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Esiet sveicināti Apes novadā!
Jums ir iespēja iepazīties ar

APES NOVADA LAUKU LABUMIEM:

• Apskatīt savdabīgo, senatnīgo LĪVU CIEMU Sikšņos Virešu pagastā
ϖ+371 29273626
• Nogaršot Virešu pagasta “Zemesziediņi” saimniecībā audzētas
garšīgas ZEMENES un AVENES ϖ+371 26549947
• Redzēt savvaļā dzīvojošas GOVIS “Lejasrudzīši - Zvejnieki” saimniecībā
Gaujienā ϖ+371 29430090
• Iepazīt lielogu DZĒRVEŅU un MELLEŅU audzētavu “Kalnapurvā”
Gaujienas pagastā ϖ+371 26348942
• Ieskatīties SENU UN NE TIK SENU LIETU privātmuzejā Trapenes
“Fazānos”  ϖ+371 29498605
• Viesoties pie Romanova šķirnes aitu audzētāja Apes “Stradiņos”
ϖ+371 26380509
• Skatīties GRŪBES ūdenskritumu un HES, noķert un žāvēt FORELES
zivju audzētavā “Krāces”   ϖ+371 29355117; +371 29496005
• Vērot, kā klūgas un meldri pārtop GROZĀ vai PĪTĀ MĒBELĒ
“Silamiķītēs”  ϖ+371 28775795
• Apskatīt mājdzīvniekus un eksotiskos putnus Apes “Zīļos”
ϖ+371 29163907

… un tas nebūt nav viss: daiļdārzi, gardas maltītes ...!!!

Tūrisma maršruti:
• “Apceļo seno Atzeles novadu” piedāvājam piecus maršrutus
dažādam gaumēm: “Daba tuvplānā”, “Pilis un muižas”, “Pierobežas
vilinājums”, “Nesenā pagātne” un “Ak, šī jaukā lauku dzīve”.
• “Gaujiena – mana paradīze un laimības sala” - aicinām
iepazīties ar komponista Jāzepa Vītola vasaras atpūtas un darba
mītni Gaujienas “Anniņas”, kur kopā ar sievu Anniju tika pavadītas
jaukākās mūža dienas.
• “Pa Ojāra Vācieša bērnības takām” Trapenē - dzejnieka
pirmā skola, Vāciešu ģimenes dzīvesvieta, Ojāra Vācieša piemiņas
istaba Trapenes pagasta muzejā un skvērs .
• “Dolomīts - mūsu pelēkais dārgakmens”- senie un
mūsdienu dolomīta karjeri, atsegumi, “ūdensrijēji”, utt.
• Piedāvājam doties pārgājienā pa “Vizlas dabas taku”,
“Randatu dabas taku” vai “Gaujienas dabas taku”.

Izvēlies un piesakies ekskursijai ϖ+371 22037518
			
+371 28386923

Apes novada kultūras, sporta un atpūtas
pasākumi 2014. gadā

22.,23.februāris �� Auto rallijs “Sarma”
Maijs– oktobris ���� Apceļošanas akcija “Apceļo seno Atzeles
novadu”
3.maijs 	���������������� Upju festivāls “Vaidava 2014” Apē
10.maijs	�������������� Starptautiskais koru sadziedāšanās
koncerts Igaunija – Latvija Apē
11.maijs	�������������� Pavasara gadatirgus Apē
18.maijs	�������������� Motokross “Vaidavas kauss” Apē
25.maijs	�������������� Velomaratons “Vaidavas kauss” Apē
30.maijs	�������������� Apes novada Bērnu svētki Trapenē
31.maijs	�������������� Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolai -75
21.jūnijs	�������������� Apes novada Mazie dziesmu un deju
svētki Gaujienā
18.-26.jūlijs	�������� Bērnu un jauniešu radošā nometne
“Vītolēni” Gaujienā
25.,26.jūlijs 	�������� J.Vītola Mūzikas dienas Gaujienā
22.,23.,24.augusts. Apes pilsētas svētki
28.septembris 	���� Rudens gadatirgus Apē
6.decembris	�������� Apes novada “Gada cilvēks 2014” un
“Gada sportists 2014” Virešos

Sekojiet līdzi aktualitātēm Apes novada mājas
lapā internetā
⎝ www.apesnovads.lv
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Tūrisma informācija
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attālumi kilometros norādīti no Apes pilsētas

Viesu māja “Melderi” (46 v.). . . . . . ϖ29496005
29355117
Lauku māja “Kalnarušķi” (60 v.) . . . ϖ26594554
Brīvdienu mājas “Jaunvosi” (13 v.). . ϖ26116845
Viesu māja “Jaunzilākši” (15 v.). . . . . ϖ29204530
Viesu māja “Melderītis” (20 v.). . . . . . . ϖ26005655
Lauku māja “Stādzeni” (10 v.). . . . . . . . ϖ29414501
Zvārtavas pils (50 v.) . . . . . . . . . . . . . . . . ϖ29454543

Tūrisma apskates objekti
RĒZEKNE 154

• Gaujienas muižas ansamblis • Zvārtavas pils
• Livonijas ordeņa pilsdrupas • “Mikužu” saiešanas nams
• Barona Vulfa Bormaņmuiža Trapenē
• D.Ozoliņa Vecā skola “Jaunroze”, parks, piemiņas akmens

Dabas objekti

• Raganu klintis pie Vaidavas upes • Vizlas lielais laukakmens
• Dzenīšu vītols un Sīkzaru priedīte Apē • Virešu mežābele
• Baznīckalns Gaujas krastā • Trapenes lapegļu aleja
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Kafejnīca “Krodziņš” Apē. . . . .  ϖ26594554
Lauku māja “Kalnarušķi” Apē.  ϖ26594554
Ēdnīca “Melderītis” Virešos. . .  ϖ26005655
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Apes tūrisma informācijas punkts
⎡ 64322273 ϖ22037518, 29439207
⋅ tic@ape.lv
Gaujienas Informācijas centrs
⎡ 64381601 ϖ28386923
⋅ gaujiena.info@ape.lv
Trapenes muzeja vadītāja
ϖ25413403    ⋅ valijaslukuma@inbox.lv
Virešu tūrisma informācijas punkts
ϖ20244990     ⋅ armands.buda@ape.lv
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• Jāzepa Vītola memoriālais muzejs “Anniņas” Gaujienā
• Skolas un novada vēstures muzejs O.Vācieša Gaujienas vidusskolā
• O.Vācieša un L.Laicena piemiņas istabas Trapenē
• Virešu novadpētniecības istaba – stāsts par dzejnieci Kornēliju Apškrūmu
• Privātais senlietu muzejs “Fazāni” Trapenē • E. Zālītes memoriālā māja Apē

Apskates vietas

• Lielogu dzērvenes “Kalnapurvā” • Savvaļas govis “Lejasrudzīšos – Zvejniekos”
• Senlietu muzejs “Fazāni” • Kokaudzētava “Miķeļi” • Eksotiskie putni Apes “Zīļos”
• Romanova šķirnes aitas “Stradiņos”  • Dolomīta šķembu bāze Dārzciemā
• Zivju audzētava “Krāces”  • Laukakmens bruģa ražotne ”Granitex”
• Koka izstrādājumi “Wood LV” • Metāldarbi “TTR Company”

