
1  KALSNAVAS DĀRZU UN MEŽU 
VILINĀJUMS 
(3, 6, 11 km,  vai  ). 
Maršruts pa Jaunkalsnavu un 
apkārtni. Ciemats izveidojies ap 19. gs. 
Jaunkalsnavas muižas vēsturisko centru. 
Šobrīd Kalsnava slavena ar  mežu lietām, 
šeit atrodas: Meža pētīšanas stacija, Meža 
sēklu kontroles laboratorija,  divas Latvijas 
valsts meži kokaudzētavas, Kalsnavas 
arborētums. Redzēsiet: dendroloģisko 
stādījumu grupas, kokaugu, liānu un 
dekoratīvo krūmu kolekcijas, koku un krūmu 
retumus, dārza un meža stādu audzēšanas 
laukus, idejas sava dārza pilnveidošanai. 
Maršruts nav marķēts, detāla karte un 
apraksts: www.visitmadona.lv
 
2  SMECERES SILA MEŽTAKAS 

(4, 6, 10 km,  vai apvidus  ).
Dažāda garuma marķētas meža takas pa 
izteikti paugurainu meža masīvu. Takas 
ved pa koptajām sporta un atpūtas bāzes 
“Smeceres sils” distanču slēpošanas trasēm, 

kas bezsniega periodā tiek izmantotas 
pārgājieniem, apvidus velo braucieniem 
un orientēšanās punktu meklēšanai. Taku 
sākuma daļā redzama starptautiskas 
nozīmes sporta bāze, šeit var iznomāt 
velosipēdus, rezervēt naktsmītni,  
Marķētas meža takas. Sākums: Biatlona 
trase, Lazdonas pag., Madonas nov.  
www.smeceressils.lv

3  LAZDONAS EZERU LOKS 
(4, 5, 6 km,  vai  ). 
Madonas piepilsētas pauguros izvietojusies 
Lazdonas ezeru grupa. Dabas draugi šeit 
var doties dažāda garuma pastaigu cilpās: 
trīs ezeru maršrutā “Karjers-Rācenis-
Lazdona” (6 km pa lauku ceļu, savieno 
Karjera, Rāceņa un Lazdonas ezerus un 
Lazdonas ciemu), divu ezeru maršrutā 
“Rācenis-Vadzols” (5 km pa ainavisku 
meža ceļu, savieno divus ezerus), “Apkārt 
Rācenim” (4 km pa meža un lauku ceļu).  
Maršruti nav marķēts, detāla karte un 
apraksts: www.visitmadona.lv

4  ESAM AUGSTĀK! 
(2,5 km, ). 
Madona ir viena no vis augstāk virs jūras 
līmeņa (123-193 m vjl) esošajām pilsētām 
Latvijā. Aicinām iziet pastaigā pa 
Madonas Raiņa ielu, kur visā ielas garumā 
uz trotuāra, abās ielas pusēs ir augstuma 
atzīmes. Piemēram, “Tu esi 161 m virs jūras 
līmeņa tāpat kā Ziemassvētku vecīša ofiss 
Lapzemē”. Raiņa ielā var sajust Vidzemes 
augstienes reljefu, tā savieno Madonas 
centru ar Raiņa kvartālu.  
Sākums: stāvlaukumā pie “Rimi”, 
Saules iela 4, Madona. 

UZKĀP KALNĀ!
5  GAIZIŅKALNS 

2 km gara apļveida taka, kas ved pār 
Latvijas augstākā kalna Gaizņkalna 
(311,94 m virs Ziemeļjūras) virsotni un pakājes 
ceļu. Taka ir marķēta, ziemeļu pusē ir kāpnes 
(aiz kafejnīcas), virsotnē ir lapene.  
Adrese: Gaiziņkalns, Bērzaunes pag., 
Madonas nov. 

6  ARONAS PILSKALNS 
Ainavisks vēlā dzelzs laikmeta pilskalns. 
Kalna pakājē ir labiekārtots avots, pļavas 
labirints, šūpoles, no virsotnes paveras 
panorāmas ainava.  
Adrese: Aronas pilskalns, Bērzaunes pag., 
Madonas nov.

7  RĒĶU KALNS (260 m vjl)
Populārāks ziemā, kad šeit darbojas 
slēpošanas trase. Vasarā var uzkāpt 
kalnā pa dabisku pļavu blakus slēpotāju 
pacēlājiem. Blakus ir atpūtas komplekss 
“Rēķu kalns”.  
Adrese: Rēķi, Sarkaņu pag., Madonas nov. 

MADONAS NOVADA TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS CENTRS: 
Skolas iela 10a, Madona, 
tel. 29130437, 27294005,  
www.visitmadona.lv
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8  KĀLA EZERS UN MELLENES
9 km  vai  , maršruts nav marķēts, reljefs paugurains, pārvietošanās pa ceļa nomali, plašāks apraksts:  
www.visitmadona.lv 

1  SĀKUMS VESTIENĀ PIE 
AUTOBUSA PIETURAS,  
Stienūži, Vestiena, Madonas nov. 

2  VESTIENAS MUIŽA,  
ēkas celtas 18. gs. uz bijušajiem 
skanstes munīcijas pagrabiem, 
vēlākos gados aizsarggrāvji 
pārveidoti par dīķiem. Par muižu 
un Vestienu stāsta gide Jolanta, 
tel. 26807209; muižā var apmeklēt 
juveliera Jura Leitāna darbnīcu, 
tel. 26596295. 

3  SALĀJA EZERS UN ESTRĀDE. 
Vestienas pagastā ir 22 ezeri.

4  AVOTIŅU ĢIMENES DĀRZS.  
Līvānu tipa mājas apkārtnē iekopts 
skaists dārzs, tas veidots trīsdesmit 
gadu garumā, Salāja iela 2, Vestiena, 
tel. 26140117.

POSMS VESTIENA – TOLKA,  
maršrutā klusākais ceļa posms. 
Tolkā savulaik atradusies 
Tolkas muiža. 

5  KĀLA EZERS,   
tā platība kopā ar 5 salām ir 
4,36 km2. Ezers ir populāra atpūtas un 
makšķerēšanas vieta, makšķerēšana 
ir licencēta. Ievērības cienīgs ir 
ezerā notiekošais saullēkta koncerts 
“Ezera skaņas” (augustā) un saulrieta 
restorāns uz plosta “Vakars uz ezera” 
(www.viedi.org). 

6  VIDIŅI,  
šeit var nopirkt mājas sieru, Strēlnieki, 
tel. 26400893.

7  JĀŅKALNI,  
tel. 28992426. Ogu un augļu dārzs 
22 ha platībā (mellenes, rabarberi, 
avenes u.c.). Pārstrādes cehā ražo: 
sukādes, marmelādes, sulas, u.c. 
Produkciju var iegādāties, melleņu 
ražas laikā var nopirkt svaigas ogas. 

8  VIESU MĀJA “KĀLEZERS”: 
atpūtas vietas, katamarāni, laivas, 
makšķerēšanas licences, naktsmītne, 
telšu vietas, tel. 26521292.

9  SABIEDRISKĀ ATPŪTAS VIETA 
PIE KĀLA EZERA.

10  MEDUS MUIŽA.  
Biškopības saimniecība, var nopirkt 
medu, Krasti, Vestienas pag., 
tel. 29231860.

11  VESTIENAS EV. LUT. BAZNĪCAS 
DRUPAS,  
kopta apkārtne, pie mūriem 
informācija par dievnama vēsturi.

NODERĪGI VESTIENAS APKĀRTNĒ :
Maršrutu var iet kopā ar gidi 
Danutu, tel. 29453973.
Brīvdienu māja “Kalnozoli”, 
tel. 28893673.
Atpūtas vieta, kempings “Ielāpi”, 
tel. 29227504.
Atpūtas vieta “Bērzi”, 
tel. 28700536.

Atpūtas vieta “Dadzīši”, 
tel. 29428355.
Brīvdienu māja “Ezerjānīši”, 
tel. 28832563.
Brīvdienu māja “Piektā debess 
puse”, tel. 26782385.
Viesu māja “Vestiena”,  
tel. 29249318.
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