trusīšiem. Tie dzīvo lielā iežogotā dārzā – „trušu
pilsētiņā”. Trusīšus var arī samīļot un pabarot ar saimnieku sarūpēto maizīti. Arī paši variet pamieloties viesu nama

kafejnīcā ar mājas gaumē gatavotu maltīti, lai spēks doties
tālākā ceļā. Šeit var arī kārtīgi izšūpoties, ja nepieciešams,
tad arī pārnakšņot un nopērties latviskā gara pirtiņā.
(Košumdārza apskate un trušu apciemošana ~ 1h, maksa
0,50Ls no personas, tai skaitā ar trušu cienastiņu, iepriekš
jāpiesaka).
No šīs jaukās atpūtas vietas netālu atrodas Cērtenes pilskalns, tāpēc dodieties turp. Ejiet caur priežu mežu pa mazu
taciņu, līdz Drandu ielai, kur stāvlaukums un Cērtenes pilskalna taku informatīvais stends.
3 Cērtenes pilskalns un dabas takas
(atrodas Smiltenes pilsētas Dienvidu daļā, Tālr.: +37129577078
(gida pakalpojumi)).
Šī ir jauka vieta atpūtai dabā, jo te izveidotas dažādas takas,
taču jums vislabāk noteikti patiks veselības taka ar dažādiem dabas elementiem un interesantiem uzdevumiem.
Kad nokļūsiet līdz pašam Cērtenes
pilskalnam, no tā pavērsies burvīga
ainava pār koku galiem uz pla-

šo apkārtni un Pilskalna pļaviņu, kur labiekārtota atpūtas
un piknika vieta, kā arī lapene. Lai tur nokļūtu, kāpiet no
pilskalna lejā pa nogāzē uzbūvētajām kāpnēm. Tā kā Cērtenes pilskalns ir vissenākais Smiltenes vēstures pagātnes
liecinieks un tas atzīts par valsts nozīmes arheoloģisko
pieminekli, tas sevī glabā daudz aizraujošus noslēpumus,
kurus palīdzēs atklāt gids.
(Ekskursija ar gidu ~ 2h, maksa pēc vienošanās, iepriekš
jāpiesaka).
Ejot atpakaļ uz pilsētas centru, noteikti iegriezieties kafejnīcā „Mūza”.
4 Kafejnīca, veikals „Mūza”
(Baznīcas laukums 16, Smiltene, Tālr.: +37164707235,
+37120241040)
Te varēsiet pasūtīt un nobaudīt pēc īstas itāļu receptes ceptas picas, kas ar savu smaržu un garšu jūs, gan lielos, gan
mazos ēdājus apburs. Varēsiet nobaudīt arī gardos saldējuma kokteiļus un kūciņas, malkot tēju vai kafiju, iepazīt Smiltenes pilsētu caur vēsturiskajām fotogrāfijām, kas piestiprinātas pie sienas, kā arī priecēt acis par neparasto interjeru
un dažādiem suvenīriem un dāvaniņām, kuras var turpat

iegādāties. Bērni varēs radoši izpausties un paspēlēties rotaļu stūrītī. Te iespējams rīkot arī bērnu ballītes, bet par to
gan labāk iepriekš vienoties ar kafejnīcas darbiniekiem.
(Izmaksas: pica ~2.00-3.50 Ls, kafija ~0.60-2.00 Ls, kokteiļi
~0.60-1.20 Ls).
Tad dodieties uzspēlēt Boulingu.
5 Boulings
(Baznīcas laukums 2, Smiltene, Tālr.:
+37164707445)
Te varēsiet mēroties spēkiem, jo darba
dienu laikā no pulkstens 12:00-18:00
ģimenēm boulinga spēle ir izdevīgāka
nekā vēlākās vakara stundās vai citās
dienās. Pirms spēles tikai neaizmirstiet
uzvilkt kājās speciālus boulinga apavus, kurus varēsiet iznomāt turpat uz
vietas. Tad izvēlieties katrs savu bumbu, ko ripināt pa celiņu, lai nogāztu
ķegļus.

2

Brīvdienu
maršruts
kopā
ar
ģimeni
Smiltenes
novadā
s)

nas un nakšņošanas. Jums piederēs pašiem
„sava sala”, tādas šeit ir vairākas. Te ir arī viesu nams, svinību zāles, citas mājiņas un vēl
daudz citu labu lietu. Te var kārtīgi iztrakoties
bērnu laukumā, doties uz dabas taku meklēt
k o k a dzīvnieciņus un pārvarēt šķēršļus. Var
doties arī makšķerēt un ja noķerts
loms, to pagatavot žāvētavā. Te
var arī kārtīgi izsportoties sporta
laukumos vai mierīgi atpūsties lēnā
braucienā ar laivu pa ezeru. Šeit var izbaudīt
arī īstu „melno pirti” un pēc karsēšanās un
pēršanās atveldzēties ezerā. Ja gribas vērot
saulrietu, to vislabāk darīt no skatu torņa.
Kad vakars satumst, var iekurt ugunskuru
un ģimenes lokā pārrunāt dienas gaitās redzēto un piedzīvoto. Tad gan jādodas „saldā
miegā”, jo ar jaunu dienu būs jauni brīvdienu piedzīvojumi.
(Par cenām interesēties mājaslapā vai zvanot pa augstāk
norādītajiem tālruņa numuriem).

(3 diena

Spēlējiet un spēlējiet, kamēr noskaidrosiet uzvarētāju.
(Maksa par Boulinga spēli darba dienās: 3-10Ls/1h, boulinga apavu īre 0,80Ls).
Tālāk ceļā dodieties ar automašīnu, lai iepazītu Smiltenes
muižas kompleksu un tā aizraujošos piedāvājumus.
6 Smiltenes muižas komplekss, Vācu ordeņa pilsdrupas, tikšanās ar Smiltiņu un garšīgās maizes baudīšana, kas cepta firsta Līvena ceptuvē
(Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Tālr.: +37164772173,
+37126556681 – viesnīca „Kalna ligzda”))
Kalnamuižā skatam pavērsies kokiem un apstādījumiem
bagātais un līdz pat mūsdienām lolotais Smiltenes muižas komplekss, ko savulaik kā progresīvu saimniecību sāka
veidot firsts Pauls Līvens. Te varēsiet satikt Smiltiņu
- Smiltenes tehnikuma talismanu, kas jums izrādīs muižas ēku, staļļus, klēti, mednieku namiņu,
siera namiņu jeb sierūzi - kas saglabājies vienīgais
Latvijā. Tad vēl muižas siltumnīcas un Vācu ordeņa pilsdrupas, kas saglabājušās no 14. gadsimta
Rīgas arhibīskapijas celtās Smiltenes pils. Apmeklēsiet tehnikuma ēdnīcu, viesnīcu „Kalna
ligzda”, kas piedāvā mājīgas istabiņas nakšņošanai, ar mīlestību gatavotu maltīti, pirtiņu
un ziemas sezonā slēpošanas inventāra nomu.
Kopā ar Smiltiņu jūs varēsiet doties uz firsta Līvena ceptuvi, lai izbaudītu maizes cepšanas procesu
pēc sentēvu metodēm un klausoties meistara
stāstījumā, izcepto klaipiņu gardi notiesāt. Te būs
rudzu, saldskābā, kliju un baltā maize, kā arī smalkie firsta madāmas sarūpēti kārumi un īpašie ievārījumi. Nesteidzīgai atpūtai vēl nedaudz pasēdiet
pie strūklakas, lai baudītu mieru un harmoniju, kas
raksturīga tikai šai vietai, kur īpašā enerģija aicina
atgriezties atkal.
(Maksa par ekskursiju un degustācijām maizes
ceptuvē 2,50Ls no personas, ekskursija gida
pavadībā pa Kalnamuižu 7Ls/1h, apskates laiks
~2-3h, iepriekš jāpiesaka).
Tuvojoties vakaram, dodieties uz netālo lauku māju „Kalbakas”

Trešā diena
Trīssaliņās no rīta, līdz ar dabas mošanos, arī jūs varēsiet
nesteidzīgi mosties, lai vēl nedaudz izbaudītu šo burvīgo
dabas stūrīti. Un tad nu atkal jādodas ceļā, uz nākamo vietu – Launkalni. Tur jūs sagaidīs dažādi putni un zvēri.
14 Zemnieku saimniecība Ezerlejas (Ezerlejas, Launkalnes
pagasts, Tālr.: +37129140178- Guntis vai 26357959-Evita;
www.ezerlejas.lv)
Ezerlejās gida pavadībā apskatīsiet dažādu šķirņu fazānus un citus putnus, pabarosiet strausus, iepazīsieties ar lielo dambriežu ģimeni. Varēsiet pablēņoties kopā
ar Kamerūnas un Holandes pundurkaziņām,
kā arī iepazīties ar soua aitiņu pārīti un citiem
zvēriņiem. Te var makšķerēt dažādas zivis dīķos,
peldēties, baudīt pirts priekus, kā arī atpūsties lab-

7 Lauku māja „Kalbakas”, trušu apskate
(Kalbakas, Smiltenes pagasts, Tālr.: +37129465018,
+37129257467; www.kalbakas.lv)
Šī ir mierīga un mājīga vieta Smiltenes pievārtē, kur pavadīt
lieliskas brīvdienas kopā ar ģimeni. Nakšņošanai šeit piedāvā 14 numuriņus. Lielās mājas augšējā stāvā ir izvietoti divvietīgi, trīsvietīgi un ģimenes numuriņi. Saimnieki piedāvā
nelielu virtuvīti, kurā iespējams pašiem pagatavot maltīti.
Maltīti var pagatavot arī ārā, kur iekārtota
ugunskura vieta vai uz grila, bet nobaudīt
to var atpūtas vietā sēžot pie āra galdiem uz soliņiem.
Bet ja sevi negribēsiet apgrūtināt ar ēdienu gatavošanu, vienojieties ar saimniekiem, lai viņi
jūs palutina. Šeit arī mazajiem
Kalbaku viesiem noteikti nebūs
garlaicīgi – varēs spēlēties smilšu
kastē, šūpoties šūpolēs, kā arī pieskatīt, pamīļot, pabarot draudzīgos zaķēnus un cālēnus. „Kalbakās” ir padomāts
par ikvienu atpūtnieku - lieliem un maziem viesiem, pirts prieku tīkotājiem
un sportisku aktivitāšu cienītājiem, velobraucējiem, dabas bērniem un ballīšu mīļotājiem. Ikviens no jums varēs atpūsties
no sirds patikas un atrast sev piemērotu
nodarbošanos!
Tā kā netālu no lauku mājām Kalbakas atrodas Niedrāja
ezers, kas ar savu apkārtni ir piemērota vieta atpūtai dabā,
izmantojiet iespēju iznomāt Kalbaku velosipēdus, lai dotos
nelielā vakara izbraukumā, bet atgriežoties atpakaļ, izbaudiet īstu lauku pirtiņu pirms naktsmiera.
(Par cenām interesēties mājaslapā vai zvanot pa augstāk
norādītajiem tālruņa numuriem).
8 Niedrāja ezers un apkārtne ir vieta, kur spēkus smelties dodas orientieristi, riteņbraucēji, slēpotāji, nūjotāji,
makšķernieki, peldētāji, ogotāji un sēņotāji, jo ezers atrodas pavisam netālu, apmēram piecus kilometrus no
Smiltenes pilsētas centra. Šo vietu iecienījuši kā vietējie, tā
mūsu novada viesi, tāpēc arī jums šeit noteikti patiks. Ezera
krastos ierīkotas vairākas peldvietas un pārģērbšanās
kabīnes, piknika vietas ar galdiem un soliem, ugunskura vietām, kā arī tualetes. Nokļūšanu līdz ezeram
atvieglo ērti piebraucami ceļi, kas vijas cauri
priežu mežam. Turklāt ezera apkārtnē izveidotas trīs, dažāda garuma un sarežģītības

iekārtotās angļu tipa mājiņās.
Savu vēderu var palutināt ar kārumiem,
ko ražo saimniecība. Tie nopērkami turpat
Ezerleju veikaliņā. Vēl kārtīgi izšūpoties lielajās
šūpolēs, parotaļāties rotaļu laukumā, uzspēlēt volejbolu un uzrīkot pikniku uz salas.
(Par viesošanos un cenām interesēties mājaslapā vai
zvanot, ekskursija pa teritoriju aizņem ~1h).
Vēl tik daudz pārsteigumi priekšā, tāpēc atkal jādodas
ceļā. Braucot uz Blomi, atkal ceļš ved uz Smiltenes pilsētu.
Te vēl noteikti apmeklējiet Tautas lietišķo mākslas studiju
un paciemojieties viesnīcā Brūzis.

3.
Otrā diena
No rīta dodieties ceļā uz Zemnieku saimniecību „Bābēni”.
9 Z/S „Bābēni”, zāļu tējas un ārstniecības augi
(Bābēni, Bilskas pagasts, Tālr.: +37129287084)

pakāpes marķētas velotakas, uzstādīti arī informatīvie stendi. Tā kā šo teritoriju apsaimnieko Latvijas Valsts Meži, te
vienmēr ir tīrs un sakopts.
(Parupējieties, lai arī pēc jums šeit paliktu sakopts. Saudzēsim dabu!)

Tā ir bioloģiskā saimniecība, kas piedāvā ekskursijas un
lekcijas par ārstniecības augu, garšaugu un dārzeņu audzēšanu, augu apstrādi, tēju gatavošanu un to izmantošanu ikdienas vajadzībām. Te piedāvās arī tēju degustāciju.
Noteikti nogaršojiet Zilās Rudzupuķes tēju. Saimniecībā
aplūkojami arī mājputni un truši.

(Apskate visu gadu ~ 1-2h, cena 1Ls no personas; lekcija
~3h, , cena 1,50Ls no personas, iepriekš jāpiesaka).
Tad dodieties ciemos pie Matuļu ģimenes, viņi jūs noteikti
pārsteigs ar izveidotajām dabas takām.
10 Matuļu dabas takas
(Asari, Bilskas pagasts, Tālr.: +37129396137; +37129431118)
Matuļu dabas taku kopējais garums ir apmēram 1650 metri. Ejot pa tām, aplūkojami apmēram 150 veidojumi, kas tiek
papildināti ar jauniem. Šķiet, ka iesiet pa vienu taku, taču tā
ir sadalīta 9 mazākās takās, katra ar savu tēmu - Fantāziju
taka, Milžu taka, Klucis Konstantīns, Skatu tornis, Saknīšu
taka. Takas noslēgumā būs labiekārtots spēļu laukums un
piknika vieta, kā arī telšu vietas.
(Taku apskate, ekskursija kopā ar gidu ~2h,
par ziedojumiem, iepriekš jāpiesaka).
Pavisam netālu no takām atrodas Mēru

muiža, kurā savu mājvietu atradis arī Smiltenes novada muzejs, kas piedāvā interesantas un aizraujošas ekskursijas, tāpēc noteikti iegriezieties arī tur.
11 Mēru muiža un Smiltenes novada muzejs (Mēri, Bilskas
pagasts, Tālr.: +37129227562)
Šeit jūs jau gaidīs Mēru muižas pils, kas celta 1905. gadā
romantiska eklektisma stilā ar
tornīšiem, kas tai piedod

senlaicīgu izskatu. Muižas telpās darbojas Smiltenes novada muzejs, kas piedāvā
aplūkot ļoti plašu medicīnas lietu, koka priekšmetu un rokdarbu kolekciju, dažādas fotogrāfijas un liecības par Birzuļu pamatskolas vēsturi, kā arī senas un vērtīgas grāmatas.
Vēsturiskie priekšmeti izvietoti pa vairākām tematiskām

telpām – Personību zāle, Senlietu galerija, Rokdarbu istaba
un pat dakteres Ilzes Krūmalas kabinets. Savukārt katra mēneša pēdējā svētdienā notiek dažādi tematiski pasākumi.
Turpat muižas kafejnīcā „Pie Muižkundzes” var ieturēt gardu
maltīti, iepriekš gan jāpiesaka.
(Muižas un muzeja apskate par maksu ~1-2h, iepriekš jāpiesaka).
Lai iepazītu koka meistara meistarstiķus, jādodas uz Grundzāli.
12 Grundzāles dabas taka un Koka rokdarbu darbnīca
(Tilta iela 1, Grundzāle, Tālr.: +37126401913 (gids); www.kokarokdarbi.lv)
Atbraucot uz Grundzāli, jums būs iespēja veldzēt slāpes
Grundzāles svētavotā, izstaigāt dabas taku gar Palsas
upes krāčaino tecējumu gandrīz viena kilometra garumā,
baudot putnu vīterošanu un atklājot īpašus kaļķakmensdolomīta atsegumus. Ja nesteidzīgi vērosiet putnus,
sēžot uz ērtiem koka soliņiem, jums paveiksies varbūt
ieraudzīt zilo zivju dzenīti. Tādu Palsu jūs vēl nebūsiet
redzējuši!
Iepretim takai, Koka rokdarbu
darbnīcā, paši varēsiet
pagatavot putnu
būrīti vai ko citu,

kā arī iegādāties lielus un mazus koka izstrādājumus. Šeit
iespējams pasūtīt arī lielākus koka izstrādājumus – dažus
no tiem jūs droši vien būsiet jau pamanījuši Smiltenes pilsētā, kā arī pie Niedrāja ezera un vēl citās vietās
(koka laipas, soliņi, galdi, lapenes, tiltiņi un
vēl daudzkas cits).
(Apskate darbnīcā ~1h, darbojas tikai
tūrisma sezonas laikā, iepriekš jāpiesaka).
Tuvojoties vakaram, jādomā kur
nakšņosiet. Iesaku doties uz skaisto
atpūtas un sporta kompleksu Trīssaliņas, kas atrodas burvīgā dabas
nostūrī, ezera ielokā, pavisam netālu
no Grundzāles virzienā uz Aumeisteriem.
13 Atpūtas un sporta komplekss
„Trīssaliņas” (Trīssaliņas, Grundzāles pagasts, Tālr.: +37129477124,
+37122350246; www.trissalinas.lv)
Šeit varēsiet izvēlēties savu saliņu ar jauku guļbūves mājiņu,
kurā iekārtoties priekš dzīvoša-

15 Tautas Lietišķā Mākslas Studija „Smiltene”
(Atmodas iela 2, Smiltene, Tālr.: +37164774600,
+37126765927)
TLMS „Smiltene” pamatnodarbošanās ir aušana, tamborēšana, adīšana. Rokdarbnieces izgatavo dažādus darbus –
Vidzemes strīpainās segas, spilvenus,
lakatus, šallītes, grīdas celiņus, linu
dvieļus, sedziņas, galdautus,
cimdus, zeķes,u.c. Šeit aplūkosiet nelielu darbu izstādi, kā
arī darba tapšanas procesu
un darbarīkus. Varēsiet paši
iemēģināt aušanas prasmi
stellēs, pielaikot plecu lakatus
vai citus darinātos darbus, kā arī
iegādāties tos piemiņai vai dāvināšanai.
(Apskate aptuveni 1h, bez maksas, iepriekš jāpiesaka).
16 Parka viesnīca „Brūzis” un Smiltenes sidra darītava
(Brūža iela 2, Smiltene, Tālr.: +37164773708;
www.hotelbruzis.lv)
Viesnīcā atrodas Smiltenes sidra darītava, kas piedāvā ekskursijas, lai iepazītu, kā tapis no Latvijas dabas veltēm Smiltenē darīts vīns un
sidrs. Pieaugušajiem iespēja to arī degustēt

un iegādāties līdzņemšanai. Vīna degustācija un iegāde
iespējama arī viesnīcas kafejnīcā. Šeit noteikti jāizmanto
iespēja ieturēt arī īstu latvisku maltīti Viesnīca piedāvā arī
nakšņošanu labiekārtotos numuriņos, pirtiņu un citus pakalpojumus.
(Ekskursijas sidra darītavā un latviskā maltīte iepriekš jāpiesaka, apskate ~ 0,5-1h, maksa 1Ls no personas).
Lai baudītu neaizmirstamus panorāmas skatus pār Smiltenes pilsētu un novadu, jādodas uz Rožkalniem.

turpinājums 4. lpp ►
3

17 Zemnieku saimniecība „Rožkalni”
kultūraugu iepazīšana un lidojums mākoņos (Rožkalni,
Smiltenes pagasts, Tālr.: +37129193642)
Z/S „Rožkalni” galvenokārt nodarbojas ar lauksmaimniecību (rapšu, rudzu, miežu, kviešu, ķimeņu, āboliņa sēklu
audzēšanu). Šeit tiek piedāvātas ne tikai ekskursijas pa
saimniecību, bet arī lidojumi kopā ar pilotu lidmašīnā, ko
vada pats Rožkalnu saimnieks. Ja izdosies, varbūt redzēsiet Smiltenes evaņģēliski luterisko baznīcu no augšas un
redzēsiet, ka tā ir būvēta izteikta krusta formā.

Ziemā vai vasarā - sporto
Kalnamuižā

Smiltenes novada lielākie pasākumi 2012. gadā
DATUMS

Kalnamuiža ir lieliska vieta, lai rīkotu gan ziemā, gan vasarā
dažādas sporta nometnes, jo šeit pieejams daudzfunkcionāls un labiekārtots Smiltenes Valsts tehnikuma - profesionālās vidusskolas sporta komplekss, kas piedāvā sportot
iekštelpās volejbola, basketbola, telpu futbola laukumā,
smagatlētikas zālē, sporta cīņu zālē, bet vasarā ārā - basketbola laukumā.
Kamēr vien Kalnamuižas un Smiltenes apkārtnē ir sniegs,
izbaudiet ziemas priekus. Smiltenes Valsts tehnikuma teritorijā biedrība „30draugi.lv” iznomā arī distanču slēpošanas
inventāru gan individuāliem slēpot gribētājiem, gan ģime-

PASĀKUMS

NORISES VIETA

03.03

Līnijdeju maratons (Līnijdeju kolektīvu festivāls-salidojums)

Palsmane, KN

03.03

Kora „Lido” 20 un „Lido studija” 10 gadu jubileja

Smiltene, Trīs pakalnu pamatskolas zāle

MARTS

09.03

Koncertšovs „Dziedi savai pilsētai”

Smiltene, Trīs pakalnu pamatskolas zāle

17.03

Teātra dienai veltīts pasākums ‘’Piedod, Bokačo, ja vari.’’

Blome, TN

17.03

„Dziesmu pavards” (Novada ģimeņu sadziedāšanās vakars-koncerts)

Grundzāle, KN

APRĪLIS
07.04

Lieldienu šūpošanās

Mēri, Pie Vilkmuižas ezera, Mēru muižas parkā

29.04

Jaunas ekspozīcijas atklāšana

Mēri, Novada muzejs „Mēru muiža”

21.04

Lielā talka

Viss Smiltenes novads

Latvijas čempionāts autokrosā (1. posms)

Smiltene, Autotrase, Sporta un atpūtas
komplekss „Teperis”

Pavasara gadatirgus (Rūpniecība, amatniecība)

Smiltene

BJIIC deju kolektīva “Knēvelīši” 25 gadu jubileja

Smiltene, Trīs pakalnu pamatskolas zāle

01.05

Top! „Ielu stafetes”

Smiltene

06.05

Gadatirgus Jeberlejā un Grundzāles tautas mākslas kolektīvu uzstāšanās

Blome, Jeberlejas estrāde

19.05

Muzeju nakts

Mēri, Novada muzejs „Mēru muiža”

20.05

Trek Philips MTB Maratons

Smiltene

25.05

Smiltenes novada skolēnu dziesmu un deju svētki, Jāņukalna atklāšana

Smiltene, Jāņukalna brīvdabas estrāde

Akcijas „Balta, balta mana sirds” noslēgums (pasākumi un atrakcijas
bērniem un viņu vecākiem.) Ziedojumu vākšanas akcija, kurā iesaistās
visas Smiltenes novada kultūras iestādes, lai palīdzētu Smiltenes novada
bērniem, kuriem nepieciešama ilgstoša ārstēšana un rehabilitācija. 2011.gada
pasākumā kopā tika saziedoti 777 Ls.

Smiltene

02.06

Smiltenes novada Teātra svētki

Mēri, Smiltenes novada muzejs „Mēru muiža”

16.06

Smiltenes pilsētas svētki „Smiltenes pienam 100”

Smiltene, Jāņukalna brīvdabas estrāde

21.06

Vasaras saulgrieži Līgo kalnā

Smiltenes pagasts, Līgo kalns pie Autotrases

22.06

„Siera ritulis un citi apaļumi” (Ielīgošanas pasākums ar tirdziņu, amatu
prasmju izrādīšanu, dziedāšanu un danču lustēm… un viss tās dullās Paulīnes
dēļ!)

Palsmane, deju placis (estrāde)

23.06

Jāņu tirdziņš (Amatniecība)

Smiltene

23.06

Jāņu ielīgošana, zaļumballe

Smiltene, Jāņukalns, brīvdabas estrāde

jūnijs

Latvijas čempionāts riteņbraukšanā individuālajā un grupas braucienā
(Sporta pasākums)

Smiltene

14.07

Grupas „Apvedceļš” šlāgerfestivāls

Smiltene, Jāņukalna brīvdabas estrāde

14.07

Pilsētas svētku tirdziņš (Amatniecība)

Smiltene

29.04

Un vēl jūs redzēsiet ezeru, kas pēc savas kontūras atgādina
mūsu valsti-Latviju. Un vēl mākoņi, mākoņi....Tas ir fantastisks piedzīvojums.
(Ekskursijas un lidojumi iepriekš jāpiesaka, par cenām interesēties zvanot uz augstāk norādīto tālruni).
Kad atkal esiet uz zemes, dodieties ar auto pa ceļu Blomes
virzienā, lai paciemotos keramikas darbnīcu.
18 Keramikas darbnīca „Zīlītes”
(Zīlītes, Blomes pagasts,
Tālr.: +37129122205, +37129106724)
Šeit jūs varēsiet klausīties stāstījumu par māla
ceļu no zemes caur uguni līdz skanošam
traukam. Varēsiet vērot virpošanas demonstrējumus, kā arī paši piesēsties
pie virpas vai izveidot savu māla „laimes pogu”. Te iespējama arī gatavās
produkcijas apskate un iegāde.
(Maksa 1Ls no personas, iepriekš jāpiesaka, apskates ilgums ~ 1h).
Lai pabūtu kazu un tikai kazu valstībā, jums
jādodas uz Muižnieku saimniecību.

Aprīļa beigas/Maija 1.vai 2.nedēļas
sestdiena
aprīlis vai maijs
MAIJS

nēm, gan grupām līdz pat 50 personām.
Inventārā ietilpst slēpes, nūjas un slēpošanas zābaki. (Cenas: 2h – 2,00Ls personai;
diena – 3,00Ls no personas).
(Plašāku informāciju par sporta kompleksa piedāvājumu un aprīkojumu Jums sniegs
sporta darba organizators Leons Peļņa pa tālruni
26544935 vai interesēties arī viesnīcā „Kalna ligzda”
pa tālruņiem: 64772173; 26556681.)
Jūsu sportisko garu palīdzēs uzturēt Smiltiņšsporta kompleksa talismans!

19 Zemnieku saimniecība „Muižnieki”
kazlēni, kazas un ragainie āži, siers (Cerieši, Blomes pagasts,
Tālr.: +37126863259; +37164772563)
Zemnieku saimniecība „Muižnieki„ ir viena no lielākajām
šķirnes kazu audzētājām Latvijā, kur apskatāmas pasaules
līmenī modernākās kazu
slaukšanas un piena
uzglabāšanas tehnoloģijas. Šeit jūs
varēsiet samīļot kazlēnus,
parunāties ar kazām un
izrādīt cieņu ragainajiem
ciltstēviem – āžiem. Iepriekš vienojoties, saimniece sasies sieru degustācijai un līdzņemšanai.
(Ekskursiju un degustāciju jāpiesaka iepriekš, apskate 1Ls
no personas, apskates laiks ~
1-1,5h).
Lauku mājā „Donas” var izbaudīt īstas maizes cepšanas procesu un kārtīgi samieloties, tāpēc noteikti iegriezieties arī
tur.
20 Lauku māja „Donas”-kultūrizglītojoša programma
„Maizes darbnīca”
(Donas, Blomes pagasts, Tālr.: +37126425426,
www.vietas.lv/objekts/donas_lauku_maja_maizes_ceptuve)
Šeit jūs aizvedīs uz ,,Maizes darbnīcu’’, kur varēsiet piedalīties
maizes cepšanā pēc sentēvu
tradīcijām, redzēt kā top maizīte abrā, kā tiek plaucēta, mīcīta,
laista ar malku kurināmā maizes
krāsnī. Paši veidosiet kukulīšus
uz kļavu lapām un aizvedīsiet
līdz kā ciemakukuli mājiniekiem.
Nekas nevar būt labāks kā uz
klona ceptas maizītes silta doniņa ar kārtīgu pienu, speķi, sviestu, medu vai zapti. Donās var tiešām kārtigi samieloties! Šeit iespēja pasūtīt
visādus latviskus lauku labumus,
putraimdesas un cepešus, ja gribēsiet, būs arī „17 veidu sieri” un
„vien maz cucin”. Te iespēja arī nopērties pirtiņā un saldi izgulēties.
(Apmeklējums jāpiesaka iepriekš, par cenām interesēties
mājaslapā vai zvanot pa augstāk norādīto tālruņa numuru).

JŪNIJS

01.06

Gadatirgus

JŪLIJS

MTB Maratons

14.07.-15.07.

Jāņu ielīgošana

Latvijas čempionāts “Zelta mopēds” un Latvijas čempionāta posms
Skūteriem

Smiltene, Sporta kompleksa „Teperis” kartingu
trase

15.07

Kapusvētki

Smiltene, Smiltenes kapi

15.07

Koncerts

Smiltene, Jāņukalna brībdabas estrāde

21.09

Smilteniešu sadancis

Smiltene, Jāņukalns, brīvdabas estrāde

29.07

Kapusvētki Aumeistaru kapos

Aumeistari

Jūlijs

Latvijas čempionāts BMX riteņbraukšanā (Sporta pasākums)

Sporta komplekss „Silvā”, Launkalnes pagasts

Jūlijs

Orientēšanās seriāls “Azimuts” un skriešanas seriāls “Tepera takas”
(Sporta pasākums)

Smiltene

Smiltenes novada svētki un Starptautiskais sadraudzības pilsētu festivāls
„Sadraudzības dienas Smiltene’2012”

Smiltene, Blome

Kapusvētki Palsmanes kapos

Palsmane

Latvijas čempionāts un „Smiltenes kausu” izcīņas sacensības BMX
riteņbraukšanā

Sporta komplekss „Silvā”, Launkalnes pagasts

25.08

Jāņukalna sezonas noslēgums

Smiltene, Jāņukalns, brīvdabas estrāde

26.08

Jaunas ekspozīcijas atklāšana

Mēri, Novada muzejs „Mēru muiža”

28.08

Latvijas čempionāts autokrosā (2.posms)

Smiltene, Autotrase

Smiltenes novada sporta svētki (Sporta pasākums)

Smiltene/Blome

AUGUSTS
1.08.-5.08
05.08
18.-19.08.

Balta, balta mana sirds

31.08. vai 7.09
SEPTEMBRIS
08.09

Svecīšu vakars Palsmanes kapos

Palsmane

15.09

Svecīšu vakars Aumeistaru kapos

Aumeistari

29.09

Svecīšu vakars Smiltenes kapos

Smiltene

30.09

Konference – tikšanās „Muzeja pirmais gads”

Mēri, Novada muzejs „Mēru muiža”

30.09

SEB MTB Velomaratons (Sporta pasākums)

Smiltene

OKTOBRIS
07.10

Tautas skrējiens „Smiltenes apļi ‘2012” (Sporta pasākums)

Smiltene

19.10

Grāmatu svētki Smiltenē

Smiltene

Rudens tirgus (Rūpniecība, amatniecība)

Smiltene

Jaunas ekspozīcijas atklāšana

Mēri, Novada muzejs „Mēru muiža”

Oktobra 2.vai 3. nedēļas sestdiena
28.10

BMX riteņbraukšana

NOVEMBRIS
11.11

Lāčplēša diena, lāpu gājiens

Smiltene

17.11

Valsts proklomēšanas dienai veltīts pasākums

Smiltene

25.11

Jaunas ekspozīcijas atklāšana

Smiltene, Novada muzejs „Mēru muiža”

Ziemas gadatirgus (Amatniecība)

Smiltene

08.12

Pilsētas egles iedegšana

Smiltene

26.12

Koru Ziemassvētku koncerts

Smiltene, Smiltenes Evaņģēliski luteriskā baznīca

DECEMBRIS

Laipni lūgti!

Decembra 1., 2., vai 3.nedēļas
sestdiena

(Iespējama datumu maiņa, sekojiet līdzi informācijai Smiltenes novada mājaslapā www.smiltene.lv !)
Smiltenes novada Kultūras pārvalde
Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
T.: +37164774884, F.: +37164707583
kultura@smiltene.lv
www.smiltene.lv

Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs
Dārza iela 3, Smiltene,Smiltenes novads, LV-4729
T/F.: +37164707575
tourism@smiltene.lv
www.smiltene.lv

2012. gads
Izdevējs –
Sagatavoja –
Makets –
Iespiests Foto:

Smiltenes novada dome; www.smiltene.lv
Smiltenes novada Tūrisma informācijas centrs
SIA „Arteum”
SIA “Dardedze hologrāfija“
A.Bērtiņa, M. Mūze, V.Paeglis, D. Matule, A.Šutka, Igo Japiņa sporta
aģentūra, no Smiltenes novada TIC un uzņēmēju foto arhīviem

