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  Cesvaines pils un muižas komplekss. 19. gs. 
beigu eklektisma stila arhitektūras pērle Cesvaines 
pils (atvērta daļa pils iekštelpu, muzejs, izstādes, 
tornis, pagrabs; ekskursijas, telpu noma). Pili 
ieskauj romantisks ainavu parks (ap 30 ha) un labi 
saglabājies 18.-19. gs. muižas apbūves komplekss. 
Senajos zirgu staļļos darbojas Cesvaines Tūrisma 
centrs. Vairāk 22. lpp.

  Smeceres sils, sporta un atpūtas bāze. 
Starptautiskas nozīmes distanču slēpošanas bāze 
ziemā. Vasarā: velosipēdu noma (12 gb.), marķētas 
pārgājienu takas (4, 6 un 10 km),  mototrase, BMX trase, 
asfaltēta rollerslēpošanas trase (2,5 km), biatlona 
šautuve, sacensību un treniņnometņu vieta, naktsmītnes. 
Smeceres sils, Lazdonas pag., 29347575, 26396032, 
smeceressils.lv. Vairāk 20. lpp.  

Lubāna ezers. Latvijas lielākais ezers (ap 8200 ha), 
viens no lielākajiem iedambētajiem ezeriem 
Eiropā. Savdabīgas mitrāja ainavas ar dambju, 
kanālu un slūžu sistēmām, peldvietas ziemeļaus-
trumu krastā, makšķerēšana, putnu vērošana 
(novērotas 257 putnu sugas), gidi un ekskursijas, 
Lubāna mitrāja informācijas centrs. Vairāk 27. lpp. 

   LVM Kalsnavas arborētums. Viena no 
Latvijas skaistākajām dekoratīvo koku un krūmu 
kolekcijām 18 ha platībā, peoniju dārzs, hortenziju 
kolekcija, rododendri, apmeklētāju centrs, skatu 
tornis (25 m), skujkoku labirints, ekskursijas, kāzu 
pieturvieta, vides izziņas aktivitātes, piknika vietas, 
kemperu parks. Ogu Īves, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag.,
27841099, 29326912, fb/LVMKalsnavasarboretums 

 Gaiziņkalns. Latvijas augstākais kalns (311,94 
m virs Ziemeļjūras), dabas taka (2 km), skatu vietas, 
info stendi, lapene ar skatu uz Viešūra ezeru, 
Strūves ģeodēziskā loka punkts (uzmērīts 1824. 
gadā), ekskursija ar gidu (29453973 Danuta,
20097882 Sarmīte). Gaiziņkalns, Bērzaunes pag.

  Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzejs, izstāžu zāles. Mākslas un tematiskās izstādes, 
ekspozīcija par novada arheoloģiju un personībām, 
izglītojošas programmas, radošas aktivitātes. Tūrisma 
informācijas centrs, suvenīri. Skolas iela 10a, 
Madona, 29452112, madonasmuzejs.lv 

 Ērgļu viduslaiku pils parks. Skulptūra Ērgļu 
sargsuņi, lapene, trošu tilts, pilsdrupas, estrāde, 
rotaļu laukums, stāvsols, āra trenažieri. Parka iela 1, 
Ērgļi, fb/erglusargsuni 

 Braki, Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa 
(1863–1908) muzejs. Etnogrāfiska 19. un 20. gs. 
mijas Latvijas zemnieku sēta Vidzemē ar 8 koka 
ēkām. Ekskursija, izglītojoši pasākumi, 
orientēšanās spēle, degustācijas, kāzu pieturvieta. 
Braki, Ērgļu pag., 26498099, braki.lv  

 Teiču dabas rezervāts (19 771 ha). Īpaši 
aizsargājama dabas teritorija, lielākais sūnu purvs 
Baltijā. Apmeklējumi tikai Dabas aizsardzības 
pārvaldes darbinieka pavadībā no 1. jūnija līdz 31. 
oktobrim. Sildu purva taka (3 km), Siksala 
(minerālzemes sala purva vidū). Apmeklētāju dienu 
kalendārs visitmadona.lv, 29139677. 

Strūves ģeodēziskais loks. Iekļauts UNESCO 
Pasaules matojuma sarakstā. Madonas novadā ir 3 
ģeodēziakā loka punkti:      Sestu-kalns,     Gaissa-kalns 
un     Nessaule-kalns. Vairāk 4. lpp.

Izdevējs: Madonas novada pašvaldība, 2022.
Attēli: Madonas novada tūrisma pakalpojuma

sniedzēju un pašvaldības publicitātes foto.
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 Madonas novada tūrisma informācijas centrs. 
Vēsturiskais Biržu muižas centrs, tūrisma ceļveži, 
suvenīri, muzeja izstāžu zāles, ekskursija ar gidu pa 
Madonu. Skolas iela 10a, Madona, 29130437, 
27294005, fb/VisitMadona

 Ērgļu tūrisma centrs. Tūrisma informācija, 
ceļveži, suvenīri, ekskursija ar gidu pa Ērgļiem. Rīgas 
iela 10, Ērgļi, 26366934, 64871299, fb/VisitErgli 

 Cesvaines tūrisma centrs. Muižas zirgu staļļu 
ēka, tūrisma ceļveži, maršruti, suvenīri, Strūves 
ģeodēziskā loka informatīvais stends, ekskursijas ar 
gidu Cesvaines pilī un pa Cesvaini. Pils iela 2, 
Cesvaine, 26172637, fb/VisitCesvaine

 Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrs. Vēsturiskais Lubānas pagasta valdes nams, 
izstāžu zāle, tūrisma ceļveži, suvenīri, ekskursija ar 
gidu pa Lubānu. Oskara Kalpaka iela 4-3, Lubāna, 
26374962, fb/VisitLubana

 Lubāna mitrāja informācijas centrs. Tūrisma 
ceļveži, ekskursijas Lubāna ezera apkārtnē, 
orientēšanās spēle pie informācijas centra, binokļi 
putnu vērošanai, laivas, telšu un piknika vietas, 
grupām ēdināšana (zupa) pēc pieteikuma, 
naktsmītne. Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pagasts, 
29234956, lubanamitrajs.lv, fb/lubanamitrajs

www.visitmadona.lv

MADONAS NOVADA
TŪRISMA CEĻVEDIS 

Tieka
mies!

www.visit
madona.lv

ĒRGĻI
MADONA
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LUBĀNA
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ATPŪTA ZIEMĀ

DISTANČU SLĒPOŠANA
 
Ērgļu distanču slēpošanas trase. Trases garums 1-5 km, 
apgaismojums, slēpju noma. Lauksaimniecības iela 16, 
Ērgļi,  26101152, 26470400.  

Ļaudonas distanču slēpošanas trase. Trases garums 
2-9 km, inventāra noma. Skolas iela 2, Ļaudona,
 20374568.

Cesvaines distanču slēpošanas trase. Trases garums 
1 km, apgaismojums. Rīgas/Baznīcas ielu krustojums, 
Cesvaine,  25637052. 

Lubānas distanču slēpošanas trase. Trases garums 5 km, 
slēpju noma. Krasta/Peldu ielu krustojums, Lubāna,
 26649344, aboriesi.lv

  Šubrakkrasti, viesu māja.  Trases garums 1-5 km, 
inventāra noma, kamaniņu un kameru trase, apgaismo-
jums, sniega motocikls, naktsmītne, sauna. Kalnozols, 
Bērzaunes pag.,  22441173, 29189120, subrakkrasti.lv  

  Smeceres sils. Distanču slēpošanas trases 1-30 km, 
apgaismojums 3 km, mākslīgā sniega ražošana, biatlona 
trase ar apgaismotu šautuvi (30 mērķi), marķētas 
tautas slēpošanas trases (1, 4.5, 7, 10 km), slēpošanas 
inventāra noma (100 komplekti), slēpju sagatavošanas 
telpas, siltas ģērbtuves, atpūtas telpa, WC, 
naktsmītnes, sauna, pasākumu telpas, sporta spēļu un 
treniņnometņu organizēšana. Smeceres sils, Lazdonas 
pag.,  29347575, 26396032, smeceressils.lv
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KALNU SLĒPOŠANA
 
   Gaiziņš. Kalnu slēpošana, snovbords, kameru 
trase ar pacēlāju, distanču slēpošanas trase, inventāra 
noma, sniega motocikli bērniem, naktsmītne, pirts, 
kubls, kafejnīca. Gaiziņkalns, Bērzaunes pag.,
  64828176, 29216473, gaizins.lv 

  Rēķu kalns. Kalnu slēpošana, snovbords, kameru 
trase ar pacēlāju, distanču slēpošanas trase (1-5 km), 
inventāra noma, naktsmītne, pirts, kafejnīca. Rēķi, 
Sarkaņu pag.,  26535786, 29239521, rekukalns.lv 

VĒRTS REDZĒT 

 Ledus skulptūra pie Aronas pilskalna. Dabiskas 
formas ledus skulptūra blakus Aronas pilskalnam, 
avota ūdens ņemšanas vieta. Aukstās ziemās skulptūra 
izaug vairāk kā 10 m augstumā.  Bērzaunes pag.,
GPS 56.809607, 26.094815, fb/AronasKalns
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HOKEJS
 
Ērgļu hokeja laukums. Apgaismojums, slidu noma. 
Oškalna iela 6, Ērgļi,  26101152. 

Madonas hokeja laukums. Apgaismojums, ģērbtuves. 
Gaujas iela 13, Madona,  26529414.  

Lubānas vidusskolas hokeja un slidošanas laukums. 
Apgaismojums. Krasta iela 6, Lubāna,  26649344.

TŪRISMA CEĻVEŽA 
SATURS
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 Menģeļi, latviešu mūzikas kultūras pamatlicēju 
brāļu Jurjānu muzejs. Ekskursija, muzejpeda-
goģiskās programmas, muzikāla kāzu pieturvieta, 
telts vietas, melnā pirts. Meņģeļi, Ērgļu pag., 29431659,      
fb/JurjanuMuzejs 

 Līdumi, Sausnējas pagasta vēstures muzejs. 
Mūzikas instrumenti, senie darba rīki, Strūves ģeodē-
ziskā loka punkta “Sestu-kalns” piemiņas monētas 
kaltuve. Līdumi, Sausnēja, Sausnējas pag., 26242405.
 
 Vestienas muiža un parks. Ekskursija ar gidu, spēle 
“Vestienas muižkungam pa pēdām” (26807209), Jura 
Leitāna juveliera darbnīca (26596295). Vestienas 
muiža, Vestiena. 

 Madonas novada Tūrisma informācijas centrs. 
 Skolas iela 10a, Madona, 29130437, 27294005.
 
 Ērgļu Tūrisma centrs.
 Rīgas iela 10, Ērgļi, 26366934.

DABA

 Akmeņupītes krāces. 70 m garš akmeņu krāvums 
uz Vēģerupītes. Pārgājiens ap 2 km. Ērgļu pag.,
GPS 56.868762, 25.573983.

 Velna klēpis (Velna grāvis). Ap 1 km garš 
akmeņu krāvums uz Nāružas upītes. Pārgājiens  0,4 km.  
Ērgļu pag., GPS 56.930529, 25.538664.

 Gaiziņkalns. Latvijas augstākais kalns (311,94 m 
virs Ziemeļjūras), Strūves ģeodēziskā loka punkts 
“Gaissa-kalns” (uzmērīts 1824. gadā), dabas taka (2 
km), skatu vietas, info stendi, lapene ar skatu uz 
Viešūra ezeru, ekskursija ar gidu (29453973 
Danuta, 20097882 Sarmīte). Gaiziņkalns, Bērzaunes pag.

 Bolēnu avots. Sena kulta vieta, pārgājiens 0,6 km 
Bērzaunes pag., GPS 56.869044, 26.012192. 

  Ziestu kalns un Strūves ģeodēziskā loka 
punkts "Sestu-kalns". Iekļauts UNESCO Pasaules 
matojuma sarakstā. Sausnējas pag., GPS 56.840097, 
25.636758. Piemiņas monētas kalšana     .

 Strūves ģeodēziskais loks ir unikāla 19. gs. ģeodē-
 zisko uzmērījumu sistēma zemes izmēru un formas  
 noteikšanai. To no 1816. līdz 1855. gadam īstenoja  
 astronomijas zinātņu profesors Frīdrihs Georgs  
 Vilhelms Strūve un kara topogrāfs pulkvedis Karls  
 Frīdrihs Tenners. 

 Strūves loks stiepjas aptuveni pa 26° meridiānu no  
 Hammerfestas pie Ziemeļu Ledus okeāna Norvēģijā   
 līdz  Izmailas  pilsētai  pie  Melnās jūras, kopskaitā  
 šķērsojot 10 valstu teritoriju. Loka kopējais  garums  
 ir 2822 km. Strūves ģeodēziskais loks iekļauts UNESCO  
 Pasaules mantojuma sarakstā. 

 Ģeodēzisko loku veido 258 triangulācijas trijstūri.  
 Attālums starp punktiem ir 30 līdz 40 km. Loka  
 uzmērīšanas  sākās  no Tartu  (Tērbatas) observatorijas.  
 Mērījumu relatīvā precizitāte bija  ļoti augsta – tikai   
 4 mm kļūda uz vienu kilometru. Veiktie mērījumi  
 bija vieni no pirmajiem trigonometriskajiem  mērīju-
 miem Latvijas teritorijā, uz to pamata tika sastādīta  
 Vidzemes karte. 

 Latvijā ir 16 Strūves ģeodēziskā loka punkti, 3 no  
 tiem Madonas novadā:     Sestu-kalns,     Gaissa-kalns  
 un      Nessaule-kalns. 
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VĒSTURE

  Jumurdas muiža. Muižas kungu māja celta ap 
1856. gadu, Jumurdas ezers, parks, atpūtas komplekss.
Jumurdas muiža, Jumurda, 29282601, fb/JumurdasMuiza 

 Braki, Rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863–1908) 
muzejs. Etnogrāfiska 19. un 20. gs. mijas Latvijas zemnieku 
sēta Vidzemē ar 8 koka ēkām. Ekskursija, izglītojoši 
pasākumi, orientēšanās, degustācijas, kāzu pieturvieta. 
Braki, Ērgļu pag., 26498099, braki.lv  

 Rūdolfa Blaumaņa (1863–1908) kapavieta.
Kāpšana kalnā pa 45 granīta pakāpieniem. 
Ērgļu vecie kapi, Ērgļi. 
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AKTĪVĀ ATPŪTA 

  Atrakciju parks Braku takas. Gaisa trošu 
trases, disku golfs ar 18 groziem. Braki, Ērgļi, 
28601065, 29227102, brakutakas.lv  

  Pļavu golfs Kalnozoli. Golfa laukums (9 bedrītes), 
apmācības, inventārs (arī bērniem), golfa turnīru 
organizēšana. Kalnozoli, Bērzaunes pag., 29460341, 
22441173, plavugolfs.lv
 
 Linkas dīķi. Licencēta makšķerēšana, naktsmītnes.  
Linka, Liezēres pag., 29388414. 

 Trijupes. Laivotāju apmetne, atpūtas vieta, telšu 
vietas, pirts, laivu braucieni, pārgājieni.  Trijupes, 
Ērgļu pag., 29482824. 

SAIMNIEKOŠANA

 Viesakas. Privāts medību muzejs, dzīvnieku un 
putnu trofeju kolekcija. Netiek pieņemti apmeklētāji 
ar bērniem un nepieteikti viesi. Viesakas, Jumurdas 
pag., 29275129. 

 Neganti gardi. Charolais šķirnes gaļas liellopu 
audzēšana, ekskursija, dabas taka, saimniecībā 
ražotās gaļas produkcijas degustācija, iegāde. Tauri, 
Ērgļu pag., 27007714, negantigardi.lv 

  Jaunums! Ki:ch. Augu hidrolātu un dabas 
eliksīru darītava, brīvdienu māja. Krāces, Ērgļu pag., 
29101200, 22833875, bumbiermuiza.lv 

 Griezītes. Alpaku saimniecība, iepazīšanās ar 
dzīvniekiem, pastaiga ar alpakām, alpaku vilna, 
filcēti un adīti izstrādājumi. Griezītes, Ērgļu pag., 
griezites.alpakas@gmail.com, fb/griezitesalpakas 

 Radošās atpūtas pagalms. Rotkaļu darbnīca, 
dabas taka, nakts meža kino, šķūnis ballītēm, pirts.  
Kandžas Laboratorija. Stipro alkoholisko dzērienu 
ražotne, ekskursija, degustācija, džina darbnīca. 
Tiltiņi, Sausnējas pag., 28330027, kandzaslaboratorija.lv

   Šubrakkrasti. Skaists dārzs, kalns ar 
serpentīnu ceļu (219 m vjl.), ainava ar dīķu kaskādēm 
(15 ha), ražošanas iekārtu uzņēmums, motosporta 
vēsture, viesu māja, vieta kāzu svinībām un sporta 
spēlēm, nometņu organizēšana, zupa uz ugunskura, 
pļavu golfa laukums. Kalnozoli, Bērzaunes pag.,
22441173, 29189120, subrakkrasti.lv  
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 Gretes. Pirmā latviešu botāniķa Jāņa Ilstera 
(1851-1889) piemiņas vieta, kāpšana Gretu kalnā, 
Stirnezers, zīdītājgovju ganāmpulks (ap 150 
dzīvnieki). Gretes, Vestienas pag., 29450715. 

 Jāņkalni. Ogu un augļu dārzs 22 ha platībā 
(krūmmellenes, rabarberi, cidonijas, āboli), 
pārstrādes cehs (sukādes, augļu konfektes, sulas, sīrupi), 
ekskursija, degustācija, produkcijas iegāde. Jāņkalni, 
Vestienas pag.,28992426, 29465975, jankalni.lv 

  Vakars uz ezera, vasaras pop-up restorāns uz 
plosta Kāla ezerā, Latvijas labāko šefpavāru gatavots 
ēdiens. Publiskie pasākumi  notiek konkrētos datumos, 
individuālie pēc pieteikuma. 26313346, viedi.org 

 Avotiņu ģimenes dārzs. Skaisti iekopts dārzs pie 
privātmājas Vestienā, dārzs veidots 30 gadu garumā.
Salāja iela 2, Vestiena, 26140117. 

 Jaunums! Piektā debess puse. Pirtnieki, pirts 
rituāls, pirts procedūras, brīvdienu māja. Eglīšu iela, 
Vestiena, 26782385, dzivapirts.lv 

  Piekūni. Vides gida nodarbība “Saules rita 
birzs”, dabas taka, pirts, pirts rituāls, astroloģijas 
darbnīcas, brīvdienu māja. Piekūni, Vestienas pag.,
29416180, 29178245, piekuni.lv 

   Gaiziņš. Ziemā slēpošanas bāze, vasarā 
Gaiziņkalna taka, atpūtas vietas, ēdināšana pēc 
pieteikuma, pirts, naktsmītnes. Gaiziņkalns, 
Bērzaunes pag., 64828176, 29216473, gaizins.lv
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   Kučuru dzirnavas. Dzirnavu (1876. g.) 
muzejs, latviešu kāzu svinēšanas tradīcijas, grupām 
jautra programma “Kāzas Kučuru dzirnavās”, grupu 
ēdināšana pēc pieteikuma, naktsmītnes. Kučuru 
dzirnavas, Aronas pag., 26138086, kucuri.lv  

 Akmens mājas galerija. Mākslinieku Maijas 
Jakovičas un Valērija Baidas darbnīca, ap 300 gleznu, 
darbu iegāde, glezniecības nodarbības, portretu 
gleznošana, Vālēnu dižozols  (apkārtmērs 7m). Lejas 
Vālēni, Aronas pag., 29438977, 29523794. 

  Viesienas klučkas. Silvijas Čurkstes kulinārā 
programma, stāsts par senajiem apkārtnes ēdieniem 
(5-35.pers.). Lielie Kupri, Aronas pag., 26200599. 
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27

VELO MARŠRUTI VIDZEMES AUGSTIENĒ
Starptautiska zaļā ceļa “Rīga – Pleskava” posms “Ērgļi - Ķeipene”, marķēts ar Nr. 15. 
Starptautiska velo maršruta “Lat Est” posms “Cesvaine - Madona - Ērgļi”, marķēts ar Nr. 6. 
  Marķēts apļveida maršruts “Gaiziņa pakalnos”, garums 22 km, Nr. 159.
Marķēts apļveida maršruts “Ērgļi – Jumurda”, garums 31 km.   
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VIDZEMES AUGSTIENE – ĒRGĻI, VESTIENA, LIEZĒRE
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VIESNĪCAS Adrese Kontakti
Jumurdas Jumurdas pag.,  29282601 105/180 x*  50/120 x x x  x x x

muiža Jumurdas Muiža      

Vestiena Vestienas pag., Vestiena 29249318 23 x*  35    x  x x 

GaiziņStars Bērzaunes pag., Smilteņu skola 26313346 24 x*  25 x     x x 

VIESU MĀJAS 

Vējkalna nams Ērgļi, Vidzemes iela 9 29490709 16  x 30 x      x 

Ragnar Glamp Ergli Ērgļi, Stacijas iela 1   29692200 17 x* x   x  x  x x

Palīgs Ērgļi, Rīgas iela 4 29155503 26 x*  60/80 x     x x x

Šubrakkrasti  Bērzaunes pag., Kalnozoli   29189120, 22441173 30  x 40/70 x x x  x  x x

Kālezers Vestienas pag., Kālezers 26521292 12  x 40 x x x*  x x x x 

Kučuru dzirnavas Aronas pag., Kučuru dzirnavas 26138086 50/80  x* x 50/80 x x x  x x

Linkas dīķi Liezēres pag., Linka komercdīķi 29388414 12  x 30  x x*  x x   

BRĪVDIENU MĀJAS 

Bumbiermuiža Ērgļu pag., Krāces 29101200 10  x  x     x x 

Lapsalas Ērgļu pag., Lapsalas 26565064 6 x* x  x    x x x

Upes Sausītes Sausnējas pag., Upes Sausītes 29204229, 29423342 12  x  x x x  x  

Ziemeļu Terases Sausnējas pag., Ziemeļi  26 605 757 12  x 20 x     x

OzolRasas Vestienas pag., Cipuļi 27047164 7  x  x x x*  x x x 

Ezerjānīši Vestienas pag., Dālderi   27047164 4  x 9  x x*  x x x

Ielāpi Vestienas pag., Ielāpi 29227504 17 x*  10 x x x*  x x x x

Piektā debess puse Vestiena, Eglīšu iela 26782385 12 x* x 25 x x x  x

Piekūni Vestienas pag., Piekūni  29416180, 29178245 9  x 9 x x x  x x x  

Gaiziņš  Bērzaunes pag., Gaiziņkalns 29216473, 64828176 32 x x  x    x x x 

Gravas dzirnavas Aronas pag., Gravas dzirnavas 29332642 4   x 4 x x x  x x x 

Lielie Kupri Aronas pag., Lielie Kupri 26200599 9   x 25 x  x  x x x 

Liepiņkalns Liezēres pag., Ruļmurēni 29478843 15  x 15 x  x  x  x  

Rustēni Liezēres pag., Rustēni  26520505, 29415599 8  x 10 x  x   x 

KEMPINGI, ATPŪTAS VIETAS
Ezermaļi Ērgļu pag., Ezermaļi 26388116 8  x  x x x  x x x  

Ramuļēni Ērgļu pag., Ramuļēni 26284962 4  x   x x  x x x 

Trijupes Ērgļu pag., Trijupes 29482824 10  x  x x x  x x x

Bērzi Vestienas pag., Bērzi 28700536      x x*  x  x x

Dadzīši Vestienas pag., Dadzīši 29428355 10   x   x x*  x x x

Madaras Vestienas pag., Madaras 29180371  6   x 6  x x* x x  x x

Ozolkalns Aronas pag., Šalkas 28608293, 26307940 5     x x*  x x x x

    

ATPŪTA PIE ŪDENS, EZERI 
 
PULGOSNIS, Ērgļu pagasts
 Ezermaļi. Atpūtas vietas, laivas, telšu vietas, 
pirts, kempinga mājiņa. 26388116.   

 Ramuļēni. Atpūtas vieta, laivas, telšu vietas, 
kempinga mājiņa. 26284962, fb/Ramuļēni

LIELAIS LĪDĒRIS, Aronas pagasts
 Ozolkalns. Piknika vietas, SUP, laivas, 
makšķerēšanas licences, telšu vietas, kempinga 
mājiņas. 26307940, 28608293.

KĀLEZERS, Vestienas pagasts
 Bērzi. Atpūtas vietas, laivas, makšķerēšanas 
licences, telšu vietas. 28700536.

 Dadzīši. Atpūtas vietas, rotaļu laukums, katama-
rāni, ūdens trīsriteņi, SUP, plosts, laivas, 
makšķerēšanas licences, telšu vietas, kempinga 
mājiņas. 29428355, fb/dadzisi

 Kālezers. Atpūtas vietas, volejbola laukums, 
katamarāni, laivas, makšķerēšanas licences, telšu 
vietas, sauna, viesu māja. 26521292.

  Ielāpi. Atpūtas vietas, rotaļu laukums, volejbola 
laukums, katamarāni, laivas, makšķerēšanas licences, 
radošās darbnīcas (ziepju vārīšana, vaska sveču 
liešana), ēdināšana āra nojumē (pēc pieteikuma), 
telšu vietas, pirts, kempinga mājas. 29227504.

 Jaunums! Madaras. Atpūtas vieta, SUP, plosts, 
tandēm kajaks, laivas, telšu vietas, brīvdienu māja, 
kemperu pieslēgums.  29180371, madarasparks.lv
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ĒRGĻI  www.visitmadona.lv   fb/VisitErgli

ĒDINĀŠANA 

 Ērgļu stacija, Pop-up restorāns (marts-oktobris). 
Stacijas iela 1, Ērgļi, 29692200.
 Kores konditoreja, kafejnīca. 
Rīgas iela 16, Ērgļi, 64871027. 
 Našķotava, beķereja.
Zaļā iela 5, Ērgļi, 29468134.
 Palīgs, kafejnīca.
Rīgas iela 4, Ērgļi, 29155503.

8

NODERĪGI 

Elektromobīļu uzlādes stacija.  Stacijas iela 1, Ērgļi. 
 Autobusa pietura. Rīgas 9, Ērgļi, kustību grafiks,  118. 
 Pasts. Rīgas iela 15, Ērgļi. 
Bibliotēka. Rīgas iela 5, Ērgļi, 64871430.
Saieta nams. Rīgas iela 5, 64871132, 26528132. 
 Pašvaldība. Rīgas iela 10, Ērgļi, 64871231.
 Slimnīca. Parka iela 7, Ērgļi.

 Ērgļu Tūrisma centrs. Tūrisma informācija, ceļveži, 
suvenīri, ekskursija ar gidu pa Ērgļiem. Rīgas iela 10, 
Ērgļi, 26366934.

   Ērgļu stacija. Ekskursijas un pārgājieni ar Māri 
Olti, tūrisma informācija, elektrovelosipēdi, caurspīdī-
gas kanoe laivas ar LED apgaismojumu, kajaki, SUP, 
pārgājiena slēpes, purva kurpes, naktsmītnes, 
pop-up restorāns (marts-oktobris). Stacijas iela 1, Ērgļi,
29692200, stacija.eu

 Ērgļu viduslaiku pils parks. Skulptūra Ērgļu 
sargsuņi, lapene, trošu tilts, pilsdrupas, estrāde, rotaļu 
laukums, stāvsols, āra trenažieri. Parka iela 1, Ērgļi, 
fb/erglusargsuni 

 Rūdolfa Blaumaņa (1863–1908) kapavieta. Kāpšana 
kalnā pa 45 granīta pakāpieniem. Ērgļu vecie kapi, Ērgļi. 

 Mailīšu Fabrika. Aušanas pakalpojumi, ekskursija 
apvienojot: stelles, audumus un tautasdziesmas. 
Zemzari, Ērgļi, 28622820, fb/MailisuFabrika 

 Picku ģimenes dārzs. Skaisti iekopts dārzs pie 
privātmājas. Rīgas iela 49, Ērgļi, 28358847, 26430581. 

 Podnieka nams. Podnieka Andris Džiguna darbnīca, 
māla podu virpošana, trauku apgleznošana, gleznoša-
na dabā, dūcekļu un bungu gatavošana. Kaļvukalna 
iela 7, Ērgļi, 29188891. 

  Disku golfs. Aktīvās atpūtas parks, trase ar 19 
groziem, Ogres upes ieleja. Lauksaimniecības iela 16, 
Ērgļi, 26101152.
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  Skaists pastaigu maršruts, garums 2,5 km.
  Bijušais dzelzceļš, tagad Zaļais ceļš Nr. 15, posms “Ērgļi - Ķeipene”.
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MADONA

JAUNKALSNAVA ĻAUDONA

MĒTRIENA

BARKAVA

BĒRZAUNE

VESTIENA
KUSA

LIEZĒRE

ĒRGĻI

CESVAINE

LUBĀNA

Lubāns

Aiviekste

KALNU UN LĪDZENUMU TIKŠANĀS VIETA –
JAUNKALSNAVA, MADONA, CESVAINE

www.visitmadona.lv
fb/VisitMadona
fb/VisitCesvaine

 Krustkalnu dabas rezervāts. Īpaši aizsargājama 
dabas teritorija (2978 ha) , Krākas avotu taka (2,1 km), 
apmeklētāju centrs. Apmeklējumi tikai DAP darbinieka 
pavadībā no 1. maija līdz 31. oktobrim, 29139677.
 Krustkalnu skatu tornis (26m). Torni drīkst apme-
klēt jebkurā laikā bez pieteikuma un gida. Ļaudonas 
pag., GPS 56.733321, 26.135891. 

 Aronas pilskalns un avots. Vasarā labiekārtota 
ūdens ņemšanas vieta, pilskalns, skatu panorāma, 
piknika vieta, šūpoles; ziemā iespaidīga ledus 
skulptūra. Bērzaunes pag., GPS 56.809607, 26.094815. 

  Rēķu kalns (ap 260 m vjl). Vasarā - kāpšana 
kalnā, panorāmas skats; ziemā - slēpošanas bāze. 
Pakājē atpūtas komplekss. Rēķi, Sarkaņu pag., 26535786, 
29239521, rekukalns.lv 

 Īvānu Velnakmens. Apkārtmērs 12 m. Sarkaņu 
pag., GPS 56.906246, 26.289243. 

 Biksēres avots un vides objekts Saules dzīpari. 
Avota ūdens ņemšanas vieta, blakus 6 m augsta 
skulptūra, tēlnieks K. Īle. Biksēre, Sarkaņu pag., GPS 
56.918856, 26.311601. 

 Mūra loka tilts pār Kujas upi. Industriālais mantojums, 
ainaviska vieta. Cesvaines pag., GPS 56.987202, 26.378483. 

 Voļģu velnakmens. Augstums 4 m. Cesvaines pag., 
GPS 56.972885, 26.232502. 

 Nesaules kalns un Strūves ģeodēziskā loka 
punkts "Nessaule-kalns". Nesaules kalns (284,2 m vjl) 
ir 8. augstākais Latvijas paugurs, mērījumi no ģeodēziskā 
loka punkta veikti 1824. gadā, darbus vadījis Frīdrihs 
Georgs Vilhelms Strūve. Vairāk 4. lpp. Pārgājiens 1,2 km. 
Aronas pag., GPS 56. 9602356, 26.1848377. 

VĒSTURE 

 Bērzaunes ev. lut. baznīca. Dievnama apskate, 
Haralda Sīmaņa ērģeļmūzikas koncerts (1st.). 
Bērzaune, 20372028, 26521292, berzaunesbaznica.lv

  Zalgauskas muiža. Pirmsākumi ap 1730. gadu, 
ekskursija, makšķerēšana, naktsmītne, pirts, velosipē-
di, auto noma. Zelgauska, Aronas pag., 29531812. 

 Jaunums! Dziesmusvētku skola. Kordiriģenta 
Haralda Medņa (1906-2000) dzimtās mājas, kultūrizglī-
tības centrs. Dzintari, Praulienas pag., 28080668,      
fb/Dziesmusvetkuskola

 Skaņu stabules Latvija skan. Vides objekts, 
mākslinieks I. Mailītis, pirmo latviešu bērnu dziedāšanas 
svētku (1866) vieta. Praulienas pag., GPS 56.833732, 
26.278267.

 Madonas novada Tūrisma informācijas centrs. 
 Skolas iela 10a, Madona, 29130437, 27294005.
 
 Cesvaines Tūrisma centrs.
 Pils iela 2, Cesvaine, 26172637.
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43
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42 48

DABA

   LVM Kalsnavas arborētums. Viena no Latvijas 
skaistākajām dekoratīvo koku un krūmu kolekcijām 
18 ha platībā, peoniju dārzs, hortenziju kolekcija, 
rododendri, apmeklētāju centrs, skatu tornis (25 m), 
skujkoku labirints, ekskursijas, kāzu pieturvieta, vides 
izziņas aktivitātes, dendrologu konsultācijas par 
koku un krūmu audzēšanu, piknika vietas, kemperu 
parks. Ogu Īves, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag.,
27841099, 29326912, /LVMKalsnavasarboretums

 LVM Kalsnavas kokaudzētava. Īpaši izceļas ar 
Latvijai piemērotu skuju koku šķirņu potējumiem, 
klājeniskajiem zemo formu kadiķiem, dažādu 
nokrāsu un augumu tūjām, retāku šķirņu eglēm un 
priedēm. Dekoratīvo stādu tirdzniecība. Pārupes iela 
7, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag.,  26528088, 25450673.

30

 Alunāna parks. Saukts Jaunkalsnavā dzimušā 
dzejnieka, latviešu nacionālās valodniecības pamat-
licēja Jura Alunāna (1832-1864) vārdā.  Informācijas 
stendi, atpūtas vietas, apstādījumi. Ieeja pie Vesetas 
ielas 7, Jaunkalsnava.

 Kamenes. Klušu ģimenes lauku sēta ar skaistu dārzu 
(1 ha), akmeņi, akmensdārzi,  vairāki namiņi ar senlietu 
kolekcijām. Kamenes, Kalsnavas pagasts,  22038873.

 Aiviekstes HES. Viena no lielākajām mazo upju 
spēkstacijām Latvijā, HES ūdenskrātuve, gājēju tilts, 
Ozolsala, zivju ceļš. Aiviekste, Kalsnavas pag.,
GPS 56.646285, 25.947317.  
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KALNU UN LĪDZENUMU TIKŠANĀS VIETA –              JAUNKALSNAVA, MADONA, CESVAINE

 Sarkaņu amatu skola. Audēju un rokdarbnieču 
darbnīcas, mācību klase, izstāžu telpa, radošas 
meistarklases, oriģinālās P. Viļumsona stelles. 
Apvienotā ekskursija pa     un    . Kalna iela 1, Sarkaņi, 
Sarkaņu pag.,  29424739.

 Madonas muzeja etnogrāfijas un sadzīves 
priekšmetu krātuve. Amatniecības darba rīki, iedzīves 
priekšmeti, mēri un tvertnes, mēbeles, 19.-20.gs. 
dzīvojamā istaba, ekspozīcija par ievērojamiem 
novadniekiem (aktrisi Olgu Dreģi, u.c.), atpūtas vieta. 
Kalna iela 2, Sarkaņi, Sarkaņu pag.,  20221997, 
26579716. 

 Biksēres muiža un parks. Kungu mājā (19.gs.) ir 
Sarkaņu pagasta pārvalde, klētī senlietu kolekcija 
( 28621303), parkā ap 20 vides objekti, panorāmas 
skatu vieta, atpūtas vietas. Biksēres muiža, Biksēre, 
Sarkaņu pag.

 Muzejs Jaundilmaņi. Medicīnas profesora, Latvijas 
bērnu ķirurģijas pamatlicēja Aleksandra Bieziņa 
(1897-1975) dzimtās mājas. 
Dilmaņi, Sarkaņu pag,  29452112.

   Grašu pils. Klasicisma stila kungu māja (1784), 
viesnīca, grupu ēdināšana pēc pieteikuma, apkārtnē 
privāts bērnu nams Grašu bērnu ciemats, barokāls 
dārzs, dižozoli. Graši, Cesvaines pag.,  29448937, 
hotelgrasupils.lv

 Kraukļu skola. Sena Kraukļu pagastskolas ēka 
(1897), bibliotēka, padomju laika skolas ekspozīcija, 
izstādes, folkloras kopas "Krauklēnieši" mājvieta, 
Krēmera grupas nacionālo partizānu piemiņas 
akmens. Kraukļu skola, Cesvaines pag.,  64800804.

 Aizupes. Bioloģiskā saimniecība, malkas krāsnī 
cepta maize, ābolu milti, ekskursija, degustācija, 
produkcijas iegāde, grupu ēdināšana pēc pieteikuma. 
Irbītes, Bērzaunes pag.,  29372796.

 Celmiņi. Farmaceites Valentīnas Dāboliņas veselību 
stiprinošie ārstniecības augi, augu atpazīšana, tēju 
degustācija un iegāde, veselības augu dārzs. Celmiņi, 
Mārcienas pag.,  29481762. 

 Jaunums! Kalna Lāči. Piemājas zoo (savvaļas zirgi, 
alpakas, poniji, murkšķi, nandu u.c.), senlaicīga lauku sēta. 
Kalna Lāči, Mārcienas pag.,  22041137, 29339624.

 Agra Sāra gleznu galerija. Darbi eļļas tehnikā 
(dabas ainavas, abstrakcijas), ap 800 gleznas. Melioratoru 
iela 11, Kusa, Aronas pag.,  26134561, fb/agrisart 

 Rota. Lazdonas rokdarbu pulciņš, pērļu rotu un 
rokdarbu kolekcijas apskate un iegāde. Meža iela 2, 
Lazdona,  26186955. 

 Lazdonas piensaimnieks. Piena pārstrādes uzņēmums, 
sortimentā ap 50 preču vienības, ekskursija, iepazīšanās 
ar piena pārstrādes procesiem, degustācija. Apme-
klējumi no maija līdz oktobrim. Klēts, Lazdonas pag.,
 29423907, 26467187, lazdona.lv  

 Jaunums! Plūkt. Augu tējas ražotne, tējas 
meistarklase, autentisks tēju baudīšanas rituāls, stāsts 
par augu tējas nozīmi labsajūtas veicināšanā, produkcijas 
iegāde. Saulessēta, Prauliena,  26459897, plukttea.com 

   Apiņu kalte. Antras Gotlaufas kulinārijas 
programma “Senie Madonas novada ēdieni”, grupu 
ēdināšana pēc pieteikuma, zemenes un avenes. Agri, 
Prauliena,  29455829. 

   Madonas alus. Ekskursija, degustācija, alus 
iegāde, vasaras BBQ restorāns, kemperu parks, telšu vietas. 
Bodnieki, Praulienas pag.,  25188018, madonasalus.com
 
 Meistars Sarkaņos. Mājražošanas uzņēmums, 
dabas velšu produkcija veselībai un uzturam (sīrupi, 
augu un sēņu pulveri, pastilas, zīļu kafija, tējas, vīns, 
hidrolāti, u.c.), ekskursija, degustācija, produkcijas iegāde. 
Putniņi, Sarkaņu pag.,  29269192, meistarssarkanos.lv 

 Rakuķi. Kallu kolekcija (ap 40 šķirnes), padomi kallu 
audzēšanā. Apmeklējumi tikai jūlijā un augustā. 
Rakuķi, Sarkaņu pag.,  25856954. 

 Ozolkalna klēts. Aušanas un rokdarbu darbnīca, 
kultūras zīme “Latviskais mantojums”, ekskursija, 
radoša darbošanās, tautiski un stilizēti apģērbi, austie 
izstrādājumi, produkcijas iegāde. Libes ozolkalns, 
Biksēre, Sarkaņu pag., tel. 29424633, ozolkalnaklets.lv   

  Pie sievasmātes. Grupu ēdināšana pēc pieteikuma, 
medību trofejas, siera siešanas un maizes cepšanas 
meistarklases, pirts, naktsmītne. Grūbas, Cesvaines pag., 
 29247779.

 Rakstnieka Augusta Saulieša (1869-1933) 
kapavieta. Piemineklis (1938), tēlnieks K. Jansons. 
Ķinderu kapi, Cesvaines pag.

 Dzelzavas muižas pils un parks. Baroka stila 
kungu māja (1767), 19.gs. parks. Pils ēkā atrodas skola, 
kopta apkārtne, atjaunotas muižas ēkas, parks, sporta 
un rotaļu laukums. Dzelzavas pils, Dzelzava,  26130697.

 Muzejs Mucenieki. Latviešu bērnu literatūras 
pamatlicēja Doku Ata (1861-1903) dzimtās mājas, ainavis-
ka lauku sēta. Mucenieki, Dzelzavas pag., 26318915.

SAIMNIEKOŠANA 

 Jaunums! Kalna Bāliņi. Lauku sēta ar dzīvniekiem 
(aitas, putni, truši), makšķerēšana, atpūtas vieta, 
telšu vieta, pirts un kubls. Kalna Bāliņi, Bērzaunes pag., 
 28376189, fb/LaukusētaKalnabāliņi 

 Līvi. Kazu ferma (ap 300 kazas), sierotava (svaigie 
sieri, siera bumbas, konfektes, saldējums, saldie sieriņi 
šokolādē, tomātu zupa ar kazas sieru), ekskursija, 
degustācija, produkcijas iegāde. Ozolkrogs, Bērzaunes 
pag.,  29187164, fb/zslivi 
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KALNU UN LĪDZENUMU TIKŠANĀS VIETA –              JAUNKALSNAVA, MADONA, CESVAINE
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VIESNĪCAS Adrese Kontakti
SPA kūrorts Mārcienas pag., 64807300, 26335000 84 x x 40/100 x x x x x x x x

Mārcienas muiža Lejas Patmalnieki   

Smeceres krogs Mārcienas pag., Smeceres krogs 20559999 50 x  30/100 x     x 

Rudzons Madona, Saules iela 15 64807477, 29105396 25 x  35    x  x 

Madona Madona, Saieta laukums 10 27008414, 28341273 80 x* x 35 100      x

Jānis Madona, Valmieras iela 1  64822220 14           x

Rēķu kalns Sarkaņu pag., Rēķi 26535786 46-100 x* x 30 x  x x x x x

Grašu pils Cesvaines pag., Graši 29448937 32 x* x 70/12 x     x

VIESU MĀJAS                  

Ģimenes sēta Jaunkalsnava, Ceriņu iela 6 27524492, 26155421  12 x  60       x

Naktsvijoles Kalsnavas pag., Līdumi 64826215, 28343576 70 x*  100 x x   x x x x

Puduli Mārcienas pag., Puduli 26349990 14  x 20  x x*  x  x 

Sniegi Lazdonas pag., Sniegi 28217896 20  x  x

Smeceres sils Lazdonas pag., Smeceres sils 29347575, 26396032 55 x* x 30/100 x   x x x x

Sila terases Lazdonas pag., Atmatas 27762533 30  x         

Apiņu kalte Praulienas pag., Agri 29455829 20 x* x 50 x x x   x x 

Jaunsīļi Praulienas pag., Jaunsili 29468692, 27531643 13-30 x*  20/80 x x x  x  x

LAUKU MĀJAS              

Gulbiškas Kalsnavas pag., Gulbiškas 29130313, 29419778 4    x    x x x

Zalgauskas muiža Aronas pag., Zelgauska 29531812, 26704067 10 x* x  x x x x x  x x

BRĪVDIENU MĀJAS
Filistra Valdemāra Madona, Valdemāra bulvāris 20A 25737896 16  x       x x

Silmalas Madona, Sila iela 2 29130801 12  x 40 x x   x x x

Granti Cesvaine, Mazā Stacijas 5 26594646 7  x 20 x    x  x 

Pie sievasmātes Cesvaines pag., Grūbas 29247779 14 x* x 30 x    x x x 

Dzirnavkalns Cesvaines pag., Dzirnavkalns 26407195 15  x 30 x x x x x x x

Klusuma kabatas Cesvaines pag., Kalna Sklaubas 29266581 8  x 20    x x x x

Zīļulejas Dzelzavas pag., Kļavu iela 17 26465591  9  x 30 x x    x x

DZĪVOKĻI  

Saules iela Madona, Saules iela 55 27741531 5  x         

HOSTEĻI              

Saule Madona, Saules iela 59 29235978 18  x 30        

Cesvaines Cesvaine, A. Saulieša iela 1  25772242 54  x

dienesta viesnīca             

KEMPINGI, ATPŪTAS VIETAS             

Upmalas Kalsnavas pag., Upmalas 28372673 12+6   20 x x x  x x x x

LVM Kalsnavas Jaunkalsnava, Ogu īves 27841099, 29326912    60       x x

arborētums   

Madonas alus Praulienas pag., Bodnieki 25188018  x        x x x

Rozītes  Cesvaines pag., Rozītes 26525281 18  x  x x x  x  x x

     

AKTĪVĀ ATPŪTA 
 
 Upmalas. Atpūta Aiviekstes upes krastā, pasākumu 
un sporta spēļu organizēšanas vieta, laivas 
makšķerniekiem, kempings. Upmalas, Kalsnavas pag., 
 28372673.
 
  Naktsvijoles. Baseins, ūdens aerobika, tvaika 
pirts, sauna, sporta spēļu un svinību organizēšanas 
vieta, naktsmītne, ēdināšana pēc pieteikuma. Līdumi, 
Kalsnavas pag.,  64826215, 28343576, naktsvijoles.lv

  Smeceres krogs. Baseins, sauna, restorāns, svinību 
norises vieta, naktsmītne. Smeceres krogs, Mārcienas 
pag.,  20559999, smecereskrogs.lv 

 Zirgu izjādes Blieķukalns. Izjādes, kariete, kamanas, 
ragavas. Blieķukalns, Mārcienas pag.,  29845958, 
fb/Bliekukalns 

 Kvadracikli. 2 trases, 6 kvadracikli, instruktors, atpūtas 
un skolēnu ekskursiju vieta, mucu vilcieniņš, pirtiņa ar kublu. 
Strautnieki, Aronas pag.,  29144465,  fb/IkKVADRIKI 

 Airsofts. Militāra piedzīvojumu un aktīvās atpūtas 
spēle grupām no 8-20 personām, izbraukuma spēļu 
organizēšana.  29470770, fb/melnaisvanags 

 Šautuve Palejas. Apaļā stenda, skrejošo dzīvnieku 
siluetu un tālšaušanas šautuves, amerikāņu traps, 
šaušanas apmācību treniņi, sacensību organizēšana, 
ieroču meistars. Palejas, Praulienas pag.,  28814132. 

 Zirgu izjādes JSK Pakavs. Izjādes, jāšanas apmācī-
ba, privāto zirgu uzturēšana, ekskursija, foto  sesijas. 
Pakavi, Cesvaines pag.,  26481068, fb/jskpakavs
 
Domas dabā. Dabas pārgājieni un ekspedīcijas, foto 
dabā, pasākumu un nometņu organizēšana, velo braucieni, 
upju kopšana.  28890695, domasdaba.com 

SPA KŪRORTS

   Mārcienas muiža. SPA procedūras, SPA pirtis, 
sauna, burbuļvanna uz terases, siltais un aukstais 
baseins, sāls istaba, lauku pirts ar kublu, SUP, 
restorāns, svinību vieta, naktsmītnes. Lejas Patmalnieki, 
Mārcienas pag., 64807300, 26335000, marciena.eu

ĒDINĀŠANA
 
 Pļava, ēdnīca.
Aiviekstes māja 21-1, Aiviekste, 26465028.
 Brēve, kafejnīca.
Vesetas iela 5, Jaunkalsnava, 29501160.
 Ģimenes sēta, kafejnīca.
Ceriņu iela 6, Jaunkalsnava, 27524492, 26155421. 
 Mārcienas muiža, restorāns.
Lejas Patmalnieki, Mārcienas pag., 64807300, 26335000.
 Smeceres krogs, restorāns.
Smeceres krogs, Mārcienas pag., 20559999. 
 Mokka, kafejnīca. 
Dzirnavu iela 7, Ļaudona, 20266550. 
 Karote, ēdnīca.
Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pag., 29114983. 
 Madonas alus, vasaras BBQ terase-restorāns. 
Bodnieki, Praulienas pag., 25188018. 
 Apiņu kalte, grupu ēdināšana pēc pieteikuma.
Agri, Prauliena, 29455829. 
 Grašu pils, grupu ēdināšana pēc pieteikuma.
Graši, Cesvaines pag., 29448937. 
 Pie sievasmātes, grupu ēdināšana pēc pieteikuma. 
Grūbas, Cesvaines pag., 29247779.
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MADONA  www.visitmadona.lv   fb/VisitMadona 

 Madonas novada Tūrisma informācijas centrs. 
Vēsturiskais Biržu muižas centrs, tūrisma ceļveži, 
suvenīri, muzeja izstāžu zāles, ekskursija ar gidu pa 
Madonu. Skolas iela 10a, Madona,  29130437, 
27294005.
 
 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs, 
izstāžu zāles. Mākslas un tematiskās izstādes, pastāvīga 
ekspozīcija par novada arheoloģiju un personībām, 
izglītojošas programmas, radošas aktivitātes, 
suvenīri. Skolas iela 10a, Madona,  64823844, 
26102225, madonasmuzejs.lv 

 Jaunums! Iepazīsti Madonu ar audio gidu. 
Apļveida maršruts (2 km), informācijas stendi, audio 
stāsti, tos var lasīt no stendiem vai klausīties savā 
viedtālrunī ar QR kodu skenēšanas lietotni. Sākums pie  
Tūrisma informācijas centra, Biržu/Skolas ielu krustojums. 

 Mīlestības grava. Madonas upītes grava posmā no 
Skolas/Raiņa ielu krustojuma līdz bibliotēkai (Skolas iela 
12). Dabiska taka gar upīti (600 m), dziļa grava, bērnu 
rotaļu laukums, 2 strūklakas, Lazdu laipa (pazīstama no 
Ilzes Indrānes romāna), NLO (augstums 7 m, mākslinieks 
N. Kudiņš), 3 tiltiņi un kaila meitene (vides objekts
“Līdzsvarā”, māksliniece L. Linde) pie bibliotēkas. 

 Esam augstāk. Madona ir viena no visaugstāk virs 
jūras līmeņa esošajām pilsētām Latvijā. Ejot pa Raiņa 
ielu, var sajust Vidzemes augstienei raksturīgo reljefa 
kāpumu. Ielas abās pusēs (visā ielas garumā) uz ietves ir 
uzzīmētas augstuma atzīmes, piemēram, “Tu esi 161m 
virs jūras līmeņa tāpat kā Ziemassvētku vecīša ofiss 
Lapzemē”. Raiņa ielas garums vienā virzienā ir 1,2 km. 

 Madonas Kultūras nams. Ēka būvēta kā Aizsargu 
nams (1935), tagad kultūras nams. Ievirpuļot pasauli, 
vides objekts skvērā, mākslinieks A. Bikše. Raiņa iela 12, 
Madona,  62400999, fb/madonasnams
 
 Kinoteātris Vidzeme. Seansi ceturtdienās, piekt-
dienās, sestdienās, svētdienās, aprīkots ar Dolby 3D 
sistēmu, Biļešu paradīzes kase. Tirgus iela 5, Madona, 
tel. 27871358, fb/kinovidzeme

 Saieta laukums. Pilsētas centrālais laukums, 
strūklaka, atpūtas vietas.

 Lazdonas luterāņu baznīca. Vecākā nepārbūvētā 
celtne Madonā (1802-1805). O. Kalpaka iela 21, 
Madona,  25604071. 
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 Domu pietura, mājas vīna ražotne. Sarunas par 
vīnu, vīnu degustācijas programmas (8-60 pers.), 
produkcijas iegāde, kāzu pieturvieta, skaists dārzs. 
Raiņa iela 19, Madona,  29296045, 26395710, 
domupietura.lv

 Madonas karameles. Saldumu ražotne, saldumu 
veikaliņš. Rīgas iela 1, Madona,  26380073, 
26539290, karameles.lv 

77
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 Jāņa Seiksta keramikas darbnīca. Kultūras zīmes 
“Latviskais mantojums” saimniecība, skaists dārzs, 
dārza skulptūras, ceplis, podu veidošana, klētiņa ar 
keramikas darbiem, apskate, iegāde. Dumpu iela 16, 
Madona,  26126247.

 Marikas Peilānes keramikas darbnīca. Meistar-
klases mālu trauku virpošanā (līdz 3.pers.), keramikas 
iegāde. Mēness iela 8, Madona,  29287324, fb/peilane
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MADONA  www.visitmadona.lv   fb/VisitMadona 

 Madonas kartingu trase. Kartingu noma, trase 1 km, 
mainīgs reljefs, trases īre treniņbraucienam, sacensību 
organizēšana. Gaujas iela 41a, Madona,  26699403, 
karting.lv 

 Āra skeitparks. Gaujas iela 33, Madona,  26529414. 

 Madonas sporta centrs. Tribīnes ar 650 sēdvietām, 
2 basketbola un volejbola laukumi, handbola, mini 
golfa un florbola laukumi, vieglatlētikas skrejceļš 
(60m), tāllēkšanas sektors, alpīnistu siena, fitnesa, 
aerobikas un cīņas sporta zāles, tenisa galdi, saunas 
(2), konferenču zāle (70 vietas). Āra trenažieri, rotaļu 
laukums, strītbols, disku golfs. Gaujas iela 13, Madona, 
 26529414, 28398456, madonassports.lv 
Šautuve. Ieroču noma, stāvošais mērķis (15-50 metri), 
ieroču meistars. Gaujas iela 13, Madona,  28814132. 

 Baseins Efeja. Siltais baseins, sauna (15 pers.), 
ūdens aerobika. Saules iela 30, Madona,  64807416. 

  Peintbols. Spēles laukums, ekipējums, instruk-
tors, pirts, piepūšamo atrakciju noma. Sila iela 2, 
Madona,  29130801, silmalas.lv
  
 Madonas stadions. Futbola laukums 66 x 112 m, 
zāliens, tribīnes (376 sēdvietas). O. Kalpaka iela 2a, 
Madona,  29478365.  

 Veikparks. Trase 200 m, tramplīni, dēļu noma, 
SUP. Karjera ūdenskrātuve, Madona,  28453384, 
29355675, fb/madonasveikparks

AKTĪVĀ ATPŪTA 

  Smeceres sils, sporta un atpūtas bāze. Smeceres
 sils, Lazdonas pag.,  29347575, 26396032,
 smeceressils.lv   
 Velosipēdu noma (12 gb.). 
 Mežtakas. Marķēts un labi uzturēts  pārgājienu
 taku tīkls (4, 6, 10 km) pa pauguraino Smeceres silu.
 Ziemā tās ir distanču slēpošanas trases, vasarā tiek
 izmantotas pārgājieniem, skriešanai, orientēšanās 
 punktu meklēšanai un apvidus velo braucieniem.  
 Sportam. BMX, asfaltēta rollerslēpošanas trase
 (2,5 km), trošu nobraucieni, biatlona šautuve un 
 instruktors (30 mērķi), pludmales volejbola un
 strītbola laukumi, orientēšanās karte, sporta spēļu
 un treniņnometņu organizēšana, tiesnešu un
 semināru telpas. 
 Mototrase. A kategorijas sertifikāts, trases garums
 1.5 km, kalnains reljefs ar nobraucieniem, līkumiem
 un tramplīniem, trases pamatnē grants segums,
 starta laukums ar barjeru 30 vietām, trasē ir laistīša-
 nas sistēma, elektrība, treniņu un sacensību organi-
 zēšana. 
 Atpūtai. Teritorijas apskate, sacensību vērošana,
 piknika un telšu vietas, sauna, brīvdienu mājas.  
 Ziemā. Starptautiskas nozīmes distanču slēpošanas
 centrs. Distanču slēpošanas trases 1-30 km, apgais-
 mojums 3 km, mākslīgā sniega ražošana, biatlona
 trase ar apgaismotu šautuvi, marķētas tautas
 slēpošanas trases, slēpošanas inventāra noma. ĒDINĀŠANA 

Azaids, ēdnīca. Saules iela 61a, tel. 64822485.
BuraH, krodziņš. Gaujas iela 33, tel. 29294021.
Ceplis, kafejnīca. Saules iela 5, tel. 29427622. 
Efeja, restorāns. Saules iela 30, tel. 64807416. 
Ēstuvīte, kafejnīca. Saules iela 59, tel. 29347443. 
Junge, kafejnīca. Saules iela 4a,  64870004.
Junge, kafejnīca. Rūpniecības iela 49. 
Kebabosta, kafejnīca. Rīgas iela 6,  22811880.
Kūku feja, kūkotava. Rīgas iela 2a,  28339665. 
Madonas autoostas kafejnīca. Rīgas iela 6,  24770255.
Sporta centra kafejnīca. Gaujas iela 13,  26588106. 
Māmuļa, kafejnīca, maiznīca. Parka iela 12,  29424634.
Melnais bullis, kafejnīca. Saules iela 4a,  25777888.
Neapole, picērija. Saieta laukums 2,  22117320. 
Rudzons, kafejnīca. Saules 15,  64807477, 29105396.
Sapnis, konditoreja. Saules iela 9,  26242023.
Stūrītis, kafejnīca. Tirgus iela 4,  29824163, 27524492. 
Šlāgeris, krodziņš, beķereja. Raiņa iela 10a,  64807101. 

NODERĪGI 

Elektromobīļu uzlādes stacija.
Blaumaņa iela 1, Madona. 
Velosipēdu remonta stacija, pašapkalpošanās. 
Skolas iela 12a, Madona. 
 Autoosta. Rīgas iela 6, Madona, kustību grafiks,
 1188 vai 1188.lv  
 Dzelzceļa stacija. Saules iela 2, Madona, kustību 
grafiks,  1188 vai 1188.lv  
Taksometra pakalpojumi.  27490033, 23777733. 
 Pasts. Saules iela 21,  67008001. 
Bibliotēka. Skolas iela 12, Madona,  64821399. 
 Pašvaldība. Saieta laukums 1, Madona,  80000020.
 Slimnīca. Rūpniecības iela 38, Madona, neatliekamā 
palīdzība,  113.
 
Ikmēneša tirgus. Notiek katra mēneša otrajā
sestdienā. Saieta laukums, Madona,  26346077.
Lazdonas piensaimnieka produkcijas veikals. 
Saules iela 30, Madona,  64807417. 
Madonas maiznieka produkcijas veikals.
Cesvaines iela 8, Madona,  25657849.
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CESVAINE  www.visitmadona.lv   fb/VisitCesvaine

 Cesvaines Tūrisma centrs. Muižas zirgu staļļu ēka, 
tūrisma ceļveži, maršruti, suvenīri, Strūves ģeodēziskā 
loka informatīvais stends, ekskursijas ar gidu Cesvaines 
pilī un pa Cesvaini. Pils iela 2, Cesvaine, 26172637.

Cesvaines pilsmuiža un parks.  Labi saglabājies 
18.-19. gs. muižas apbūves vēsturiskais plānojums, kā 
arī vairākas ēkas: pils, zirgu staļļi,  mežkunga māja, 
klētis, alus brūzis un siltumnīcas, smēde, pārvaldnieka 
māja u.c. Romantiskajam ainavu parkam (~30ha) cauri 
vijas Sūlas upes senleja. Parkā sastopama liela augu 
sugu dažādība, kā arī dažādu laikmetu liecības – 
viduslaiku pilsdrupas, senlatviešu pilskalns, Ādolfa fon 
Vulfa kaps, Brāļu kapi. 26172637.

  Cesvaines pils. 19. gs. beigu eklektisma stila 
arhitektūras pērle, valsts nozīmes arhitektūras piemi-
neklis, kas piedzīvojis gan muižnieku mājvietas laikus, 
gan skolas laikus no 1919. līdz 2002. gadam. 
Pilī savu sākotnējo autentiskumu saglabājuši 5
 Valsts nozīmes mākslas pieminekļi: durvju komplekts,
 4 unikāli augstas mākslinieciskās vērtības kamīni,
 metālkalumi fasādē, interjera dekoratīvā apdare 9 pils
 telpās un 4 pils lodžiju velvju griestu gleznojumi,
 kas ir mākslinieciski augstvērtīgi monumentālās
 glezniecības paraugi. 
Muzejs. 
Apmeklētāju apskatei. Daļa pils iekštelpu, akustiskais
 pagrabs, lielā torņa skatu laukums, āra terase. 
Ekskursijas pilī. Ieskats pils vēsturē, sadzīves notikumos
 un pils ievērojamāko personu dzīvesstāstos gida
 pavadībā. 26172637.
Telpu noma. Privātu un korporatīvu pasākumu
 rīkošanai, mūzikas un mākslas pasākumu organizēša-
 nai, plenēru un radošo darbnīcu norisēm gan pilī,
 gan pilij blakus esošajā tējas namiņā. 22331112. 
Šobrīd pilī turpinās atjaunošanas un restaurācijas 
darbi, paralēli norit Cesvaines pils kā kultūras un 
mākslas izstāžu centra darbība. Pils iela 1, Cesvaine, 
22331112, fb/CesvainesPils 

 Jaunums! Pastaigu maršruts pa Cesvaines 
pilsmuižu. Garums 2-4 km, 13 info stendiņi ar stāstiem 
un foto par vēsturiskajām vietām un ēkām. Sākas pie 
Cesvaines Tūrisma centra. 
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 Cesvaines luterāņu baznīca. Laukakmens neogo-
tikas ēka (1879), vitrāžas, 19. gs. A. Martina ērģeles, 
komunistiskā genocīda upuru piemiņas vieta (2003, 
tēlnieks B. Buls). Baznīcas iela 4, Cesvaine.

 Cesvaines alus darītava. Maza dzīvā alus ražotne 
pilsmuižas teritorijā, ekskursija pa ražotni, degustācija, 
tirdzniecība. Rūpnīcas iela 1, Cesvaine, 28352847, 
fb/CesvainesAlus

 Divi torņi, amatniecības salons. Muižas alus brūža 
ēka, suvenīri, kafija, floristika, svinību vieta un deko-
rēšana, radošās darbnīcas, skaists dārzs. Parka iela 8-8, 
Cesvaine, 29210905, 29492349, fb/divitorni 

 Nord Wolf stipro dzērienu brūzis. Fon Vulfu pils 
klēts, stiprie dzērieni (ogu un augu uzlējumi, džins), 
ekskursija, degustācija, tirdzniecība. Pils iela 3, Cesvaine, 
28625062, fb/cesvainesvins 

 Vinetas Meisteres krustdūrienu gleznu galerija. 
Filigrāni izšuvumi, privāta gaisotne, ekskursija, rokdar-
bu tirdzniecība, radošās darbnīcas. E. Veidenbauma 
iela 11, Cesvaine, 29761510.

ĒDINĀŠANA
 Kuilis, krodziņš. A. Saulieša iela 2b, Cesvaine,
64852859, 26489404. 

NODERĪGI 
 Autoosta. Pils iela 5, Cesvaine, kustību grafiks,
1188 vai 1188.lv 
 Dzelzceļa pietura. Cesvaines stacija, Cesvaine, 
kustību grafiks, 1188 vai 1188.lv 
 Pasts. Pils iela 1A, Cesvaine , 64852370. 
Bibliotēka. Pils iela 6, Cesvaine, 64852586. 
Kultūras nams. Pils iela 8, Cesvaine, 28658274. 
 Pašvaldība. Pils iela 1A, Cesvaine, 64852715.
Cesvaines siera iegāde. Parka 6, Cesvaine,  29288445. 
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AIVIEKSTES KRASTOS, LUBĀNA LĪDZENUMĀ –
ĻAUDONA, BARKAVA, LUBĀNA

www.visitmadona.lv 
fb/VisitMadona
fb/VisitLubana

fb/Lubanamitrajs

DABA 

Aiviekstes upe. Lielākā Daugavas pieteka, iztek no 
Lubāna ezera, garums 114 km.  

 Jaunums! Liograde. Vides objekts, mākslinieks
I. Spridzāns. Aiviekstes tilts, Ļaudona.

 Jaunums! Mētrienas laika rats. Vides objekts, 
mākslinieks Ģ. Burvis. Centra ielas parks, Mētriena. 

 Teiču dabas rezervāts (19 771 ha). Īpaši aizsargāja-
ma dabas teritorija, lielākais sūnu purvs Baltijā. Apme-
klējumi tikai Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieka 
pavadībā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim. Sildu purva 
taka (3 km), Siksala (minerālzemes sala purva vidū, skatu 
tornis). Apmeklētāju dienu kalendārs visitmadona.lv, 
29139677.  

 Dižakmens Velna skroderis. Lielākais akmens 
Vidzemē, apkārtmērs 20 m. Jaunauziņas, Praulienas pag. 

 Jaunums! Gaismas ozols. Vides objekts, mākslinieki 
L. Skariņa, M. Mālnieks. Brīvības iela 9, Barkava.
 
 Lubānas – Meirānu aleja. Ozolu aleja 10 km 
garumā, lauku ceļš gar Aiviekstes upi, savieno 
Meirānus un Lubānu, piemērots pārgājieniem un 
velobraucieniem.

SAIMNIEKOŠANA

 Bieles, netradicionāla saimniecība. Enerģētiskā 
spirāle (700 m), stāsts par saimniekošanu un dzīvniekiem 
lauku sētā, dzīvnieku un putnu dārzs, savvaļas augi 
pārtikā, telšu vietas, ekskursija ar gidu pa Ļaudonas 
pagastu. Bieles, Ļaudonas pag., 20211324, 
29454458, bieles.lv 

 Burkānciems, kazu ferma. Sierotava (cietie, mīkstie 
kazas un govs piena sieri), ekskursija, degustācija, sieru 
iegāde. Lejas Ķunci 2, Ļaudonas pag.,   22188433.

 Vidzemes podnieku Dumpju darbnīca. Kultūras 
zīme “Latviskais mantojums”, keramikas apdedzināšanas 
krāsnis, podniecības vēsture, keramikas iegāde, 
lauku smēde. Brīvnieki-Kolbergi, Mētrienas pag.,
29187910, 29421907, fb/einars.dumpis

 Savvaļas putnu rehabilitācijas stacija. Vides 
eksperta Uģa Bergmaņa stāsti par Latvijas putniem un 
dzīvniekiem, nelaimē nonākušo īpaši aizsargājamo 
plēsējputnu atveseļošanu. Tiltakalni, Barkavas pag.,
29485851.

 Koku vilnas meistars Ritvars Točs. Dziednieciska 
koku un augu vilna, stāsts par vilnas izmantošanu, 
produkcijas iegāde. Aiviekstes iela 15, Stalīdzāni, 
Barkavas pag., 25982083.

 Zīles, aitkopības saimniecība. Aitu un gaļas 
liellopu ganāmpulku apskate, apmeklējumi tikai 
vasarā. Zīles, Ošupes pag., 26138020.

  Jaunkalēji, maizes cepšana. Maizes cepšana 
malkas krāsnī, degustācija, grupu ēdināšana pēc 
pieteikuma, kāzu pieturvieta, naktsmītne. Kalēji, 
Ošupes pag., 29424634. 

 Rozas, putnu dārzs. Strausu, Austrālijas emu, 
Dienvidamerikas nandu, pāvu, fazānu, pudeļpīļu un 
citu putnu un mājdzīvnieku apskate. Rozas, Indrānu 
pag. 28378516, 29178584, fb/saimnieciba.rozas

  Zvaigznītes, mājas sieri. Siera gatavošanas 
programma, atpūtas vieta Aiviekstes upes krastā, 
svinību vieta, pirts, naktsmītne. Zvaigznītes, Meirāni, 
Indrānu pag., 26825836, zvaigznites.lv
 
  Kodoli. Pirtiņa, pirtniece, pirts rituāls, pirtīžas, 
aromterapija, pirts skrubji, augu eļļas, zāļu tējas, siena 
viesnīca, laivotāju apmetne, telšu vietas. Kodoli, 
Ošupes pag., 29331268.

 Vaidavas, akmeņu parks. Viena no Latvijas lielāka-
jām akmeņu kolekcijām (ap 5000 akmeņu 2 ha 
platībā), sadzīves priekšmetu, darbarīku un krūzīšu 
kolekcijas, dabas veidojumu Spoku namiņš un 100 
deputāti.  Vaidavas, Indrānu pag., 26565071.

  Jaunums! Ļapas meize. Lauku sēta, maizes 
cepšanas meistarklase, grupu ēdināšana pēc pieteikuma. 
Baloži, Indrānu pag., 28734739.

VĒSTURE 

 Ceļš pie Andreja Eglīša (1912-2006).  Piemiņas 
taka (50m) ar tēlnieka I.O. Rankas skulptūrām. 
Ļaudonas kapsēta, Ļaudonas pag. 

 Liepsalas, pulkveža Oskara Kalpaka (1882-1919) 
dzimtās mājas. Piemiņas memoriāls Latvijas bruņoto 
spēku pirmajam komandierim, gids, nometņu 
organizēšana, atpūtas vieta. Liepsalas, Ošupes pag., 
26400999. 

 Oskara Kalpaka (1882-1919) kapavieta. 
Piemineklis (1927), tēlnieki K. Zāle un A. Dzirkaļs. 
Visagala kapsēta, Indrānu pag. 

 Vecais ceplis, Jāņa Zābera (1935-1973) muzejs.  
Operdziedātaja dzimtās mājas, solo dziesmu un operu 
āriju atskaņojumi, gida stāstījums, atpūtas vieta pie 
Aiviekstes. Vecais ceplis, Indrānu pag., 29355123, 
fb/vecaisceplis, janiszabers.com

 Broņislavas Martuževas (1924-2012) dzejas 
klēts. Dzejnieces dzīves vieta no 1974.  līdz 2012. 
gadam. Dzejas apcirkņi, audio un video ieraksti, 
vides objekti: dzejas stropi, spoguļvirsmas slēpnis 
(veltījums Pretošanās kustībai), rakstu akmeņi 
(tēlnieks Ģ. Burvis). Dārziņi 1, Indrānu pag.,
29337282, 26374962, fb/Martuzeva

 Madonas novada Tūrisma informācijas centrs. 
Skolas iela 10a, Madona, 29130437, 27294005. 

 Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrs. Oskara Kalpaka iela 4-3, Lubāna, 26374962.
 
 Lubāna mitrāja informācijas centrs.
Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pag., 29234956. 
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LUBĀNA EZERA PIEKRASTE
 
  Lubāna mitrāja informācijas centrs. Tūrisma 
ceļveži, ekskursijas Lubāna ezera apkārtnē, 
orientēšanās spēle pie informācijas centra, binokļi 
putnu vērošanai, laivas, telšu un piknika vietas, 
grupām ēdināšana (zupa) pēc pieteikuma, naktsmītne. 
Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pagasts,
 29234956, lubanamitrajs.lv, fb/lubanamitrajs
 
Lubāna ezers. Latvijas lielākais ezers (ap 8200 ha), 
viens no lielākajiem iedambētajiem ezeriem Eiropā. 
Ezera krastus ieskauj dambju un kanālu sistēmas, 
ūdens līmeņa regulēšanai kalpo Kalnagala (GPS 
56.734431, 26.726003) un Aiviekstes (GPS 56.816289, 
26.907422) slūžas. Ziemeļaustrumu krastā ir peldvietas 
ar smilšainu pamatni. 

AKTĪVĀ ATPŪTA 

 Ezernieki, LVM atpūtas centrs. Atpūta pie Salas 
ezera, laiva, katamarāns, SUP dēļi, volejbola, 
strītbola un futbola laukumi, svinību un sporta 
spēļu organizēšanas vieta, kemperu un telšu vietas, 
pirts, naktsmītne. Ezernieki, Indrānu pag., 26671421, 
fb/LVMEzernieki 

 Zirgu izjādes Jaunzemi. Izjādes, vizināšanās 
pajūgā, piknika vieta. Jaunzemi, Praulienas pag.,
 29459432, fb/LaukusētaJaunzemi

 Zirgu izjādes Upmalas. Izjādes, izbrauciens 
pajūgā, kamanas, ragavas, droška, telšu vietas. 
Upmalas, Barkavas pag.,  25588626, upmalas.com

 Baseins Degumniekos. Sauna, baseins, trenažieri, 
ūdens aerobikas nodarbības. Skolas iela 13, Degum-
nieki,  27803237.

  Disku golfs Lettes. Trases ar 10, 18 un 23 
groziem, pludmales volejbola laukums, telšu vietas 
Aiviekstes upes krastā, peldvieta, iespēja makšķerēt.
Lettes, Indrānu pag.,  29169497, fb/discgolflettes  

VIESU MĀJAS Adrese Kontakti
LVM Ezernieki Indrānu pag., Ezernieki 26671421  80  x 60 x x x  x x x x 

Naktsmītne Lubānā Lubāna, Sporta iela 15 29101158 6  x     x   x x 

Tūristu naktsmītne Lubāna, Tilta iela 5 26165144 6

UpeNes Indrānu pag., Upenes 26323552 6 x* x  x x x x x 

BRĪVDIENU MĀJAS
Jaunkalēji Ošupes pag., Jaunkalēji 29104869 9 x* x 15/60 x  x  x x x

Zvaigznītes Indrānu pag., Zvaigznītes 26825836 15 x* x  x x x  x x x x

Mana daba Indrānu pag., Zvaigznes 26275158 2  x   x x  x x 

Saulieši Indrānu pag, Saulieši 20287593 2  x  x     x x

Lubānas mototrase Lubāna,  26362618 6 x* x  x x x  x x x x

 GPS 56.889181, 26.702380  

HOSTEĻI
JAK Barkavas Barkava,  Dzirnavu iela 1 64807215, 29524283 70 x x 25/90 x

struktūrvienība 

Lubāna mitrāja Ošupes pag., 29234956 10  x 30  x x  x  x 

info. centrs Aiviekstes hidromezgls

Kodoli Ošupes pag., Kodoli 29331268 3+10  x  x x x  x x x

NAKTSMĪTNES
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ĒDINĀŠANA

  Madonas alus, vasaras BBQ terase - restorāns. 
Bodnieki, Praulienas pag.,  25188018.

 Mokka, kafejnīca. Dzirnavu iela 7, Ļaudona, 20266550.

 JAK Barkavas struktūrvienība, ēdnīca. Dzirnavu 
iela 1, Barkava,  64807213.

  Ļapas maize, grupu ēdināšana pēc pieteikuma. 
Baloži, Indrānu pag.,  28734739. 
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Putnu vērošana kopā ar gidu. Maršruti, stāsts par 
putniem, dabas vērtībām, hidroloģiju un kultūrvēsturisko 
mantojumu.  20067030. 

 Bāka. Ūdens tūrisma centrs, skatu terase, izstāžu 
telpa, sporta laukumi, naktsmītne. Kvāpāni, Gaigalavas 
pag.,  26663358, baka.rezeknesnovads.lv

  Zvejnieki. Stāsti par Lubāna ezera vēsturi, grupu 
ēdināšana pēc pieteikuma, naktsmītne. Īdeņa, Nagļu 
pag.,  28301143, zvejnieki.lv  

 Teirumnieku purva taka. 800 metrus gara taka ar 
laipām pa purvu un gar purva ezeriņu, vides gide
( 28301143), Nagļu pag., GPS 56.7208, 26.9375. 
  
Ūdens motocikla noma.  20388881. 
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  Velo maršruts Apkārt Lubāna ezeram. Garums
51 km, marķēts ar Nr. 33. Reljefs līdzens, 
8 km asfalta segums, pārējais zemes ceļš. 
Maršruts ir viegls, grūtības var sagādāt 
spēcīgs vējš vai izmirkuši ceļi lietainā 
laikā. Nagļos ir pieejams pārtikas veikals. 

Lubāna mitrājā putni. Ezers un zivju dīķi ir viena no 
svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un 
barošanās vietām Latvijā. Šeit novērotas 257 putnu 
sugas, no kurām ap 70 ir retas un 
aizsargājamas, to vidū vairākas pasaulē 
apdraudētas: ķikuts, grieze, jūras ērglis, 
zivju ērglis. Teritorija ir iekļauta Bird 
International putniem nozīmīgu  vietu un 
Ramsāres konvencijas sarakstā.
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LUBĀNA  www.visitmadona.lv   fb/VisitLubana

NODERĪGI 

 Pasts. Oskara Kalpaka iela 5, Lubāna,  27008001.
Bibliotēka. Oskara Kalpaka iela 2, Lubāna,  64894281.
Kultūras nams. Oskara Kalpaka iela 4-2, Lubāna,
 64894016, 26594314.
 Pašvaldība. Tilta iela 11, Lubāna,  64894434. 

ĒDINĀŠANA
 Lubānas patērētāju biedrības ēdnīca.
Oskara Kalpaka iela 5, Lubāna,  64807325.

 Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma 
centrs. Vēsturiskais Lubānas pagasta valdes nams, 
izstāžu zāle, tūrisma ceļveži, suvenīri, ekskursija ar 
gidu pa Lubānu. Oskara Kalpaka iela 4-3, Lubāna,
 26374962.

 Lubānas amatnieku centrs. Lubānas amatnieku 
darbu izstāde, ekskursija, praktiska darbošanās, 
pasūtījumu veikšana. Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna,
 29404727, lubanaspuse.lv 

 Lubānas evaņģēliski luteriskā baznīca. Celta 
neogotikas stilā (1872), zem viena jumta ir divas baznīcas, 
ekskursija ar gidu. Baznīcas iela 1, Lubāna,
 26374962, fb/lubanasdraudze.lv 

 Lubānas vīnotava. Vīna darītavas apskate, degustāci-
jas, izbraukuma degustācijas, vīna un suvenīru iegāde. 
Parka iela 6, Lubāna,  23009410, fb/lubanasvinotava 

  Aborieši, dabas taka Aiviekstes ozoli (3-6 km), 
akmens laikmeta apmetne, šaušana ar loku, baskāju 
taka, disku golfs, gids. Velosipēdu, laivu, mobilās pirts, 
lielās telts un tūrisma inventāra noma. Krasta/Peldu 
ielu krustojums, Lubāna,  26649344, aboriesi.lv 
 
Laivošana pa Aivieksti. Maršruti, laivu noma, 
transportēšana,  26649344 (Māris Valainis), 
 25434346 (Raimonds Peilāns). 
 
Vizināšanās pa Aiviekstes upi. Izbraucieni ar kuģīti, 
vizināšanās ar motorlaivu un ūdensmotociklu.
 26362618, 29429583. 

  Jaunums! Lubānas mototrase. Moto, enduro 
un BMX trases, kvadraciklu braucienu organizēšana, 
peintbols, zvejas laiva, kubla noma, naktsmītne. 
Lubāna, GPS 56.889181,26.702380,  26362618, 
29429583 fb/Lubanasmototrase 
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  Dabas taka Aiviekstes ozoli, garums 3 km,
  marķēta no Peldu līdz Rūpniecības ielai
      Lubānas-Meirānu ozolu aleja, garums 10 km.93
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