
Turismimarsruut 
“Läti maalilised  
   kõrgendikud”  

Marsruudi pikkus ~ 250 km
Marsruut kulgeb mööda asfalteeritud  
teid, kruusatee on teelõigul  
Ērgļi–Ineši (18 km)

Faktid marsruudist
Marsruut kulgeb mööda Läti 
Vidzeme kõrgustikku. Keskmine 
kõrgus merepinnast u 260 meetrit. 
Sel territooriumil asuvad peaaegu  
kõik Läti suuremad kõrgendikud, 
sh Läti kõige kõrgem mäetipp – 
Gaiziņkalns (311,6 üle merepinna).

Kogu marsruudi territoorium 
on künklik ja maaliline. 
Marsruudis on sümbolitega   

  märgistatud 16 loodus-
kaunist vaadet, kust avaneb 
vaade vaatamisväärsustele.

Marsruut viib läbi kahe 
kaitsealuse maastikuala 
(Lätis on neid kokku üheksa) 
ja Gaiziņkalnsi looduspargi.

Marsruut tutvustab viit kohalikku 
turismipiirkonda. Madona on Läti 
talvepealinn; Ērgļi, Vecpiebalga  
ja Jaunpiebalga piirkond on 
rikkaliku kultuuripärandiga;  
Cesvaine võib uhke olla oma 
majesteetliku lossi ja 19. sajandist 
pärineva mõisakompleksi üle.



1   Jaunpiebalga     
www.jaunpiebalga.lv 
Jaunpiebalga on Lätis tuntud oma maalilise looduse ja romaani “Maamõõtjate ajajärk” 
omapärase ja atraktiivse tegelase Kensiga. Siin asub Püha Toomase Evangeelne luterlik 
kirik, koduloomuuseum ja näitusesaal Võlvid, kus saab nautida kohalike käsitöömeistrite 
töid, fotonäitust ja rändnäitusi. Maalilises kohas asub silmapaistev talumajand Lielkrūze – 
www.ekokruzes.lv.

2   Lambakasvatustalu Mazvieķi
   RUS  57.1537, 25.8781

“Mazvieķi”, Zosēni, % +371 26454701    
Talus tegeldakse lambakasvatusega. Turistid  
saavad talu külastada, osta lambavillast  
esemeid (susse, veste, kindaid, mänguasju) ja 
maitsta vabas looduses lambalihasuppi.

3   Puhkeala Vanagkalns       ENG, RUS  
“Ziedoņi”, Jaunpiebalga, % +371 26567616, www.skiriver.lv  57.1143, 25.9482
Suvel saab siin paadiga sõita, talvel suusarajal suusatada ja ööbida mõnusas kaminaga 
aidas. Naabruses saab ööbida heintest tehtud suvemotellis Kalna Roci.

4   Kārlis Skalbe memoriaalmuuseum Päikeseloojang (Saulrieti)  
  RUS  Vecpiebalgas pagasts, % +371 26494406, www.piebalgasmuzeji.lv  57.0781, 25.8421

Ebatavaline arhitektuur, romantiline õhkkond, võimalus külastada Skalbe suguvõsa  
hauda Vaktskalnsis, kust avaneb kaunis vaade Alauksts järvele. Ekskursioon muuseumisse, 
temaatilised üritused, pidulikud pulmarituaalid.

5   Vecpiebalga luteri kirik 

 ENG, RUS  % +371 26317424  57.0576, 25.8222
1845. aastal ehitatud kirik õhiti 1944. aastal. 
Kunagised kirikuseinad on taastatud, kuid 
kellatorni ei ole veel jõutud renoveerida.  
Altarimaali “Oma rahu annan teile” autor  
J. Jegers. Kiriku orel ehitati 1928. aastal Inglismaal.

6   Piebalga portselanitehas 
  ENG, RUS  57.0210, 25.8310

Vecpiebalgas muiža, Ineši, % +371 28451800, 
www.porcelanadarbnica.lv 
Ekskursioon ainsasse Läti portselanitehasesse. 
Vecpiebalga mõisas asub näitusesaal ja stuudio, 
kus on võimalik professionaalsete värvidega 
portselani maalida; valmis taiese saab kätte 
paari tunni pärast. Meenete müük.
 

7   Jumurda mõisakompleks        ENG, RUS
Liepaine, Jumurdas pagasts, % +371 29282601, www.hoteljumurda.lv, info@jumurda.lv 
56.9462, 25.7408
Järve kaldal asuv Jumurda mõis on ammustest aegadest asustatud ala. Mõis on populaarne 
puhkekoht, kus meeldib perekondadel vaba aega veeta, siin korraldatakse ka pulmi ja spordi-
mängusid.

8   Ērgļi – värav Vidzeme kõrgustikule! www.ergli.lv    
Ērgli küla ja selle ümbruskonna imeilus maastik pakub meeldivat puhkamisvõimalust nii 
suvel kui talvel. Loodust saab siin nautida kepikõndi harrastades, ratta või maastikuautoga 
ringi sõites, kevadeti Ogre jõel paadimatkas osaledes ja talvel valgustatud suusaradadel 
suusatades.

9   R. Blaumani memoriaalmuuseum Braki        RUS
Braki, Ērgļu pagasts, % +371 64871569, 26498099, www.braki.lv  56.9001, 25.6972 
Kirjanik R. Blaumani (1863–1908) elu- ja töökoht. Taastatud Braki talu on tüüpiline Vidzeme 
kaheksast hoonest koosnev suurtalu. Siin korraldatakse õpitube, atraktiivseid üritusi, 
ekskursioone, Braki peretoas (ettetellimusel) pakutakse suupisteid. Territooriumil asub ka 
trossirajaga seikluspark ja taldrikugolf.

10   Vendade Jurjanide 
memoriaal-muuseum Meņģeļi 

    ENG, RUS  56.877, 25.6994
Meņģeļi, Ērgļu pagasts, % +371 29431659  
Läti klassikalise muusika alusepanijate –  
vendade Jurjanide sünnitalu.   
Pakume: ekskursiooni, näituse külastust, telki-
mis- ja piknikuplatsi kasutamisvõimalust, kauni 
ja vaheldusrikka maastikuga loodusrada.

11   Kāla järv     
Kāla järv (407 ha) on populaarne puhke- ja 
kalapüügikoht. Haldusselts tegeleb igal aastal 
kalavarude taastamisega.

12   Gaiziņkalns 
     56.8714, 25.9639

Läti kõige kõrgem mägi. Mäe absoluutne 
kõrgus on 311,6 m merepinnast, suhteline  
kõrgus – 61,6 m. Külastajaid ootab 2 km pikkune matkarada.

13   Kitsekasvatus ja juustukoda Līvi    RUS  
Ozolkrogs, Bērzaunes pagasts, % +371 29187164, 29180251  56.8244, 25.9947
Üks Läti suuremaid kitsekarju (ligi 300 isendit). Võimalik: vaadelda kitsi, külastada juustukoda, 
degusteerida ja osta juustu. Juustukojas valmistatakse 6 erinevat juustusorti.

14   Küülikud ja mini-looomaaed Sveķi    RUS
Sveķi, Bērzaunes pagasts, % +371 28353321  56.8072, 26.0414
Baltimaade kõige suurem küülikufarm. Farmi kõrval asub stiliseeritud mini-loomaaed, kus 
saab näha erinevaid küülikudi (25 tõugu), kitsed, linnuaed, vabalt elavad sead. Vaatetorn, 
tross-sild, piknikukoht, küülikute ja küülikusaaduste müük.

15   Kalsnava dendraarium       ENG, RUS
Slodas, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, % +371 27841099, 29233063  56.6846, 25.9480
Üks Läti kauneimaid ilupõõsaste ja -puude kollektsioon, kus 140 ha suurusel maa-alal 
kasvab ligi 2500 taime. Ettevõte kuulub “Läti Riiklikule Metsale”. Turismikeskus, vaatetorn 
(25 m), matkarada, pojengiaed (ligi 100 taime), elupuudest labürint, saadaval dendroloogi 
konsultatsioonid. Istikute müük naabruses olevas puukoolis (~600 erinevat taime).

16   SPA kuurort Mārciena mõis 
(Mārcienas muiža) 

   ENG, RUS  56.7845, 26.0878
Lejas Patmalnieki, Mārcienas pagasts,  
% +371 64807300, www.marciena.eu 
Ajaloolised hooned on muudetud maitsekateks 
külalisruumideks. Saadaval SPA protseduurid, 
saunad, basseinid, puhke- ja iluhooldusteenused.

17   Krustkalni looduskaitseala vaatetorn 
    56.7333, 26.1359 

Maantee ääres asuv 26 m kõrgune vaatetorn, mida saab külastada eelneva etteteatamise 
ja giidita.

18   Spordi- ja puhkebaas  
Smeceres sils                   ENG, RUS
Smeceres sils, Lazdonas pagasts, % +371 26396032,  
www.smeceressils.lv  56.8411, 26.1915 
Suvel: trossirajaga seikluspark, BMX trass, 
velotrass (12 km), asfalteeritud rullsuusatrass 
(2,5 km), laskesuusatamise lasketiir, orienteeru-
mispolügoon. Laenutus: jalgrattad, kepid,  
rulluisud, rullsuusad.

19   Madona koduloo- ja kunstimuuseumi näitusesaalid  
   ENG, RUS  56.8522, 26.2113

Skolas iela 10a, Madona, % +371 64823844, 64822480, www.madonasmuzejs.lv 
Muuseumi varamus on enam kui 126 00 eset. Pakume: temaatilisi ja kunstinäitusi 
(üheaegselt on välja pandud neli näitust), õpitoad, tutvumine varamuga, saadaval 
Madona linnaekskursiooni giiditeenused.

20   Jānis Seikstsi keraamikakoda 

  RUS  56.8610, 26.2084
Dumpu iela 16, Madona, % +371 64823693, 
26126247
Ekskursioon keraamiku töökotta, võimalik 
voolida savist esemeid; näitus, saviesemete 
müük. Töökoja ümber on aed, kus on kunstniku 
valmistatud aiaskulptuurid.

21   Biksēre mõis ja skulptuuride park     RUS
Biksēres muiža, Biksēre, % +371 28621303, 29424739  56.9231, 26.3065
Mõisahooned säilinud mõisnik Magnuse ajast (19. saj). Endisaegsete olmeesemete  
eramuuseum “Biksēres ait”. Skulptuuride park.

22   Cesvaine – Läti 19. sajandi väikelinn      
www.cesvaine.lv
Vaatamisväärsused: Cesvaine loss, 19. saj mõisakompleks, Läti suurim maakirik, kus saab 
kuulata orelimuusikat ja jutustust kiriku ajaloost. Kunst ja käsitöö, muusika, külalislahke 
kohvik, lillerada, ratsutamine, suupisted, jahimehejutud, jahisaagid, velomarsruut. Lastele 
ja lastega peredele sõbralikud pakkumised. Kohad, kus saab puhata, nautida rahu ja vai-
kust ning vaheldusrikkaid puhkepäevi!

23   Cesvaine loss          RUS, ENG 
Pils iela 1, Cesvaine, % +371 64852225, 
26172637  56.9695, 26.3127 
1896. aastal ehitatud loss on suurepärane eklekti-
line kunstimälestis. Pakume ka ekskursioone, siin 
on vaatetorn, muuseum, ilus park. Ettetellimusel: 
Lossidaamide külakost (Cesvaine valmistatud 
toodete degusteerimine), 19. saj meistriklass ja 
loovad õpitoad, 19. saj võistlusmängud, meelela-
hutuslikud üritused õpilastele ja noorpaaridele.

24   Puhkemaja Ämma pool (Pie Sievasmātes)                 RUS
“Grūbas”, Cesvaines novads, % +371 29247779  56.9894, 26.3076
Külalislahked taluperemehed juhatavad külastajad jahimeeste ja huumorimaailma: küti aarete 
ladu, naljajutud, baar, kulinaaria meisterklass, leivaküpsetus, kudumine telgedel. Toitlustamine, 
võimalik maitsta nii talus kui Cesvaine valmistatud toituj asoovi korral ka jahisaadusi.

25   Kučuru veski
    RUS

Kučuru dzirnavas,  Aronas pagasts,  
% +371 26138086, www.kucuri.lv 
56.9244, 26.0161 
Veskimuuseum (1875. a) ja endisaegsete  
olmeesemete kollektsioon, tutvumine läti  
pulmatavade ja -kommetega. Turismigruppide-
le lõbus meelelahutuskava “Pulm Kučuru veskis” 
(1–2 tundi). Toitlustamine ettetellimisel.
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