
Tūrisma maršruts 

 APES NOVADA 
LAUKU LABUMI 



Maršruta „Apes novada   
lauku labumi” attīstība 
 

• Maršruts izveidots 2007. gadā kā  20  dažādu tūrisma objektu 
kopums, lai ar novadam raksturīgu piedāvājumu  rosinātu 
ceļotājus  mūsu novadā uzkavēties ilgāk. 

• MOTO: „Skatāmi, ēdami, dzerami, dancojami” labumi.  

• Sākotnēji vienmērīgāka objektu izvietojuma dēļ maršrutā 
ietilpa  arī  atsevišķi dabas un vēstures objekti. 

• Laika posmā no 2007.-2013.g. : 

        - maršrutam  pievienojušies: 5 objekti; 

 - darbību pārtraukuši vispār vai šobrīd nevēlas uzņemt 
tūristus: 6 objekti. 

• Pārrobežu EST- LAT  projektu „Buy Local”, „Idea on the 
Border” un „Still Active”  pozitīvā  ietekme uz maršruta 
dalībnieku aktivitātēm. 

 
  

  



• 2013. gadā  maršruts  apvieno  13 Apes 
novada  tūrisma objektus. 

 Piedāvājums:   

• Ēdināšana (vai degustācijas) - 8  saimniecībās ,  

     tai skaitā ēdināšana lielākām  grupām – 4 saimniecībās; 

• Dzīvnieku un/vai putnu apskate – 8 saimniecībās; 

• Iespēja pašiem līdzdarboties – 4 saimniecībās; 

• Iespēja iegādāties produkciju: līdzņemšanai uz vietas 
saimniecībā  – 11, tirdziņos- 5, veikalos -2; 

• Telšu un piknika vietas – 6 saimniecībās; 

• Naktsmītnes – 3 saimniecībās. 
 

Maršruta „Apes novada   
lauku labumi” attīstība 



Kā piesaistīt tūristu uzmanību mūsu pierobežai? 
 Kādreizējā Alūksnes rajona  tēla karte 

Autors: gaujieniete  Ineta Riepniece    



Apes novada lauku labumu 
piedāvājums – 2011 



Buklets „Apes novads” - 2013 



Buklets „Apes novads”, izdots arī 
krievu, igauņu un angļu valodā 



Zemnieku saimniecība „Kalnarušķi”  
Apes pagastā,  

www.kalnaruski.lv 



SIA „Grūbe Hidro”, viesu māja „Melderi” , 
foreļu audzētava „Krāces”, SIA „Apes koks”, 

Apes pagastā 
 www.apeskoks.lv/grube 

 



Lauku sēta „Ceriņi” Līvēs,  
Virešu pagastā 



SIA „Very berry” dzērveņu audzētava  
Kalnapurvā un cehs Dārzciemā , 

Gaujienas pagastā 



Veselīgā produkcija no 
Gaujienas Kalnapurva - 

jūsu galdam!  
www.veryberry.lv 



Klūgu un meldru 
pinēja Modra 

Strauta darbnīca 
„Silamiķītēs”, 
Apes pagastā 



Romanova šķirnes aitas un betona izstrādājumi 
Jāņa Oplucāna z/s „Stradiņi” Apes pagastā 



Zigurda Safranoviča privātmuzejs „Fazāni” 
Trapenes pagastā 



Viesu mājas „Melderītis” bistro  
Virešu pagastā 



Daiļdārzi un ziedu mandala  
Apes pilsētā  (4 objekti) 



Apes pilsētas zaļā 
zona - 

apstādījumi,  
skvēri, floristikas 

veidojumi 



Zemnieku saimniecība „Lejasrudzīši – 
Zvejnieki” Gaujienas pagastā 



Zemnieku saimniecība „Zīļi”  
Apes pagastā 



Apes amatnieku darbi pilsētā 
Koka izstrādājumu meistaru  

V. un A. Bernardu gatavotās norādes 



Vēja spāru rekonstrukcija Pasta ielā 8  
Meistars: A.Dzenītis 



Apes novada lauku labumu degustācijas  
Starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour-2013” 



Apes uzņēmēju un amatnieku 
kopdarbs - soliņi pilsētā 



Koka meistars Z.Šķepasts Apē 





…zaļumballi „Kalnarušķu” estrādē! 



Mūsu čaklās rokdarbnieces  
gadatirgū  



Apes gadatirgi un pārrobežu tirgi –  
iespēja iegādāties lauku labumus  



Biedrības „Radošo ideju centrs”  
dalībnieču darbi  



Dažas atziņas  no maršrutā iesaistīto  
saimniecību aptaujas: 

+ patīk komunikācija ar cilvēkiem, jauni kontakti, idejas; 

+ laba reklāma (mājaslapā, bukletos u.c.) saimniecībai un tās 
ražojumiem; 

+ pamudinājums  censties  sakopt savu  teritoriju; 

+ rosina radoši  domāt par papildus piedāvājumu, „odziņu” saimniecībā; 

+ iespēja apmeklēt seminārus, mācību ekskursijas. 

 

 Ar tūrismu vien nopelnīt nevar, nepieciešama vēl kāda  darbības 
nozare; 

 Pagaidām nav  piemērotu apstākļu tūristu grupu uzņemšanai 
saimniecībā; 

 Jāpārvar ziemeļnieku  savrupā mentalitāte,  pieticīgums, kautrīgums; 

 Nepieciešamība pašam aktīvi darboties, reklamēties, ne tikai gaidīt 
tūristus  

 

  -  Nepatīk  svešu  cilvēku ierašanās personīgajā teritorijā; 

  -  Bažas par ideju, tehnoloģiju iespējamo noplūdi, konkurenci. 

 

 



Kā mūsu maršruts iedvesmo 
arī citus: 

No  portāla www.visitdaudavpils.lv : 

Lai parādītu viesiem mūsu novadu daudzveidīgo 
tūrisma piedāvājumu, izveidots maršruts „Lauku 

labumi Latgalē un Pleskavas apgabalā”, kas 
apvieno vairāk kā 30 lauku tūrisma objektus. 

Ceļotājam atliek vien no plašā piedāvājumu klāsta 
izvēlēties sev interesējošos. (…) Aicinām ceļojumā, 

kur var iepazīties ar skatāmiem, ēdamiem, 
dzeramiem, dancojamiem lauku labumiem!  

 

http://www.visitdaudavpils.lv/


Paldies par uzmanību! 
 

 

 

 

Astra Binde, 

Apes tūrisma darba organizatore, vides gids 

Apes tūrisma informācijas punkts, 

Ape, Skolas iela 4 

Tel: 22037518, 64322273, e-pasts: tic@ape.lv 

www.apesnovads.lv 

 

mailto:tic@ape.lv
http://www.apesnovads.lv/

