Tūrisma akcija

“Apceļo Vidzemes pieturas 2018”
Rauna-Smiltene-Ape-Alūksne

Ceļo - uzņem bildes - laimē balvas

Ievieto savu foto Facebook kontā

Lieto tēmturi #Vidzemespieturas

RAUNA

TANĪSA KALNS

RAUNAS STABURAGS

BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS

Gada arheoloģiskais piemineklis 2018 - viens
no lielākajiem pilskalniem Latvijā, viena no
augstākajām vietām Raunā – Tanīsa kalns.
No vienas puses ieskauts ar Raunas upes
ūdeņiem, no otras – Raunas centrs. Nonākot
kalna virsotnē, ikviens pietuvojas 24 metrus
tuvāk saulei, tuvāk mieram.

Gada ģeovieta 2018 - Latvijas mērogā
unikāls saldūdens kaļķiežu veidojums Raunas upes senlejā, kurš pārsteidz ar dabas
mainību un apvīts ar noslēpumainām teikām
un leģendām. Raunas Staburags- miera
osta, dabas pērle un jau labu laika posmu
vienīgais šāds dabas veidojums Latvijā.

Vietējiem iedzīvotājiem pazīstama kā “Kolētāja”ir šī gada jubilāre un svinēs savu 85 gada
dienu. Kārlis Zemdega ar šo darbu, kas
veltīts Pirmā Pasaules kara un Brīvības cīņās
kritušo Raunas draudzes locekļu piemiņai,
ieguva godpilno trešo vietu Rīgā notiekošajā
pieminekļu konkursā.

Norāde fotogrāfijai: skats no Tanīsa kalna

Norāde fotogrāfijai: skats ar Raunas Staburagu (Uz Staburaga kāpt ir aizliegts!)

Norāde fotogrāfijai: skats ar Raunas
Brīvības pieminekli

Adrese: Raunas upes krastā ~ 1,5 km no
Raunas centa

Adrese: Rīgas iela 1, Rauna, Raunas novads

Adrese: Cēsu iela 8/10, Rauna, Raunas
novads
GPS: 57,329830, 25,605135

GPS: 57.322998, 25.598441 (stāvlaukums)

GPS: 57,330426, 25,610191

SMILTENE

MĒRU MUIŽA*

ATPŪTAS KOMPLEKSS “TRĪSSALIŅAS” *

KRĀSAINIE VELOSIPĒDI SMILTENĒ

Celta 1907. gadā romantiska eklektisma
stilā. Muižas telpās darbojas Smiltenes
novads muzejs, kurā ir aplūkojama interaktīva ekspozīcija par Smiltenes novada
medicīnas vēsturi, novadpētniecības un
Birzuļu pamatskolas muzeja ekspozīcijas. Pirms muzeja apmeklējuma vēlams
noskaidrot darba laiku.

Izvietots uz trīs salām, atbilstoši sezonai,
dažādas atpūtas iespējas pie dabas: sporta
laukumi, bērnu rotaļu laukums, pludmale,
laiva, katamarāns, dabas un atpūtas taka,
izbrauciens ar “Zebrēnu” (nelielu auto), skatu
tornis, telšu un ugunskura vietas, makšķerēšana, SUP, kā arī mājīgas telpas un plaša teritorija lieliem un maziem pasākumiem.

Interesants vides dekors pilsētā ir krāsainie velosipēdi, kur nolietotie divriteņi no
riepām līdz pat stūrei nokrāsoti košā krāsā
un uz tiem uzsēdināti puķupodi. Velosipēdi atrodami viesu iecienītākajās vietās
Smiltenē, piemēram, pilsētas centrā, pie
Tepera ezera u.c. un raksturo Smilteni kā velo
galvaspilsētu.

Norāde fotogrāfijai: jaunā medicīnas
vēstures ekspozīcija

Norāde fotogrāfijai: jebkura vieta no atpūtas
kompleksa

Norāde fotogrāfijai: Krāsainie velosipēdi

Adrese: Mēri, Bilskas pagasts, Smiltenes
novads
Tālrunis: +371 25776631
GPS: 57.444989, 26.093110

Adrese: “Trīssaliņas”, Grundzāles pagasts,
Smiltenes novads.
Tālrunis: +371 26536637
GPS: 57.491042, 26.218973
www.trissalinas.lv

GPS: 57.428141, 25.923359

APE

SIKŠŅU SLĒGUMS

GAUJIENAS DABAS TAKA

LOGS UZ DIŽVĪTOLU VAIDAVAS DABAS TAKĀ

Aizsprosta jeb slēguma fragmenti Gaujas
upē pie Sikšņiem. Slēgums 1935. gadā tika
uzbūvēts koku pludināšanas vajadzībām, lai
paceltu ūdens līmeni Sikšņu krācēs.

Taka sākas Gaujienas centrā, iekārtota
astotnieka veidā un 6 km garajā maršrutā
ietver gan ievērojamus kultūrvēstures objektus, gan “Ziemeļgaujas” dabas dārgumus
- aizsargājamos biotopus: dolomīta atsegumus, gravu un nogāžu mežus un avotus.

Sākoties no Jaunajām Raganu klintīm, 1, 5
km garā Vaidavas dabas taka iepazīstina ar
Apes dabu un vēsturi, bet savdabīgais logs
paver skatu uz pāri upei uz Dzenīšu dižvītolu.

Norāde fotogrāfijai: nofotografēt kādu no
vecākajiem kokiem Gaujienas dabas takā

Adrese: Pretī Pasta ielai Nr. 31- 33. Ape, Apes
novads

Norāde fotogrāfijai: nofotografēt Sikšņu
slēgumu
Adrese: “Krāces”, Virešu pagasts, Apes
novads
Tālrunis: +371 20244990
GPS 57.400594,26.407716

Adrese: “Anniņas”, Gaujiena, Apes novads
Tālrunis: +371 28386923
GPS 57.5133073, 26.3983108

Norāde fotogrāfijai: nofotografēt caur logu
skatu uz Dižvītolu

Tālrunis: +371 22037518
GPS 57.540070,26.707855 (Jaunās Raganu
klintis)
GPS 57.541927,26.715547(logs)

ALŪKSNE

KALNCEMPJU PAGASTA
V. ĶIRPA ATES MUZEJS
Pirms 33 gadiem kalncempieša Viktora Ķirpa
izveidotais muzejs ir plaša Vidzemes zemnieku lauku sēta ar 11 dažādām senām ēkām
un vairāk nekā 5000 krājuma priekšmetiem. Muzejs ir īpašs ar to, ka te ne tikai var
aplūkot senču darba rīkus, bet arī pamēģināt
pašiem tos darbībā.
Norāde fotogrāfijai: Fotorāmis muzeja
teritorijā
Adrese: “Ate”, Annas pagasts, Alūksnes
novads, LV-4341

SKATU TORNIS ALŪKSNĒ*

ALŪKSNES PILSSALAS PROMENĀDE

Tempļa kalna parkā esošais 37.8 metrus
augstais skatu tornis ir viens no augstākajiem Latvijā. Apbrīnojamais skats, kas paveras no torņa, liks jūsu sirdij pukstēt straujāk.
Objekts pieejams apmeklētājiem no otrdienas līdz svētdienai darba laikā 10.00-19.00.

Pilssala ir Alūksnes ezera lielākā sala, kas
pēdējo gadu laikā ir strauji attīstījusies. Šeit
ir iespējams veldzi rast peldoties Alūksnes
ezerā, sauļojoties labiekārtotajā pludmalē, bet pašiem mazākajiem piemērotas
nodarbes turpat rotaļu laukumā.

Norāde fotogrāfijai: skats, kas paveras no
skatu torņa

Norāde fotogrāfijai: skats, kas paveras
no peldvietas

Tālrunis: +371 29130280

GPS 57.428228, 27.057833

GPS 57.431150, 27.063144
57.432247, 27.056061 (stāvlaukums)

Tālrunis: +371 25664436
GPS 57.320920, 26.921474
www.atesmuzejs.aluksne.lv

*Maksas pakalpojums

JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ ZVANĪT
Raunas TIC +371 29346541
Apes TIC +371 22037518

Smiltenes TIC +371 29395200
Alūksnes TIC 25442335

