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Apskates objekti

1

Naktsmītnes

APSKATES OBJEKTI GULBENES PILSĒTĀ

4 Ekskursija ar elektrovilcieniņu

“Atklāj un iepazīsti Gulbeni”
1 Izglītojošs un interaktīvs centrs

“Dzelzceļš un tvaiks”
Dzelzceļa iela 8, tālr. +371 25448661
turists@gulbene.lv
57.1826731, 26.7669007

O.Kalpaka iela 60, tālr. +371 64497729, 26557582
turists@gulbene.lv
57.1728202, 26.7626934
Ekskursija ar elektrovilcieniņu ir lielisks veids,
kā nokļūt Gulbenes
pilsētas visskaistākajās
vietās. Nepilnas stundas
garās ekskursijas laikā
jūs nokļūsiet abos Gulbenes pilsētas vēsturiskajos centros, uzzināsiet
interesantus vēstures
un mūsdienu faktus.

Ar interaktīvām ierīcēm
var izzināt dzelzceļa
attīstību - iejusties mašīnista lomā, piekrautu
vagonu, iegūt oriģinālas
fotogrāfijas, iedarbināt
gaisa vilcienu, izbraukt
ar jaunākās paaudzes
skūteri.
Piedāvājumā
radošas tematiskās nodarbības. Darbojas suvenīru veikals.

2 Gulbenes – Alūksnes šaursliežu dzelzceļš

(Bānītis)

5 Centrālais skvērs ar strūklaku

“Pakur, pakur...”
57.1725566, 26.7612196

Viestura iela 16G,
tālr. +371 64473037, 20228884
info@banitis.lv, www.banitis.lv
57.1838699, 26.7647258

Centrālais skvērs ir iecienīta atpūtas vieta ģimenēm ar bērniem. Vietu,
kur agrāk atradās Gulbenes tirgus laukums,
tagad rotā skaista strūklaka, kas vasaras sezonas tumšajā laikā mirdz
skaistās krāsās, atgādinot degošu ugunskuru.

Vienīgais Baltijas valstīs regulāri kursējošais
šaursliežu vilciens, kas
nodrošina
pasažieru
pārvadājumus
33km
posmā, savienojot Gulbeni un Alūksni. Vasaras
sezonā tiek piedāvāti
tvaika reisi ar restaurēto
tvaika lokomotīvi “Ferdinands”. Bānītis piedāvā
šovus, ekskursiju pa depo un vizināšanos ar drezīnām.

3 Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs
Pils iela 3, tālr. +371 64473098, 26128984
muzejs@gulbene.lv,
www.gulbenesmuzejs.lv
57.1609138, 26.7612766
Muzejs piedāvā lielisku
iespēju pavadīt laiku un
gūt pozitīvas emocijas
Vecgulbenes
muižas
oranžērijā, Klētī, Sarkanajā pilī un Stāmerienas
pilī. Pils parkā baudīt
Tējas programmu, Klētī
darbināt maņas, veldzēties radošās, daudzveidīgās ekspozīcijās un
izstādēs. Laipni gaidīti!

4

6 Gulbīšu parks
57.1747682, 26.7577990
Šis ir viens no pirmajiem skvēriem, kas sākts
iekārtot pilsētā. Parkā,
kura platība ir 1,17ha,
nolaidušies un uz dzīvi apmetušies pilsētas
simboli – bronzas gulbji, kas visu gadu priecē
Gulbenes pilsētas iedzīvotājus un viesus. 2017.
gada vasarā parkā “nolaidās” jauni gulbji – dažādi soliņi.
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10 Tālavas sidrs

7 Saules pulkstenis
57.171636, 26.767255
Saules pulkstenis ir viens
no senākajiem laika
attēlošanas
mehānismiem. Šis saules pulkstenis “Gulbis” ir viens
no akcijas “100 gulbji
Latvijas simtgadei” vides
objektiem.

8 Gulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Brīvības iela 15,
tālr. +371 29146318, 20383881
www.gulbenesdraudze.lv
57.1618301, 26.7575167

Brīvības iela 22, tālr. +371 28325269,
talavassidrs@gmail.com,
talava.lv
57.1632362, 26.7571862
Ražotne atrodas Gulbenē. Pirmā sidra partija
tika uzsākta 2012. gadā.
Sidrs tiek darināts no
vietējām izejvielām – Vidzemē audzētiem āboliem. Ražotnē iespējams
izprast dzēriena darināšanas procesu, iepazīties ar ražošanas metodēm, kā arī nodegustēt
uzņēmuma produkciju. Ekskursijas pietikt vismaz 1 dienu iepriekš.
Apmeklējums iespējams katru dienu no plkst. 8:00 – 20:00.

11 INESETI® darbnīca
Uzkalnu Krustalīces ielokā par pils vietu bija
izvēlējušies jau senie latgaļi. Šis ir Gulbenes vēsturiskais sākumpunkts.
Te atrodas Gulbenes
luterāņu baznīca (1843).
Pie Dievnama izvietoti
stendi ar baznīckalna
vēsturi. Nozīmīgs ir piemineklis M.Luteram- vienīgais Baltijā.

9 Gulbenes Vissv. Sakramenta

Romas katoļu baznīca
Gaitnieku iela 14, tālr. +371 27464820,
pskcamolla@gmail.com
57.1775389, 26.7591453

Inese ar lielāko prieku
Jums parādis savu radošo INESETI® darbnīcu,
dažādus darinājumus
un savu privāto Swarovski® kristālu kolekciju
un mazliet pastāstīs par
Gulbenes pilsētas centrālā skvēra vēsturi. Ja
būs vairāk laika, uz vietas varēs izgatavot arī
savu rožukroni, kroni vai citu sirdij tīkamu lietu!

12 Lokāls Siltumnīca
Baznīca celta no 1996.1998.g un iesvētīta
1998. gadā. Baznīcā
atrodas ērģeles, kuras
atceļojušas no Austrijas
un ir apmēram 200 gadus vecas, to skaņu izceļ
lieliskā baznīcas akustika. Baznīcas atturīgā un
gaišā iekšējā arhitektūra
kontrastē ar krāšņo altāri, kas rotāts ar gulbenietes A.Akmenes darināto
altārsegu.
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Ābeļu iela 5,
tālr. +371 27884357
57.1719052, 26.7587258

Skolas iela 1B,
tālr. +371 28358003
57.1719052, 26.7587258
Lokāls Siltumnīca ir jauna kultūrvieta Gulbenes
pilsētā. Tā ir vieta, kur
pulcēties un diskutēt.
Šeit ikviens ir aicināts
sēt savas idejas, lai kopīgi tās audzētu un
īstenotu, radot sev un
apkārtējiem patīkamāku vidi.
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PAKALPOJUMI
• SIA “Latvijas pusdārgakmeņi”
“Staļli”, Jaunlitenes iela 1,
Litenes pagasts,
tālr. +371 26684985, 25132327
• TIP “Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
Rīgas iela 18, Lejasciema pagasts, tālr. +371 28352466
• TIP “Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma un
tradīciju centrs”
Rēveļu pamatskola, Rankas
pagasts, tālr. +371 27845598

13 “VeloRīts”
Raiņa iela 2, tālr. +371 29242122,
velorits@inbox.lv
57.1696027, 26.7546866
Ir iespēja iznomāt bērnu un pieaugušo velosipēdus. Veloserviss.

14 Velosipēdu noma
Rīgas iela 12, tālr. +371 29153677
dailimk@inbox.lv
57.1686627, 26.7578725
Piecu kalnu velosipēdu noma.
Tiek piedāvāti dažādu grūtības
pakāpju velomaršruti un pārgājienu maršruti.

Gulbenes novada mājražotāju
un amatnieku darinājumus iespējams iegādāties Zaļajā tirdziņā, kas katra mēneša trešajā sestdienā notiek Gulbenes pilsētā.

15 Velosipēdu noma
Vidus iela 11, tālr. +371 26477710
57.1769601, 26.7576008
Piedāvājumā uz nomu: 5 sieviešu, 5 pusaudžu, 5 sporta velosipēdi. Komplektā nāk veloķiveres.
Pieejami arī 2 bērnu velokrēsliņi.

Transporta pakalpojumi
SIA ALIREM
Tālr. +371 26488840
E-pasts: an12@inbox.lv
Pasažieru pārvadājumu pa Latviju
un Eiropu. Pieejami nomā: 17, 14
un 9 – vietīgi mikroautobusi. Ekskursijas grupām līdz 17 cilvēkiem.

Kempera noma
Līča iela 12, Lejasciems
Tālr. +371 26357922
sonard@inbox.lv
57.2894809, 26.6573763
7vietīga autokempera noma.

NAKTSMĪTNES GULBENĒ
VIESNĪC AS
1

100
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• PA “Gulbenes tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma
centrs”
Gulbene, Ābeļu iela 2, tālr. +371
26557582, 64497729

SUVENĪRI
• PA “Gulbenes tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma
centrs”
Gulbene, Ābeļu iela 2,
tālr. +371 26557582, 64497729
• IIC “Dzelzceļš un Tvaiks”
Dzelzceļa iela 8,
tālr. +371 25448661
• TIC “Stāmeriena”
Stāmerienas pils,
Vecstāmeriena, Stāmerienas
pagasts, tālr. +371 25755784
• TIP “Litenes bibliotēka”
Pagastnams 2, Litenes pagasts,
tālr.: +371 64497004
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40–300

Viesnīca “Gulbene”
O.Kalpaka iela 27A, tālr. +371 29428585, 64473128
hotelgulbene@inbox.lv
57.1733052, 26.7614575

50+22

50

VIESU NAMI
3

4

Alfo A.A
Brīvības iela 97, Svelberģis,
tālr. +371 26478899, viva404@tvnet.lv
57.1785450, 26.7406934

8+2

20

Depo
Viestura iela 16G, tālr. +371 20228884, 64473037,
info@banitis.lv, depo.banitis.lv
57.1838605, 26.7647416
28+10

20

A PA R TA M E N T I
5

Taksometru pakalpojumi

GIDI

Vecgulbenes muiža ****
Brīvības iela 18, tālr. +371 64474850, 25546622
info@vecgulbenesmuiza.lv www.vecgulbenesmuiza.lv
57.1622342, 26.7599866

My Kingdom
Skolas iela 5/5, tālr. +371 25728044
57.169867, 26.767879

4

“Schwanenburg rest”

SIA “KarLux”
Tālr. +371 27266266
IK “Halksmen”
Tālr. +371 29833333

6

Labjūtes pakalpojumi

ĒDINĀŠANAS IESTĀDES GULBENES PILSĒTĀ

• Viktors Podziņš
Stāmerienas pagasts,
tālr. +371 26482835
• Andulis Dzenis
“Ozoliņi”, Galgauskas pagasts,
tālr. +371 29284745
• Dailis un Inga Kadiļi
“Ozoldruvas”, Galgauskas pagasts, tālr. +371 29153677
• Valda Šķendere
“Pincikājas”, Lejasciema pagasts,
tālr. +371 26552452
•Līga Ende-Griķe
“Āriņi”, Daukstu pagasts,
tālr. +371 27430303
• Vecgulbenes muiža - SPA
Brīvības iela 18, Gulbene,
tālr. +371 64474850, 25546622

• Restorāns “Vecgulbenes
muiža”

O.Kalpaka iela 65, tālr. +371 27879999,
57.1783409,26.7578635

3

• Bistro – kafejnīca
“Hanīvija”

(Brīvības iela 18),
tālr. +371 64474850,
25546622

(Brīvības iela 66)
tālr. +371 27010210

• Bistro “Flora Magnolija”

• Kafejnīca “Kantes krogs”

(Rīgas iela 63),
tālr. +371 22835890

(Miera iela 5),
tālr. +371 29441353

• Kūku bode “Gardums”

• Picērija – kafejnīca
“Rodi”

(Rīgas iela 71A),
tālr. +371 26329841

• Kafejnīca “Pienenīte”

(O.Kalpaka iela 60),
tālr. +371 25603460

(Rīgas iela 31),
tālr. +371 29441484

• Beķereja – bistro
“Kikele”

• Kafejnīca “Fiesta”

(O.Kalpaka iela 27A),
tālr. +371 64473199

(Brīvības iela 82),
tālr. +371 29227177;
25411221; 26810466

9

RANKAS PAGASTS
16 Rankas muižas komplekss
Tālr. +371 29435542
rankaspils@gmail.com
57.2087631, 26.1853418
1. maijs līdz 15.oktobris, 10:00-19:00. Citā
laikā pēc pieteikuma.
Teritorijā
atrodas
Lurdas Dievmātes un
Sv.Bernadetes Romas
katoļu kapela, bibliotēka un skulptūru
parks. Gleznu un antīko auto izstāde. Var
izīrēt ģimenes brīvdienu māju, telpas un plašo parku viesībām.

19 Saimniecība “Vecpāpani”
Tālr. +371 26594575
57.2133539, 26.1534526
Augļu koku un aveņu
audzēšanas iepazīšana, dažādu mājas
vīnu, augļu un dārzeņu čipsu iegāde
un degustācija. Mājīga vieta atpūtai ar
ģimeni un draugu
lokā. Nakšņošanas iespējas, relaksēšanās
lauku pirtī, pieejamas
telšu un piknika vietas.

20 Vides veselības saimniecība

“Kalna Pakalnieši”

17 Rankas pagasta

kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

Tālr. +371 26437930
57.2368550, 26.1011848

Rēveļu pamatskola, Gaujasrēveļi
Tālr. +371 27845598
57.2274009, 26.1322975

Dodies ciemos, lai
iepazītos ar lauku
sētas dzīvnieku saimi. Uzzini par ārstniecības augiem un
garšaugiem- par to
īpašībām un izmantošanu. Mājas siera
un citu lauku labumu
degustācija, darbošanās lauku darbu prasmju skolā.

Apmeklē centru un
uzzini dažādas ceļotāju gudrības, izzini
sevi caur senču vēstījumiem, aplūko vides
objektus un darbojies praktiski. Iepazīsti Rankas pagastu
dažādās tematiskajās
ekskursijās un izstādēs, uzzinot gan par
Rankas vēsturi, gan mūsdienām.

21 Vides veselības saimniecība “Kāķupi”
Tālr. +371 29464574
57.1766741, 26.2432392

18 Rutkaviņu avoti
57.2506406, 26.1546643

Šī ir lieliska vieta, kur
paslēpties no ikdienas steigas un trokšņa. “Kāķupi” saimniece iepazīstinās ar
veselīgu dzīvesveidu,
pastāstīs par ārstniecības augiem, to īpašībām un lietošanas
tradīcijām. Piedāvā
arī zāļu tēju iegādi un
degustāciju.

Rutkaviņu avoti izplūst no 25 metrus
augstas Gaujas krasta
nogāzes un saplūst
divos strautos. Avotu ūdenī ir daudz
karbonātu un dzelzs
savienojumu.
Pie
aizsargājamā dabas
objekta atrodas skatu
laukums, informācijas stends un ugunskura vieta.
10
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22 Viesu nams “Mīlmaņi”
Tālr. +371 29217525, 29149474
57.2195980, 26.1336512

LIZUMA PAGASTS
Viesu nams atrodas
pašā Gaujas krastā
un piedāvā lielisku
atpūtu visa gada garumā. Mājīgas telpas
viesībām un pirts,
āra kubuls. Piedāvā
laivošanas maršrutus
pa Latvijas upēm.
Tiek nodrošināts inventārs un maršruta
apkalpošana.

23 Kafijas grauzdētava “Tīrs Miers”
“Aizpuri”, Rankas pag.
Tālr.+371 26430809
www.tirsmiers.lv
Līdz 20 personām
57.1835369, 26.2469459
Grauzdētavas saimnieki uzskata- katra
pagatavotā
kafijas
tasīte ir neatkārtojams mākslas darbs,
un kafija tāpat kā
māksla ir jābauda,
tādēļ aicina doties
izzinošā
ceļojumā
kafijas pasaulē. Kafijas
grauzdētavas
apmeklējums, kafijas degustācija un iegāde. Apmeklējumu
lūdzam iepriekš pieteikt.

24 Lizuma vidusskolas novadpētniecības ekspozīcija
“Pils”
Tālr. +371 26550837
57.1927127, 26.3719213
Lizuma muižas tornī
iekārtotajā ekspozīcijā atrodami materiāli
par
ievērojamiem
novadniekiem Kārli
Sebri, Elzu Preimati,
Apsīšu Jēkabu, Alvilu
Augstkalnu, Ilzi Bindi,
Vili Zvaigznīti u.c. Pils
Zilā zāle ir Valsts arhitektūras piemineklis.

25 Jāņa Brektes dzimtas māja “Saulieši”
Tālr. +371 29956652
57.1964240, 26.3670831
Gleznošanas darbnīcas, J. Brektem iekārtotas mākslinieka
istabas ar senlaiku
priekšmetiem
un
piemiņas
lietām.
Bēniņos - plaša visu
dzimtas profesionālo
mākslinieku ekspozīcijas zāle, kur izstādītas gleznas, grafikas,
instalācijas un keramika.

26 Velēnas evaņģēliski luteriskā baznīca
Tālr. +371 28785002
57.2393568, 26.4046531
Viena no skaistākajām neogotikas stilā
celtajām baznīcām
Latvijā. Atrodas vietā,
kur no 1600. gada bijušas celtas vairākas
šīs baznīcas priekšgājējas. Pirmā no tāmkoka ēka ar velēnu
jumtu. Apmeklētājus
priecē Zauera firmā
1898.gadā būvētās ērģeles.
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27 Apsīšu Jēkaba piemiņas ekspozīcija “Kalaņģi”
Tālr. +371 22001973
57.1854717, 26.3416987
Apmeklē Apsīšu Jēkaba dzimtas mājas
un baudi brīdi atpūtas no ikdienas steigas, klausoties stāstus par rakstnieku
un citiem novadniekiem. Līdzdarbojies
dažādās tematiskajās
darbnīcās un iepazīsti dažādus senos
amatus un tradīcijas.
28 Pļavu golfa laukums “Siltie”
Tālr. +371 26404374
57.2392771, 26.3543404

TIRZAS PAGASTS
30 Tirzas pagasta novadpētniecības krātuves
PSRS perioda vēstures liecību ekspozīcija
un ekspozīcija “Ziedukalns”
Tālr. +371 25650809
57.1456531, 26.4398425
Iespēja izjust PSRS
laika gaisotni interaktīvās nodarbībās:
veidojot leģendas,
piedaloties
kora
dziedāšanā, dejojot
“letkisu”, taisot “ lidmašīnas” un “hlapuškas”. Stāstījumi un
vēstures liecības par
tradīcijām, senajiem
amatiem un izciliem novadniekiem.

Golfa spēle ir lielisks aktīvās atpūtas
piedāvājums, atrodoties svaigā gaisā!
6 bedrīšu laukums
ar kopējo PAR 20.
Pieejams vairāku cilvēku (3-10) grupām
gan iesācējiem, gan
jau pieredzējušiem
spēlētājiem. Spēlētājiem-iesācējiem nodrošinām golfa inventāru.

29 Saimniecība “Strautiņi”
Tālr. +371 29372903
57.1948086, 26.3935592
Veselīgs
ceļojums
ārstniecības augu pasaulē. Tējas gatavošana un degustācija.
Ķirbju un rabarberu
sukāžu
ražošanas
process. Iespēja iegādāties tējas , sukādes
un nelielas dāvaniņas. Apmeklējumu
lūdzam iepriekš pie-

31 Tirzas slēpju muzejs
Tālr. +371 25650809
www.slepjumuzejs.lv
57.1465051, 26.3957598
Muzejā varēsiet iepazīties ar Latvijas
slēpošanas
vēsturi
un tradīcijām. Muzeja kolekciju veido
Latvijā un citās valstīs
ražotas slēpes, slēpju
stiprinājumi, slēpju
zābaki, slēpju nūjas
un citi eksponāti. Muzeja apskate, iepriekš
piesakoties.
32 Tirzas evaņģēliski luteriskā baznīca
Tālr. +371 25650809
57.1435174, 26.4335097
Baznīca ir valsts nozīmes
arhitektūras
piemineklis. Tā ir arī
vecākais dievnams
Gulbenes
novadā,
celta pēc arhitekta F.
Zīgeļa projekta. Netālu no baznīcas atrodas Tirzas svētavots,
kas ir viens no Latvijas senajiem kulta
avotiem.

teikt no jūnija līdz septembrim.
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33 Bioloģiskā saimniecība “Avotiņi”
Tālr. +371 26309427
www.avotini.1w.lv
57.0877365, 26.4213331
Pats
saimniecības
nosaukums
vēsta,
ka šeit kūsāt kūsā
astoņu avotiņu dzīvības spēks! Izbaudi
atraktīvās saimnieces
uzņemšanu saimniecībā- dodies izjādē ar
zirgiem, šauj mērķī,
piedalies
dažādos
lauku darbos, kā arī
laivo pa Adulienas
ezeru.
34

DRUVIENAS PAGASTS
36 Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrs
Tālr. +371 22441715, 29465217
www.druvienasskola.lv
57.1152218, 26.2966434
Plašs un mainīgs
piedāvājumu klāsts
skolēnu
grupām,
ģimenēm un ikvienam interesentam.
Radošās nodarbības,
gleznu un amatnieku
darbu izstāde, ekskursijas gida pavadībā.
Iespēja iesaistīties tradicionālo svētku svinēšanā, spēlēt senās
rotaļas un spēles.

Brīvdienu parks “Rei Lī”
Tālr. +371 26453534
https://m.facebook.com/wakeReiLi
57.1418727, 26.4158050
Lieliska vieta atpūtai divatā, ar ģimeni,
draugiem vai kolēģiem.
Piedāvājam
veikošanu, braucienus ar
kartingiem, pirts un
kubula priekus, lokšaušanu,
volejbola
laukumu, nakšņošanu divatā, telšu un
ugunskura vietas.

35 Tējnīca “Laiks”
Tālr. +371 26112261
57.140406, 26.431506

37 Druvienas Vecā skola – muzejs
Tālr. +371 26473671
57.1028156, 26.2500822
Muzejs parāda, kāda
izskatās
Vidzemes
lauku skola 19.-20.
gs. mijā, ar skolas un
senās lauku sadzīves
ekspozīciju. Šeit mācījušies rakstnieks Jānis
Poruks, tekstilmākslinieks Jūlijs Straume,
literatūr zinātniek i
Kārlis un Rūdolfs Egles.

38 Kultūras komplekss “Silmači”
Tālr. +371 26184864
57.0903126, 26.1634825
Speciāli Rūdolfa Blaumaņa izrādei “Skroderdienas Silmačos”
uzbūvēta brīvdabas
estrāde un izveidots
unikāls muzejs, kurā
apskatāma
izrādes
atribūtika.
Iepriekš
piesakot, var pamieloties ar gardajām
“Silmaču” saimnieces
pankūkām.

Tējnīcā
iespējams
apskatīt Kārļa Dzeņa
privāto fotoaparātu
kolekciju, iepazīties ar
informāciju par fotogrāfijas vēsturi, nofotografēties uz gleznas
fona, izgatavot krūzītes ar jūsu izvēlētu
attēlu vai fotogrāfiju,
kā arī nobaudīt siltas
pusdienas.
16
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GALGAUSKAS PAGASTS

JAUNGULBENES PAGASTS
41 Rijas kalns darba tikuma godināšanai
57.0658647, 26.5968417

39 Šķēršļu un saliedēšanās taka
“Ozoldruvas”, Galgauskas pag.
Tālr. +371 29153677
57.1808971, 26.5966868

Senajā Rijas kalnā atrodas 14 unikāli vides
objekti, kas atspoguļo latviešu darba
tikumu. Vides objekti
veidoti kā senie darba
rīki, tostarp, vērpjamais ratiņš, suseklis,
vārpstiņa u.c. Izveidota arī platība ar dažādu graudaugu kultūras sējumiem.

Dodies vairāku stundu piedzīvojumā, pārvarot dažādus šķēršļus un pārbaudot
savu izturību. Iepriekš
piesakot, iespējams
izdzīvot
piedzīvojumu vairāku veidu
takās, izvēloties sev
piemērotāko.

40 Vides veselības saimniecība “Purmalas”
Tālr. +371 29400675
57.1717642, 26.6051170

42 Bišu dziednīca “Niedras”
Tālr. +371 26873163
57.0704187, 26.6134475
Iepazīsties ar “Bišu
dieviņu” un uzzini
daudz
interesanta
par bišu dzīvi un to
paradumiem. Šeit iespējams relaksēties
un uzlabot veselību,
guļot uz lāvām, zem
kurām atrodas bišu
stropi. Dažādas bišu
produkcijas iegāde.

Lauku sētas dzīvnieku
apskate, kaziņu, teliņu, putniņu barošana,
mazuļu samīļošana.
Pīrāgu cepšana, dažādu lauku labumu - siera, maizes, pīrādziņu,
plātsmaižu degustācija un iespēja pašiem
pagatavot. Produktu
iegāde un piegāde,
iepriekš vienojoties.

43 Saimniecība “Jaunstāmeri”
Tālr. +371 29412533, 28380026
57.0658364, 26.6431440
Nesteidzīga atpūta
lauku vidē. Teritorijā
atrodas vairākas piknika un telšu vietas,
dīķi peldei un makšķerēšanai. Pieejamas
naktsmītnes,
pirts,
kā arī kempings 3 ģimenēm. Saimniecībā
ražo mājas vīnu. Produkcijas degustācija
un iegāde.
18
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DAUKSTU PAGASTS
44 Pirtslietu darbnīca
“Āriņi”, Daukstu pag., tālr. +371 27430303
www.pirtslietudarbnica.lv
57.1523152, 26.6914074

STRADU PAGASTS
47 Rubenis Woodwork
Stāķi, 14A, tālr. +371 20225730
rubenisarvis@gmail.com
57.129695, 26.730423
Nelielas grupas, draugi, ģimenes, kolēģi,
ceļotāji u.c. interesenti ir aicināti piedalīties radošajās darbnīcās. Viesiem būs
iespēja radīt nelielus
koka produktus, uzzināt ko jaunu par
kokapstrādi, apskatīt
darbnīcu, baudīt radošu atmosfēru.

Darbnīcas apskate,
piedalīšanās pirtslietu izgatavošanā, zāļu
vākšanā, pirtsslotiņu
siešanā, pirts rituāla
izzināšana. Relaksējoša dūmu pirts vai
saunas tipa pirtiņa,
pirtnieks, nakšņošana. Apgaismota slēpošanas trase, sacensības “Āriņu slēpojums” un “Āriņu kross”. Akmens izlietnes un
vannas. Pirtslietu darbnīcas veikals.
45 Disku golfa parks “Stari”
Daukstu pagasts, tālr. +371 28394791, 22002293
diskugolfaparksstari@gmail.com
57.1308197, 26.7030646
Disku golfa parks
“Stari” piedāvā pavadīt laiku aktīvi kopā
ar ģimeni, draugiem,
kolēģiem, iemēģinot
disku golfa spēli vairākos laukumos. Apmācības instruktora
pavadībā. Pieejama
arī inventāra noma
un iegāde.
46

Senlietu ekspozīcija “Deketeru” stallī un
kurpīšu kolekcija “Brīnumzeme”
“Dekteri”, Daukstu pagasts
Tālr.+371 29467947, 29264413
57.0735618, 26.7719941

48 SIA “Pakalnieši”
Tālr. +371 26513644
pakalniesi2@inbox.lv
57.1515568, 26.7424847
Vai atceraties, cik
dažādus sierus Emīls
apsolīja
komendantei filmā “Emīla
nedarbi”?
Mums
ir
vairāk!
Mājas
siera ražotnē top
mīkstais mājas siers
ar vairāk kā 25 veidu
piedevām,
siera
bumbiņas u.c. piena
produkti. Ekskursija un produkcijas iegāde.

49 Atpūtas komplekss “Dīķsalas”
Tālr. +371 29161840, 26316585
www.diksalas.lv
57.1647626, 26.8688523

Vieta, kas stāsta par
senu un ne tik senu
pagātni, par lietām,
kuras raksturo mūsu
identitāti, tautiskumu, laika ritumu,
dzīvi tad un tagad,
izmaiņām mūsos un
apkārtējā vidē. Turpat aplūkojama arī
kurpīšu kolekcija ar
vairāk nekā 450 eksponātiem un eņģeļu kolekcija.
20

Teritorijā
atrodas
vairāki sporta laukumi, bērnu rotaļu
laukums,
piknika
vietas, pirts, āra kubuls. Iespēja izbraukt
ar katamarāniem un
makšķerēt, kā arī izmēģināt šaušanu ar
loku. Pieejama bagiju
noma.
21

LITENES PAGASTS

50 Briežu dārzs “Mežsētas”
Tālr. +371 29104212, 26154601
57.0073475, 26.8768598
Viena no pirmajām
briežu audzētavām
Latvijā. Iežogotā 200
ha platībā mitinās
staltbrieži un mežacūkas, kuras iespējams aplūkot klātienē
un pabarot. Teritorijā
atrodas arī piknika
vieta. Tiek piedāvāts
peintbols. Safari iz-

52 Latvijas armijas piemiņas vieta
57.1895326, 27.0041226
Ik gadu 14.jūnijā pie
“Sāpju sienas” Litenes kapsētā notiek
piemiņas pasākumi,
lai atcerētos Latvijas
armijas likteņgaitas.
Litenes silā vēstures
liecībām bagāta ir arī
Latvijas armijas vasaras nometnes vieta.

brauciens pa briežu dārza teritoriju.
51 Dabas viesistaba
Stāķu parks
57.129190, 26.729985

53 Pededzes upes zaļā promenāde

un sapņu templis Litenē
Dabas viesistabā ir
izvietots
mozaīkas
tehnikā veidots dīvāns, atpūtas krēsls
un galds, uz kura var
spēlēt šahu. Izveidotajos vides objektos
var ieraudzīt dažādu
rakstu, formu un krāsu traukus, tasītes un
podu vāciņus, arī sa-

meklēt Sarkangalvīti un vilku.

57.190911, 27.028691
Piemērota vieta piknikam,
laivošanai,
relaksējošai atpūtai
Pededzes upes krastā. Šeit atrodas Sapņu
templis - vieta kāzu
un jubilejas svinībām. Litenes muižas
zālē apskatāmi sienu
gleznojumi ar 3D elementiem. Teritorijā
atrodas riteņu parks, G.Cigļa senlietu krātuve.

54 Lauku māja “Pededzes”
Tālr. +371 29169997, 29144000
pededzes@inbox.lv
www.pededzes.lv
57.1900925, 27.0477347
Aicina doties izzinošā
ekskursijā garšaugu
pasaulē. Piedāvājumā sporta laukumi,
sporta
inventāra,
laivu un velosipēdu
noma. Pēc iepriekšēja
pieteikuma, saskaņojot ēdienkarti, iespējams nogaršot mājas
virtuves ēdienus pēc
katra vēlmēm un patikas.
22
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55 Latvijas pusdārgakmeņi
“Staļļi”, Jaunlitenes iela 1
Tālr. + 371 26684985, 25132372
www.latvianminerals.com
57.1916828, 27.0295807

58 Pudeļu dārzs
“Ainaži”,
tālr. +371 20214139
57.2001587, 27.0389174
Pudeļu dārzā ir apskatāmi aptuveni 30
apskates objekti, kas
veidoti no stikla pudelēm. Šeit ir redzami gan soliņi, tilts,
labirints un citi vides
objekti. Pudeļu dārza
saimniece plāno dārzu papildināt ar vēl
citiem objektiem.

Piedāvā izzinošas ekskursijas par Latvijā
atrodamiem pusdārgakmeņiem, kā arī to
apstrādes procesu.
Darbnīcā uz vietas
tiek izgatavotas rotaslietas un suvenīri.
Esiet mīļi gaidīti ciemos!

56 Laivu noma “Laivot.lv”
“Aizupieši”, tālr.+371 22151577
www.laivot.lv
57.1708342, 27.0091999
Laivu noma “Laivot.
lv” ir ģimenes uzņēmums, kam pamatā ir
pozitīva attieksme aktīvai atpūtai uz ūdens.
Piedāvā ūdenstūrisma maršrutus Pededzē, Gaujā un citās
Latvijas upēs. Laivu
noma un maršrutu
apkalpošana.

59 LaserTag LITENE
Tālr. +371 26265623
lasertaglatgale@gmail.com
www.lasertaglatgale.lv
57.195030, 26.981072
Aizraujoša
militāro
simulāciju spēle – lāzertags norisinās īpaši
iekārtotā āra arēnā.
Lāzertags ir pilnīgi
drošs un nesāpīgs, tāpēc ir piemērots gan
bērniem, gan pieaugušajiem. Pakalpojums pieejams visās
sezonās. Piedāvājam
doties izbraukumos visā Latvijā.

57 Saimniecība “Sopuļi”
Tālr. +371 26467087
57.1677240, 26.9801282
Netradicionālā saimniecībā
apmeklētājiem ir iespējams
vērot no Holandes atvestos savvaļas zirgus
un Hailander šķirnes
liellopu ganāmpulku Sitas un Pededzes
palieņu pļavās. Pēc iepriekšēja pieteikuma
Litenē aplūkojama arī
senlietu ekspozīcija.
24
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STĀMERIENAS PAGASTS
60 Stāmerienas pils
Tālr. +371 25755784
stameriena.tic@gmail.com
57. 2163430, 26.8998355
2019.gadā atjaunota,
1908.gadā historisma
stilā celtās baronu
fon Volfu pils fasāde
un jumts. 1920tajos/
30tajos pilī viesojies
pasaulslavenais itāļu
rakstnieks Dž.T. di
Lampedūza.
Diennakts tumšajā laikā
pils ziemeļu ārsiena
stāsta par fon Volfu dzimtas dzīves romantiku.

63 Saimniecība “Birzupes 2”
Tālr. +371 28389893
57.2023490, 26.9438185
Līdzdarbojies maizes
cepšanā brīvā dabā,
kopā ar atraktīvo “Birzupes 2” saimnieku.
Ciemošanās laikā dažādu lauku labumu
–maizes, mājās gatavota vīna un degvīna
degustācija. Tiek piedāvāta programma
jaunajam pārim.

64 Saimniecība “Dzelzavieši”
Tālr. +371 29342831
57.2746220, 26.9658128
Dzīvnieku un senlietu
ekspozīcijas apskate.
Piedāvājumā izjādes
un pārgājieni zirga
mugurā, bet ziemas
sezonā – vizināšanās
kamanās. Vasaras sezonā var relaksēties,
guļot uz lāvām, zem
kurām atrodas bišu
stropi. Pieejama arī

61 Stāmerienas Sv. Ņevas Aleksandra

pareizticīgo baznīca
Tālr.+371 29178536, 25755784
57.2157505, 26.8926794
Baznīca Stāmerienas
ezera krastā sava majestātiskā izskata pēc
tiek dēvēta par vienu
no greznākajām pareizticīgo baznīcām
reģionā.
Saulainās
dienās
1904.gadā
celtās baznīcas torņu
smailēs ar kalnu kristāliem rotātos krustos, spēlējas varavīksne.

62 Saimniecība “Pilssēta”
Tālr. +371 26532267
57.2178588, 26.9023175
Zirgu apskate, izjāde
ar zirgiem un ponijiem, laukumā un
apvidū, instruktora
pavadībā,
jāšanas
apmācība. Izbraucieni ikdienā un svētkos
droškā un kamanās.

26

pirts un piknika vieta.

65 Atpūtas komplekss “Ziedugravas”
Tālr. +371 29123416, 29358077
www.ziedugravas.viss.lv
57.2093879, 26.9034663
Izbraucieni ar plostu
Pogas ezerā, sporta
laukumi, bērnu rotaļu
laukums, katamarānu
un laivu noma, velosipēdu noma, izjāde
ar poniju. Treileru
un kemperu vietas.
Vasaras un ziemas
aktivitātes
motorparkā “Dimanti”- kameršļūkšanas trase un atpūtas vieta bērniem.

27

66 Xalianse
“Ezerkalni”
Tālr. +371 29259527
www.xalianse.lv
57.227086, 26.881141

BEĻAVAS PAGASTS
69 Ekspozīcija kordiriģentiem

Imantam un Gido Kokariem
Pavadi laiku interesanti kopā ar draugiem, ģimeni vai kolēģiem, pārbaudot sevi,
piedaloties aizraujošā
piedzīvojumā- izlaušanās spēlē. Pārbaudi, vai spēsiet laikus
atminēt
izlaušanās
mīklu? Šeit pieejama
arī SUP dēļu noma.

67 Atpūtas komplekss “Vonadziņi”
“Skolas 1”, tālr.+371 20004328, 64471151
info@vonadzini.lv, www.vanadzini.lv
57.2521385, 26.8957210
Lieliski piemērota vieta atpūtai pie ūdens.
Pieejama laivu un katamarānu noma. Teritorijā atrodas sporta
laukumi. Vieta kemperiem un treileriem.
Pēc aktīvi pavadīta
laika, šeit iespējams
ieturēt arī maltīti. Restorāns atvērts katru
dienu.

Ozolkalns, tālr. +371 26492518
57.1986340, 26.6800338
Gida pavadībā gūsti vēsturisku ieskatu
par izcilo kordiriģentu
Imanta un Gido Kokaru dzīvesstāstiem.
Apskatāmi tērpi, apbalvojumi un kordiriģentu personīgās
lietas. Tiek piedāvātas
radošās
darbnīcas
skolēnu grupām.

70 Saimniecība “Purenes”
Tālr. +371 26380967
www.purenes.lv
mairita@purenes.lv
57.2618643, 26.7386566
Izjādes zirga mugurā pa dažādiem
maršrutiem, jāšanas
apmācības pieredzējuša instruktora vadībā, jāšanas skoliņa
bērniem. Izjādes ar
ponijiem. Teritorijā
atrodas arī piknika un
telšu vietas.

68 Skatu platforma Stāmerienā
Stāmeriena
57.236221, 26.886238
Aptuveni 4m augstā
platforma atrodas netālu no Stāmerienes
dzelzceļa stacijas. No
tās var labi aplūkot,
kā Stāmerienes stacijā pienāk un atiet
Gulbenes-Alūksnes
bānītis, labi pārredzēt
bānīša ceļu, staciju,
kā arī stacijas tuvumā
esošās ainavas.
28
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71 Bioloģiskā saimniecība “Lukstiņi”
Tālr. +371 26895512
krevicsrolands@inbox.lv
57.1918948, 26.7884603
Bišu dravas apmeklējums, dažādu dravošanas metožu iepazīšana un biškopības
inventāra
apskate.
Dažādu medus produktu degustācija,
produkcijas iegāde,
sveču
gatavošana.
Ieskats bišu dzīvē, lai
saprastu procesu, kā

LEJASCIEMA PAGASTS
73 Lejasciema kultūrvēsturiskā

mantojuma un tradīciju centrs
Rīgas iela 18, tālr. +371 28352466
57.2792563, 26.5754481
Aplūko Zentas Mauriņas piemiņas istabu,
mainīgās tematiskās
izstādes,
iepazīsti
Lejasciema pagasta
senos darba rīkus un
sadzīves priekšmetus. Šeit iespējams
apmeklēt radošos un
stāstu vakarus, izglītojošās nodarbības,

medus no bitēm nokļūst līdz burciņai.
iepazīt Lejasciemu gida pavadībā.
72 Kārtenes skatu tornis
57.281082, 26.766494
No gandrīz 20 m augstā skatu torņa paveras skats uz skaistām
Ziemeļvidzemes
ainavām, tostarp tuvumā esošo Pinteļa
ezeru. Pie ieejas tornī
atrodas informatīvs
stends, kurā lasāma
informācija par torni
un tā apkārtnē redzamo.

74 Miega muca
Tālr. +371 29199462
www.miegamuca.lv
57.319408, 26.564083
Šī ir guļamistaba dabas mīļotājiem. Ja
vēlies pavadīt nakti,
vērojot zvaigžņotas
debesis,
izbaudīt
panorāmas
skatu
uz kādu sev iemīļotu vietu, tad miega
muca ir tas, kas vajadzīgs Tavai atpūtai
dabā.

75 Sēravots
57.269143, 26.553900
Avota ūdens izplūst
no liela laukakmens
apakšas. Līdzās atrodas atpūtas vieta
(ugunskura
vieta,
lapene, telšu vietas).
Kāpņu pakāpienus
rotā 18 dažādi stāsti
par laimi, ko radījuši
Gulbenes novada iedzīvotāji.
30
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76 Sandras Semenkovičas daiļdārzs
Līča iela 8
Tālr. +371 29193257
57.2814477, 26.5754364
Sākts veidot vairāk
nekā pirms 35 gadiem, dārzs joprojām
top intuitīvi, raugoties, kādi augi vislabāk sader kopā pēc
krāsām un formām.
Dārzā apskatāmi dažādu sugu, krāsu un
formu skujeņi, ziemcietes un vasaras
puķes.

NAKTSMĪTNES GULBENES NOVADĀ
AT P Ū TA S KO M P L E K S I
7 Vonadziņi,

“Skolas 1”, Stāmerienas pag., tālr.+371 20004328, 64471151,
info@vonadzini.lv, www.vanadzini.lv,
57.2521385, 26.8957210
60+10

65

8 Zušu nams

“Meldri”, Stāmerienas pag., tālr. +371 28653464, 29274268
zusunams@gmail.com,
57.2507493, 26.8910874
78

70-230

9 Sonāte

Vecstāmeriena, Stāmeriena pag., tālr. +371 29460601,
arita.sonate@inbox.lv, www.sonate.viss.lv,
57.2145225, 26.8987736
25

77 Intas Balodes daiļdārzs
Miera iela 11
Tālr. +371 26141536
57.2829923, 26.5880737

100

10 Ziedugravas
Veidots kā kolekciju dārzs, iespēju
robežās pielāgojot
daiļdārza principus.
Dārzs atrodas smilšainā Tirzas upes piekrastē, šie apstākļi arī
nosaka augu izvēli.
Lielākā dārza daļa
atvēlēta mūžzaļiem
skujeņiem, ziemcie-

tēm un dekoratīvajiem krūmiem.

Stāmerienas pag., tālr.+371 29123416, 29358077
vecsalenieki@inbox.lv, www.ziedugravas.viss.lv
57.2093753, 26.9034711

30-50

100

11 Dīķsalas

Stradu pag., tālr. +371 29161840,26316585
guntis.mikelsons@diksalas.lv, www.diksalas.lv
57.1647552, 26.8688537
66

100

12 Klintis

Jaungulbenes pag., Tālr+371 26155975,
santa.kreismane@inbox.lv
57.0698089, 26.5987527
40

78 Ingas un Jāņa Nagļu daiļdārzs
“Kalmes”, Lejasciema pag.
Tālr. +371 29372944
57.2872620, 26.6213643
Dārzu
komplekss
veidots,
vadoties
pēc saimnieces sajūtām un redzējuma par to, kā visam
jāizskatās.
Galvenais nosacījums –
lai pašiem būtu patīkami mielot acis par
skaistumu visapkārt.
Dārzs nemitīgi mainās, tas ik gadu tiek papildināts ar jauniem stādiem, kas iegādāti stādu izstādēs.
32

70

31 Lācītes

Rankas pagasts, Gulbenes novads, tālr. +371 20 306 099
info@lacites.lv, www.lacites.lv
57.240143, 26.213379
60+40

50-60

VIESU NAMI
13 Ferma

Daukstu pag., tālr. +371 29118421
akferma@inbox.lv, www.akferma.lv
57.1343188, 26.7074688
30+10

14 Ainavas (maijs – oktobris)

Galgauskas pag., tālr. +371 29114775
ainavas93@inbox.lv
57.1849424, 26.5500448
20+10

60

33

100

25 Duki (jūnijs - augusts)

15 Mīlmaņi

“Austriņi”, Litenes pag., tālr. +371 29206254,
janismezulis@outlook.lv,
www.duki.lv
57.1702021, 27.0023128

Rankas pag., tālr. +371 29217525, 29149474,
inga.dikmane@inbox.lv, milmani.blogspot.com
57.2195501, 26.1336721
20+10

40

6

16 Saulīte

26 Pededzes

Saules iela 6-12, Ozolkalns, Beļavas pagasts
Tālr. +371 29279458
57.1938177, 26.6936289
18

25

Litenes pag., tālr. +371 29169997, 29144000,
pededzes@inbox.lv,
www.pededzes.lv
57.1900828, 27.0477650

A PA R TA M E N T I

12

17 Apartamenti “Stāmeriena”

Ezerkrasti 7-7, Stāmerienas pag., tālr. +371 27879999
57.2156560, 26.8963485
3

27 Dzirnavkalns

Druvienas pag., tālr. +371 26522902,
sarma30@inbox.lv
57.1247897, 26.2654126
4

L AU K U M Ā J A S
18 Viesu klēts, glempings “Dižmalas”

20

28 Mežvidi

“Birzmaļi”, Stāmeriena, tālr. 29134878
57.219100, 26.87729412

Lejasciema pag., tālr. +371 26417937,
rita_mezvidi@inbox.lv
57.2600187, 26.3965411

12

19 Mežsētas

11

Stradu pag., tālr. +371 29104212, 26154601
mezsetas97@inbox.lv
57.0072813, 26.8763750
12

T E L Š U V I E TA S U N K E M P I N G I
29 Jaunāres

20

Daukstu pag., tālr. +371 28369101,
57.1327779, 26.7033087

20 Ozoldruvas

Galgauskas pag., tālr. +371 29153677, 64473558,
dailimk@inbox.lv
57.1808871, 26.5966841
8

30 Apsīšu peldvieta

Jaungulbenes pag., tālr. +371 26155975
santa.kreismane@inbox.lv
57.0640981, 26.6544698

20

21 Ozoliņi

Galgauskas pag., tālr. +371 29284745
57.1555244, 26.5267425

ĒDINĀŠANAS IESTĀDES GULBENES NOVADĀ
8

• Kafejnīca “Sonāte”

22 Vecpāpani

Rankas pag., tālr. +371 26594575,
vecpaapani@inbox.lv,
www.vecpapani.viss.lv
57.2133484, 26.1534476

7

15

Rankas pag., tālr. +371 26437930,
kpakalniesi@inbox.lv
57.2368575, 26.1012123

8

24 Jaunstāmeri (maijs – oktobris)

Jaungulbenes pag., tālr. +371 29412533, 28380026
dzintars.galejs@inbox.lv
57.0657347, 26.6430979
25-50

34

Lizuma pagasts
Tālr. +371 64472458

• Kafejnīca IK “Gaujmales”
• Restorāns “Vonadziņi”
“Skolas 1”, Stāmerienas pag.,
Tālr.+371 20004328,
64471151

23 Kalna Pakalnieši

30

• Kafejnīca “Ozoli”

Vecstāmeriena, Stāmerienas
pagasts
Tālr. +371 29460601

Rīgas iela 10, Lejasciems
Tālr. +371 26557802

• Tējnīca “Laiks”

• Kafejnīca “Pa ceļam“

Tirza, Tirzas pagasts
Tālr. +371 26112261

“Klintis“, Lizuma pagasts
Tālr. +371 29295313

• Kafejnīca “Lācītes”
Lācītes, Rankas pagasts,
Gulbenes novads
Tālr. +371 20306099

• Kafejnīca “Viga I”
Lizuma pagasts
Tālr. +371 64472259
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FIN

PA “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā
mantojuma centrs”
EST

RUS

Ābeļu iela 2, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401
Tālr. +371 26557582, 64497729
www.visitgulbene.lv, turists@gulbene.lv
57.1723656, 26.7600978

Tūrisma informācijas centrs “Stāmeriena”

LT

BY

Stāmerienas pils, Vecstāmeriena,
Stāmerienas pagasts, LV-4406
Tālr. +371 25755784
stameriena.tic@gmail.com
57.216402, 26.899681

Tūrisma informācijas punkts “Viesnīca Gulbene”
O.Kalpaka iela 27A, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401
Tālr. +371 26159550, 64473128
hotelgulbene@inbox.lv
57.1733049, 26.7614740

PA “Gulbenes tūrisma un

Tūrisma informācijas punkts “Gulbenes novada
vēstures un mākslas muzejs”
Brīvības iela 10, Gulbene,
Gulbenes novads, LV-4401
Tālr. +371 26128984, 64473098
www.gulbenesmuzejs.lv, muzejs@gulbene.lv
57.1609138, 26.7612766

Tūrisma informācijas punkts “Litenes bibliotēka”

Visitgulbene
Visitgulbene

GulbeneTourism
VisitGulbene

Izdevējs: PA “Gulbenes tūrisma un
kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
Foto: Mikus Biedriņš, Aldis Strads,
Ilze Filipova, kā arī no PA “Gulbenes tūrisma
un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
un uzņēmumu foto arhīviem
Dizains, druka: tipogrāfija “ULMA”

Pagastnams 2, Litene, Litenes pagasts,
Gulbenes novads, LV-4405
Tālr. +371 64497004
litenes.biblioteka@gulbene.lv
57.1910128, 27.0269218

Tūrisma informācijas punkts “Lejasciema
kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrs”
Rīgas iela 18, Lejasciems, Lejasciema pagasts,
Gulbenes novads, LV-4412
Tālr. +371 28352466
lejasciemamuzejs@gulbene.lv
57.2791372, 26.5756400

Tūrisma informācijas punkts “Rankas pagasta
kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
Rēveļu pamatskola, Krustakmens, Ranka,
Rankas pagasts, Gulbenes novads, LV-4416
Tālr. +371 27845598
57.2274009, 26.1322975

