Tūrisma maršruts

“Gleznainās Latvijas
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Maršruta garums ~ 250 km
Maršruts ved pa asfaltētiem ceļiem,
grants segums ir ceļa posmā
Ērgļi–Ineši (18 km)

Fakti par maršrutu
Maršruts ved pa Latvijas augtāko
augstieni, kas ģeogrāfiski pazīstama
kā Vidzemes augstiene. Vidējais
augstums virs jūras līmeņa – ap 260
metriem. Teritorijā atrodas gandrīz
visi Latvijas lielpauguri, to skaitā valsts
augstākais – Gaiziņkalns (311,6 m v.j.l.).
Visa maršruta teritorija ir
pauguraina un ainaviska.
Maršrutā ar simbolu
iezīmētas 16 ainaviskas
skatu vietas, kas paveras no
autoceļa, apskates vietām vai
skatu torņiem.

Maršruts ved caur diviem
īpaši aizsargājamiem ainavu
apvidiem (Latvijā kopskaitā
to ir deviņi) un Gaiziņkalna
dabas parkam.
Maršrutā apvienots piecu novadu
tūrisma piedāvājums. Madona
tiek dēvēta par Latvijas ziemas
galvaspilsētu, Ērgļu, Vecpiebalgas
un Jaunpiebalgas novadi ir nozīmīgi
Latvijas kultūrvēstures glabātāji,
Cesvaine lepojas ar savu majestātisko
pili un 19. gs. muižas kompleksu.

1 Jaunpiebalga		
www.jaunpiebalga.lv
Jaunpiebalga Latvijā pazīstama ar gleznaino dabu un savdabi – romāna “Mērnieku laiki”
atraktīvo personāžu Ķenci. Esot pie mums, vērts redzēt atjaunoto Sv. Toma luterāņu
baznīcu, Brīvības pieminekli, novadpētniecības muzeju un izstāžu zāli “Velves”, kur
apskatāmi vietējo amatnieku darbi. Īpaša ir zemnieku saimniecības “Lielkrūzes” lauku sēta
ainaviskā vietā – www.ekokruzes.lv.
2 Aitu saimniecība “Mazvieķi”

19 Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zāles

10 Brāļu Jurjānu memoriālais

muzejs “Meņģeļi”

ENG, RUS 56.8522, 26.2113

ENG, RUS

Skolas iela 10a, Madona, % +371 64823844, 64822480, www.madonasmuzejs.lv
Muzeja krājumā ir vairāk nekā 126 000 vienību. Piedāvājumā: tematiskās un mākslas
izstādes (vienlaikus skatāmas četras izstādes), muzejpedagoģiskās programmas,
krājuma apmeklējums, gidi pa Madonu.

Meņģeļi, Ērgļu pagasts, % +371 29431659
56.877, 25.6994

Latviešu klasiskās mūzikas pamatlicēju – brāļu
Jurjānu dzimtās mājas. Piedāvājumā:
ekskursija, ekspozīciju apskate, telšu un piknika
vietas, dabas taka gleznainā ainavā.

20 Jāņa Seiksta keramikas darbnīca

RUS

RUS 56.8610, 26.2084

11 Kāla ezers

“Mazvieķi”, Zosēni, % +371 26454701
57.1537, 25.8781

Dumpu iela 16, Madona, % +371 64823693,
26126247
Ekskursija pa podnieka darbnīcu, līdzdalība
māla podu veidošanā, ekspozīcijas apskate,
keramikas iegāde. Pie keramiķa mājas ir daiļdārzs, kurā izvietotas arī saimnieka veidotas
dārza skulptūras.

Kāla ezers (407 ha) ir populāra atpūtas un
makšķerēšanas vieta. Ezera apsaimniekošanas
biedrība ik gadu strādā pie zivju resursu atjaunošanas.

Saimniecība nodarbojas ar aitkopību. Tūristiem
piedāvā saimniecības apskati, aitu vilnas izstrādājumu tirdziņu (čības, vestes, cimdi, aitādas,
rotaļlietas) un jēra zupas baudīšanu brīvā dabā.

3 Aktīvās atpūtas vieta “Vanagkalns”

ENG, RUS

“Ziedoņi”, Jaunpiebalga, % +371 26567616, www.skiriver.lv 57.1143, 25.9482
Vasarā piedāvā laivošanu, ziemā distanču slēpošanu un omulīgu klētiņu ar kamīnu nakts
pārlaišanai. Kaimiņi piedāvā vasaras naktsmītni siena motelī “Kalna Roci”.

4 Kārļa Skalbes memoriālais muzejs “Saulrieti”

RUS

Vecpiebalgas pagasts, % +371 26494406, www.piebalgasmuzeji.lv 57.0781, 25.8421
Neparasta arhitektūra, romantiska atmosfēra, iespēja pakavēties Skalbju dzimtas
kapavietā Vaktskalnā, no kuras paveras neaizmirstams skats uz Alauksta ezeru.
Piedāvā ekskursijas muzejā, tematiskus pasākumus, svinīgu rituālu kāzu godos.

12 Gaiziņkalns
56.8714, 25.9639

13 Kazu ferma un siera ražotne “Līvi”

RUS

RUS

Sveķi, Bērzaunes pagasts, % +371 28353321 56.8072, 26.0414
Lielākā trušu ferma Baltijā. Blakus fermai iekārtota stilizēta mājdzīvnieku sēta, kur apskatāma trušu izstāde (25 šķirnes), kazu pansija, putnu dārzs, kā arī savvaļas cūkas. Skatu tornis,
trošu tilts, piknika vieta, trušu un to produkcijas iegāde.

ENG, RUS % +371 26317424
57.0576, 25.8222

1845. gadā atklātā baznīca uzspridzināta
1944. gadā. Atjaunota senajos mūros bez zvanu
torņa. Virs altāra J. Jēgera glezna “Savu mieru
es jums dodu”. Baznīcas ērģeles būvētas
1928. gadā Anglijā.

15 Kalsnavas arborētums		

6 Piebalgas porcelāna fabrika
ENG, RUS 57.0210, 25.8310

Vecpiebalgas muiža, Ineši, % +371 28451800,
www.porcelanadarbnica.lv
Ekskursija vienīgajā porcelāna ražotnē Latvijā.
Vecpiebalgas muižā ierīkota ekspozīcijas telpa
un studija, kurā ar profesionālām krāsām piedāvā apgleznot porcelānu, gatavo produkciju
saņemot pēc pāris stundām. Suvenīru iegāde.

7 Jumurdas muižas komplekss

Ezera krastā esošā Jumurdas muiža ir sena apdzīvota vieta. Muiža ir populāra ģimeņu
atpūtas, kāzu un sporta spēļu rīkošanas vieta.

8 Ērgļi – vārti uz Vidzemes augstieni!

www.ergli.lv
Ērgļu ciema un tā apkārtnes gleznainās ainavas aicina uz patīkamu atpūtu vasarā un
ziemā. Dabas skaistumu var baudīt, nesteidzīgā solī nūjojot, braucot ar velosipēdiem vai
apvidus automašīnām, pavasarī laivojot pa Ogres upes ūdeņiem, bet ziemā – slēpojot
distanču trasēs, kuras vakaros ir apgaismotas.

9 R. Blaumaņa memoriālais muzejs “Braki”

RUS

Braki, Ērgļu pagasts, % +371 64871569, 26498099, www.braki.lv 56.9001, 25.6972
Rakstnieka R. Blaumaņa (1863–1908) dzīves un darba vieta. Braku viensēta ir atjaunota
kā tipiska Vidzemes lauku zemnieka sēta ar astoņām koka ēkām. Izglītojoši un atraktīvi
pasākumi, ekskursijas, cienasts Braku saimes istabā (pēc pieteikuma). Teritorijā atrodas arī
atrakciju parks ar trošu trasēm un disku golfu.

23 Cesvaines pils

ENG, RUS 56.7845, 26.0878

Lejas Patmalnieki, Mārcienas pagasts,
% +371 64807300, www.marciena.eu
Kompleksa vēsturiskās ēkas pārtapušas par
gaumīgām viesu uzņemšanas telpām. Piedāvājumā SPA procedūras, pirtis, baseins, atpūtas un
skaistumkopšanas kompleksas programmas.

RUS, ENG

Pils iela 1, Cesvaine, % +371 64852225,
26172637 56.9695, 26.3127
1896. gadā celtā pils ir izcils eklektisma paraugs.
Piedāvājumā: ekskursijas, skatu tornis, muzejs,
parks. Pēc pieteikuma: Pils dāmu cienasts (Cesvainē
ražotu produktu degustācija), 19. gs. meistarklases
un radošās darbnīcas, 19. gs. spēļu turnīri,
programmas skolēniem un jaunlaulātajiem.

ENG, RUS

16 SPA kūrorts “Mārcienas muiža”

ENG, RUS

56.9462, 25.7408

22 Cesvaine – Latvijas 19. gadsimta mazpilsēta
www.cesvaine.lv
Piedāvājumā: Cesvaines pils, 19. gs. muižas komplekss, lielākā lauku baznīca Latvijā, ar
ērģeļmūzikas programmu un stāstu. Daiļamatniecība, māksla, mūzika, viesmīlīgas
kafejnīcas, puķu taka, izjādes ar zirgiem, piedāvājums gardēžiem, mednieka stāsti un
medījumi, velomaršruts. Bērniem un ģimenēm draudzīgas iespējas. Vieta, kur atpūsties,
pavadīt miera un izziņas piepildītas brīvdienas!

Slodas, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, % +371 27841099, 29233063 56.6846, 25.9480
Viena no Latvijas skaistākajām dekoratīvo koku un krūmu kolekcijām, kur 140 ha platībā
aug ap 2500 dažādību. Uzņēmums ir “Latvijas valsts mežu” īpašums. Apmeklētāju centrs,
skatu tornis (25 m), pastaigu takas, peoniju dārzs (ap 100 dažādību), tūju labirints,
dendrologa konsultācijas. Stādu iegāde blakus esošajā kokaudzētavā (~ 600 dažādību).

Liepaine, Jumurdas pagasts, % +371 29282601, www.hoteljumurda.lv, info@jumurda.lv

RUS

Biksēres muiža, Biksēre, % +371 28621303, 29424739 56.9231, 26.3065
Muižas kompleksa ēkas saglabājušās no muižkunga Magnusa laikiem (19. gs.). Privāts
senlietu muzejs “Biksēres klēts”, parks ar brīvdabas skulptūrām.

Ozolkrogs, Bērzaunes pagasts, % +371 29187164, 29180251 56.8244, 25.9947
Viens no lielākajiem kazu ganāmpulkiem Latvijā (~ 300 kazu). Piedāvājumā: kazu vērošana,
sierotavas apskate, sieru degustācija un iegāde. Sierotavā ražo 6 veidu sierus.

14 Trušu dārzs un dzīvnieku sēta “Sveķi”

5 Vecpiebalgas luterāņu baznīca

21 Biksēres muiža un parks ar skulptūrām

Latvijas augstākais kalns. Kalna absolūtais
augstums ir 311,6 m v.j.l., relatīvais augstums –
61,6 m. Apmeklētāji var izstaigāt 2 km garo dabas taku.

24 Brīvdienu māja “Pie Sievasmātes”

RUS

“Grūbas”, Cesvaines novads, % +371 29247779 56.9894, 26.3076
Viesmīlīgie mājas saimnieki viesus ieved mednieka un omulības pasaulē: mednieka
dārgumu krātuve, stāsti, bārs, kulinārijas meistarklases, maizes cepšana, aušana stellēs.
Grupu ēdināšana, piedāvājumā pašmāju un Cesvaines produkti, arī medījumi.

25 Kučuru dzirnavas
RUS

17 Krustkalnu dabas rezervāta skatu tornis
56.7333, 26.1359

Autoceļa malā atrodas 26 m augsts skatu tornis, ko var apmeklēt bez iepriekšēja
pieteikuma un rezervāta gida.

18 Sporta un atpūtas bāze
“Smeceres sils”
ENG, RUS
Smeceres sils, Lazdonas pagasts, % +371 26396032,
www.smeceressils.lv 56.8411, 26.1915
Vasarā: piedzīvojumu parks ar trošu nobraucieniem, BMX trase, velotrase (12 km), asfaltēta
rolleru slēpošanas trase (2,5 km), biatlona šautuve, orientēšanās poligons. Noma: velosipēdi,
nūjas, skrituļslidas, rollerslēpes.

Kučuru dzirnavas, Aronas pagasts,
% +371 26138086, www.kucuri.lv
56.9244, 26.0161

Dzirnavu (1875. g.) muzeja un senu sadzīves
priekšmetu kolekcijas apskate, latviešu kāzu
svinēšanas tradīciju iepazīšana. Tūristu grupām
jautra programma “Kāzas Kučuru dzirnavās”
(1–2 st.), ēdināšana pēc pieteikuma.
ainaviska skatu vieta
skatu tornis
kultūrvēsturisks objekts
dabas objekts
ģimenēm ar bērniem

iespējama
līdzdarbošanās
naktsmītne
ēdināšana
laivas, makšķerēšana

peldvieta
velo noma
atvērts pēc
pieteikuma
ENG saimnieks runā
RUS svešvalodās

