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Aizsargājamo ainavu apvidus „Vestiena”. Teritorija 
(27150 ha) ietver Vidzemes augstienes centrālo daļu 
ar Latvijas augstāko virsotni – Gaiziņkalnu (312 m vjl.), 
kā arī citus apkārtējos lielpaugurus, kuru augstums 
pārsniedz 270 m vjl. (Sirdskalns, Abrienas kalns, 
Bolēnu kalns u.c.). Izcili skaistas ainavas ir 6 km 
garajā ceļa posmā no Vestienas līdz Gaiziņkalnam.

  Kāla ezers. Vestienas pag. GPS 56.8624, 25.8443, 
www.kals.lv   Ezers (407 ha) ir populāra atpūtas un 
makšķerēšanas vieta. Ezera apsaimniekošanas 
biedrība strādā pie zivju resursu atjaunošanas. 
Makšķerēšana ir licencēta. 

  “Vakars uz ezera” Dzintari, Vestienas pag., GPS 
56.8543, 25.8492, tel. 26313346* www.viedi.org Garšu 
un sajūtu baudījums ar Latvijas labākajiem pavāriem 
uz peldoša plosta Kāla ezera vidū.

    “Leļļu māja”, Kalna Kadiķi, Vestienas pag.
GPS  56.8793, 25.8368, tel. 29193729*.  Latvijas 
animācijas pamatlicēja Arnolda Burova (1915 - 2006) 
vasaras māja, ekskursija, multiplikācijas filmu 
skatīšanās, ātrā "leļļu darbnīca". Teritorijā atrodas 
kempings "Kadiķi” ar piknika un ugunskura vietu. 

  Vestienas muiža un parks, Vestiena,
GPS 56.8662, 25.8736, tel. 26807209*. Muiža pirmo 
reizi vēstures avotos minēta 1452. gadā. Šobrīd kungu 
mājā atrodas Vestienas pamatskola. Ekskursija pa 
parku un Vestienas apkārtni.

  JAUNUMS! Meža apmācību centrs Vestienā, 
Vestiena, GPS 56.8662, 25.8736, tel. 26141853*. 
Interaktīva programma “Meža labirints – meklē, 
domā, dari” (1-50 pers., ap 1,5 st.).

 ĒDINĀŠANA Ilziņkalni, Vestiena, tel. 64871480.

   Kafejnīca “Kadiķi”, Vestiena, tel. 29193729.

  Aiviekstes HES, Aiviekste, GPS 56.6462, 25.9476.  

  Aijas Kaškures koku dārzs, Igaijas, Kalsnavas pag. 
GPS 56.6557, 25.9548, tel. 29277393*. Dārza (2,5 ha, ap 
1500 dažādību) apskates ekskursija (1‐8 st.) kopā ar 
pazīstamo dārznieci‐dendroloģi. Retumi, selekcija, 
lekcijas izbraukumos, konsultācijas objektos.

       LVM Kalsnavas arborētums, Ogu Īves, 
Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., GPS 56.6860, 25.9444, 
tel. 27841099, 29326912, www.lvm.lv/arboretums  

 Viena no Latvijas skaistākajām dekoratīvo koku un
 krūmu kolekcijām (140 ha, ap 4000 dažādību). 

 Peoniju dārzs (ap 240 dažādību).
 Individuālas pastaigas, ekskursijas, dendrologa

 konsultācijas, radošās darbnīcas, pasākumi.
 Apmeklētāju centrs, skatu tornis (25 m), pastaigu

 takas, piknika vietas, semināru telpas (60 pers.).
 Zaļā pagalma skola.
 Kāzu pieturvieta, laulību ceremoniju vieta.
 Kemperu stāvlaukums.

 Kokaudzētava “Kalsnava”, Pārupes iela 7, 
Jaunkalnava GPS 56.6868, 25.9587, tel. 26528088.  
Dekoratīvo koku un krūmu stādu tirdzniecība (ap 700 
veidu dažādības). 

  Kalsnavas pinumi, Vesetas iela 11, Jaunkalsnava,
GPS 56.6930, 25.9646, tel. 29173930*.  Padomi kārklu 
klūgu stādījumu ierīkošanā un audzēšanā.

  Vidzemes podnieku Dumpju darbnīca, Brīvnieki 
- Kolbergi, Mētrienas pag. GPS 56.6917, 26.3021,
tel. 29187910, 29421907*. Keramikas apdedzināšanas 
krāsnis, podniecības vēstures ekspozīcija, keramikas 
iegāde, lauku smēde un kalēja piederumi.

  Netradicionālā saimniecība „Bieles”, 
Ļaudonas pag. GPS 56.7274, 26.2163, tel. 29454458, 
29353754*, www.bieles.lv Dzīvnieku un putnu dārzs 
(ap 15 veidu dzīvnieki), enerģētiskā spirāle (700 m), 
permakultūras metode, savvaļas augi pārtikā, telšu 
vietas, ekskursijas pa Ļaudonas pagastu.

  Kazu saimniecība “Burkānciems”,  Lejas Ķunci 2, 
Ļaudonas pag. GPS 56.6460, 26.2403, tel. 22188433*, 
www.burkanciems.lv  Kazu ferma (ap 150 kazas), 
sierotava (cietie un mīkstie sieri), ekskursija, degustācija, 
produkcijas iegāde, lauku dzīves iepazīšana.

GAIZIŅKALNA APKĀRTNE

SARKAŅU, BIKSĒRES
UN DZELZAVAS APKĀRTNE

KALSNAVAS, ĻAUDONAS UN MĒTRIENAS APKĀRTNE

KUSAS, LAUTERES UN LIEZĒRES APKĀRTNE 

BĒRZAUNES UN MĀRCIENAS APKĀRTNE 

 Tel. * Apmeklējumi pēc pieteikuma!  Tel. * Apmeklējumi pēc pieteikuma!  Tel. * Apmeklējumi pēc pieteikuma!  Tel. * Apmeklējumi pēc pieteikuma!  Tel. * Apmeklējumi pēc pieteikuma!

VESTIENAS APKĀRTNE

LAZDONAS UN PRAULIENAS APKĀRTNE 

LUBĀNA EZERA APKĀRTNE 

 Bērzaunes pagasta  tūrisma centrs, Bērzaune, 
Gaiziņa iela 7, tel. 20372028,  www.berzaune.lv

 Aronas kalns un Ledavots, GPS 56.8090, 26.0946.
Labiekārtota ūdens ņemšanas vieta, pilskalns, skatu vieta.

 Bērzaunes evaņģēliski luteriskā baznīca, 
Bērzaune GPS 56.8057, 26.0308, tel. 26521292*.  
Dievnams atjaunots 2009. gadā. Ekskursija, Haralda 
Sīmaņa ērģeļmūzikas koncerts (1 st.)*. 

 Bioloģiskā saimniecība “Aizupes”, Irbītes, 
Bērzaunes pag. GPS 56.8007, 26.0421, tel. 29372796*. 
Produkcijas degustācija: ābolu konfektes, žāvēti 
dārzeņi, lauku krāsnī cepta maize, produkcijas 
tirdzniecība, grupu ēdināšana*.

  Kazu ferma un siera ražotne "Līvi", Ozolkrogs, 
Bērzaunes pag. GPS: 56.8244, 25.9947, tel. 29187164, 
29180251*.  Kazu ganāmpulks (ap 300 kazas), 
sierotava (6 veidu svaigie sieri), viesu telpa, humora 
pilni saimnieka stāsti, sieru degustācija, tomātu zupa 
ar kazas sieru, saldējums, produkcijas iegāde.

 Trušu dārzs un mājdzīvnieku sēta “Sveķi”,  Sveķi, 
Bērzaunes pag. GPS. 56.8072, 26.0414, tel. 28353321*. 
Trušu kolekcija (ap 20 šķirnes), aitu ganāmpulks 
(netradicionālas šķirnes), putnu dārzs, piknika vieta, 
produkcijas degustācija un iegāde.

   Lauku sēta „Viesūnēni”, Bērzaunes pag.
GPS 56.8038, 25.8932, tel. 26465880, 29133103*.  
Kulinārijas darbnīcas (pusdienu gatavošana mājas 
gaumē, kukšu cepšana, picu darbnīca, u.c.), vīnogu 
dārzs, kaņepju staks*.

 ĒDINĀŠANA  Bistro “Sauleskalns”, 
Aronas iela 1, Sauleskalns, tel. 64827093, 26268875.
        “Mārcienas muiža”,      “Smeceres krogs” .
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 JAUNUMS! “Jaunkaļņi”, Liezēres pag.
GPS 56.9432, 25.9280, tel. 29806029, 22489232*. 
Tikšanās ar kokamatnieku Zigmundu Lauriņu, dabas 
materiālu paklāji, savdabīgu dabas formu mēbeles, 
interjera un saimniecības priekšmeti.

  Silvijas Čurkstes kulinārā programma,
Lielie Kupri, Aronas pag. GPS 56.9449, 26.0958,
tel. 26200599*. “Viesienas klučkas”, stāsts par 
senajiem apkārtnes ēdieniem (5-20 pers.)*.
AKTĪVĀ ATPŪTA
   Komercmakšķerēšana “Linkas dīķi”, Linka, 
Liezēres pag., GPS 56.9804 26.1591, tel. 29388414.

   Airsofts “Melnais vanags”, tel. 29470770*, 
Militāra piedzīvojumu un aktīvās atpūtas spēle 
grupām no 8-20 personām, piedāvājumā arī 
izbraukuma spēļu organizēšana.
  “Kvadriki”, Strautnieki, Aronas pag.
GPS 56.8503, 26.1494, tel. 29144465*. Kvadracikli (6 gb.), 
2 trases, instruktors, atpūtas un skolēnu ekskursiju 
vieta, mucu vilcieniņš, pirtiņa.

21  Agra Sāra gleznu galerija. Meliaratoru iela 11, 
Kusa, GPS 56.8975; 26.1252, tel. 26134561* 
www.agrissars.wix.com/agris-art  Darbi gleznoti eļļas 
tehnikā, dominējošā tēma - dabas ainavas un abstrakcijas. 
Darbnīca iekārtota privātmājā, kur saimniecības ēka 
pārtapusi par darbnīcu un gleznu galeriju (ap 500 gleznu). 

    Tūrisma saimniecība „Kučuru dzirnavas, 
Aronas pag. GPS 56.9244, 26.0161, tel. 26138086*, 
www.kucuri.lv  Dzirnavu (1875.g.) muzeja apskate, 
latviešu kāzu svinēšanas tradīciju iepazīšana, grupām 
jautra programma „Kāzas Kučuru dzirnavās” (ilgums 2 st.), 
grupu ēdināšana*. 

  Biškopības saimniecība “Kalnu medus”, Rogas, 
Liezēres pag. GPS 56.9382, 25.9642, tel. 29174560*. 
Dravnīca, ekskursija par bitēm un biškopības 
produktu ražošanu (45 aizsargtērpi), stāsts par 
veselīgu uzturu, degustācija, produkcijas iegāde, 
Lubejas muiža.
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 Sarkaņu amatu skola, Sarkaņu pamatskola, Sarkaņi, 
GPS 56.8793, 26.2635, tel. 29424739*. Ekskursija pa 
audēju un rokdarbnieču darbnīcu, P. Viļumsona stelles, 
nodarbības. Apvienota ekskursija pa       un      .

 Madonas muzeja etnogrāfijas un sadzīves 
priekšmetu krātuve, Sarkaņu skola, Kalna iela 2, 
Sarkaņi, GPS 56.8789, 26.2629, tel. 26579716, 
20221997*. Darba rīki, mēri un tvertnes, sadzīves 
priekšmetu un mēbeļu kolekcija, 19.-20.gs. dzīvojamā 
istaba, ekspozīcija par novadniekiem (aktrisi Olgu 
Dreģi u.c.), linu un vilnas apstrāde.

 “Vītolu strausi”, Vītoli, Sarkaņu pag. GPS 56.8853  
26.2421, tel. 26471881*. Ekskursija pa saimniecību, 
dzīvnieku vērošana: Āfrikas strausi un emu.

 Biksēres avots, populāra ūdens ņemšanas vieta, 
GPS 56.9189, 26.3116.

  JAUNUMS! "Ozolkalna klēts", Libes Ozolkalns, 
Biksēre,  Sark aņu pag.  GPS 56.9203,  26.3106,
tel. 29424633*. Līgas Kubas aušanas un rokdarbu 
darbnīca, ekskursijas, nodarbības, austo izstrādājumu 
iegāde un pasūtīšana, steļļu izgatavošana.

  Biksēres muiža un parks ar skulptūrām,
Biksēre, Sarkaņu pag. GPS 56.9231, 26.3065,
tel. 28621303, 29424739*.  Muižas kompleksa ēkas 
saglabājušās no muižkunga Magnusa laikiem (19. gs.). 
Senlietu muzejs „Biksēres klēts”, parks ar brīvdabas 
skulptūrām, atpūtas vietas, skatu panorāma.

 Medicīnas profesora A. Bieziņa muzejs 
"Jaundilmaņi",  Sarkaņu  pag.  GPS 56.9259,  26.2739,
tel. 29452112*. Latvijas bērnu ķirurģijas pamatlicēja
A. Bieziņa (1897-1975) dzimtās mājas. Muzejs ir 
P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja filiāle. 

  Dzelzavas pils un parks, Dzelzava,
GPS 57.0007, 26.4324, tel. 26130697*. 18. gs. vidus 
baroka stila pils, piederējusi Tranzeju-Rozeneku 
dzimtai. Pils ēkā atrodas skola. Ekskursija pa pili ar gidu.

  Rakstnieka Doku Ata muzejs ”Mucenieki”,
Dzelzavas pag. GPS 57.0412, 26.4904, tel.  64852057, 
26318915*.  Latviešu bērnu literatūras pamatlicēja 
Doku Ata (1861-1903) dzimtās mājas. 
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 “Lazdonas piensaimnieks”, Klēts, Lazdonas pag. 
GPS 56.8240, 26.2458, tel. 29423907*, www.lazdona.lv 
Piena pārstrādes uzņēmums, sortimentā ap 50 preču 
vienības, ekskursija, iepazīšanās ar piena pārstrādes 
procesiem, produkcijas degustācija, iegāde. 
Apmeklējumi no maija līdz oktobrim.

   Ārstniecības augi un “55 mārītes”, Lejaszīles, 
Praulienas pag. GPS 56.8392, 26.2600, tel. 26527445*, 
www.marites.biz Izglītojoša ekskursija par 
ārstniecības augiem, augu atpazīšana, tēju 
gatavošanas māksla, degustācija un iegāde. 

 Lazdonas rokdarbu pulciņš „Rota”, Meža iela 2, 
Lazdona, GPS 56.8324, 26.2412, tel. 26186955*.  Pērļu 
rotu un dažādu rokdarbu kolekcijas apskate, rotu 
darināšanas un rokdarbu nodarbības, rotu un 
rokdarbu iegāde.

  Vides objekts “Latvija skan” (mākslinieks I. Mailītis)
Praulienas pag. Objekts iezīmē vietu, kur 1866. gadā 
notika pirmie latviešu skolēnu koru svētki.

 Trošu tilts pār Aivieksti. Praulienas pag.
GPS 56.7711, 26.4380. 
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 Krustkalnu dabas rezervāts (2978 ha). Īpaši 
aizsargājama dabas teritorija, kur augstas pauguru 
virsotnes mijas ar dziļām ieplakām. Krākas avotu taka 
(2 km), apmeklētāju centrs. Apmeklējumi tikai DAP 
darbinieka pavadībā no 1.maija līdz 31.oktobrim, 
darba dienās, grupām līdz 15 pers. Pieteikumi vismaz 
2 dienas pirms apmeklējuma, tel. 26473408*. Tikšanās 
vieta sarunājama individuāli.  Krustkalnu skatu 
tornis. Augstums 26 m. Torni drīkst apmeklēt bez 
pieteikuma un bez gida. Atrodas ceļa Mārciena - 
Ļaudona malā, GPS 56.7333, 26.1359.

 Teiču dabas rezervāts (19 779ha). Īpaši 
aizsargājama dabas teritorija, lielākais sūnu purvs 
Baltijā. Sildu taka (3km), Siksala (minerālzemes sala 
purva vidū, skatu platforma, skatu tornis, apmeklētāju 
centrs ”Bērzi”). Apmeklējumi tikai DAP darbinieka 
pavadībā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim, grupām līdz 15 
pers. Pieteikties vismaz 2 dienas pirms apmeklējuma, 
tel. 26112686*. Tikšanās vieta - Mētriena.  
Putnu un dzīvnieku vērošanas tūres. Gids Dainis Tučs,
tel. 26528739*. Tikšanās vieta sarunājama individuāli. 

  Piemiņas taka „Ceļš pie dzejnieka Andreja 
Eglīša (1912 - 2006)”, GPS 56.7164, 26.1639. Taka 
Ļaudonas kapsētā, to veido tēlnieka I.O.Rankas 8 
skulptūras, kurā attēloti Andreja Eglīša dzejas motīvi. 

AKTĪVĀ ATPŪTA

   Viesu māja „Naktsvijoles”, Līdumi, Kalsnavas 
pag. GPS 56.6976, 25.9569, tel. 64826215, 28343576*. 
Sporta spēļu un kāzu svinību organizēšanas vieta, 
siltais baseins, ūdens aerobikas nodarbības. 

  Kempings „Upmalas”, Vētraine, Kalsnavas pag.
GPS 56.6740, 26.0104, tel. 28372673*.  Pasākumu, 
pikniku un sporta spēļu organizēšanas vieta 
Aiviekstes upes krastā, laivu noma. 

  Laivošana pa Aiviekstes upi: maršruti, kanoe 
laivu noma, laivu transportēšana,  tel. 25434346*, 
26649344*.

 ĒDINĀŠANA
 “Ģimenes sēta”. tel. 26155421, 27524492*
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 Bolēnu avots, Bolēni, Bērzaunes pag. 
GPS 56.8689, 26.0118.  Avots atrodas 8 metrus dziļā 
ošu gravā. Ūdens temperatūra visu gadu + 7° C, tam 
piemītot spēja dziedēt acu kaites.

 Gaiziņkalns, Bērzaunes pag. GPS 56.8714, 25.9639. 
Latvijas augstākais kalns (312 m vjl.). 
 Dabas taka (2 km), kas ved pār kalna virsotni un kalna

 pakājes ceļu, skatu vietas, marķējums, info stendi,
 lapene, atpūtas vietas.
 Strūves ģeodēziskā loka punkts “Gaiziņš”. Loka

 kopējais garums ir 2822 km. Tas šķērso 10 valstis
 no Norvēģijas līdz Ukrainai. Latvijā ir 16 Strūves
 ģeodēziskā loka punkti, viens no tiem atrodas
 Gaiziņkalnā. Uzmērījumi tika veikti laika
 posmā no 1816.-1855. gadam. Strūves
 ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO Pasaules
 mantojuma sarakstā.
 Gides: Danuta, tel. 26141853*, Sarmīte, tel. 20097882*.

   Viesu māja “GaiziņStars”, Smilteņu skola, 
Bērzaunes pag. GPS 56.8708, 25.9842, tel. 26558644, 
64828123*, www.gaizinstars.lv Dzejnieka A.Čaka 
(1901‐ 1950) vaska figūra, izstāde “Gaiziņa skapis”, 
sentēvu dūmu pirtiņa, pirtniece, ēdināšana*. 

  Mākslinieku darbnīca “Akmens mājas galerija”, 
Lejas  Vālēni,  Aronas pag.  GPS 56.8874,  26.0478,
tel. 29438977, 29523794*.  Tikšanās ar māksliniekiem 
Maiju Jakoviču un Valēriju Baidu, ap 300 gleznu, gleznu 
iegāde, glezniecības nodarbības, portretu gleznošana, 
pārgājiens uz Vālēnu dižozolu (apkārtmērs 7 m). 
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Lubāna ezers. Latvijas lielākais ezers, tas stiepjas līdz 
14 km garumā un 9 km platumā. Ezera krasti ir 
pārveidoti, tos ieskauj savdabīga dambju un kanālu 
sistēma. Ziemeļaustrumu krastā ir peldvieta un 
atpūtas vietas. Lubāna ūdens līmeņa regulēšanai 
kalpo Kalnagala un Aiviekstes slūžas.
Lubāna mitrājs (51351 ha) plešas līdzenumā ap 
Latvijas lielāko ezeru - Lubānu. Ezers un zivju dīķi ir 
viena no svarīgākajām caurceļojošo ūdensputnu 
atpūtas un barošanās vietām Latvijā. 
Putnu vērošana. Vislielākais putnu daudzums ir 
pavasara un rudens migrācijas laikā. Šeit sastopamas 
vairākas pasaulē apdraudētas putnu sugas: ķikuts, 
grieze, jūras ērglis, zivju ērglis. Kopumā teritorijā 
novērotas ap 257 putnu sugas, no tām ap 190 šeit arī 
ligzdo. BirdLife International teritorija.

    Lubāna mitrāja informācijas centrs, 
Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pag. GPS 56.8164, 
26.9065, tel. 29234956*, www.lubanamitrajs.lv 

 Tūrisma ceļveži, kafija.
 Gidi un ekskursijas Lubāna ezera apkārtnē.
 Putnu vērošanas ekskursijas, binokļi.
 Orientēšanās spēle informācijas centra apkārtnē.
 Pārgājieni un vides izglītības nodarbības. 
 Laivas (5), SUP dēļi (10), marķēts niedru labirints,

 telšu un piknika vietas.

 Savvaļas putnu rehabilitācijas stacija “Tiltakalni”, 
Barkavas pag. GPS 56.7659, 26.4582, tel. 29485851*. 
Vides eksperta Uģa Bergmaņa stāsts par Latvijas 
putniem un nelaimē nonākušo īpaši aizsargājamo 
plēsējputnu atveseļošanu.
Putnu un dzīvnieku vērošanas tūres ar dabas 
ekspertu Daini Tuču, tel. 26528739*. Maršruts tiek 
saplānots atbilstoši putnu vai dzīvnieku pulcēšanās 
vietām Lubāna mitrājā vai Teiču dabas rezervāta apkārtnē.

 Teirumnieku purva taka, Nagļu pag.
GPS 56.7208, 26.9375. 800 metrus gara laipota taka pa 
purvu un gar purva ezeriņu. 

 Kalnagala slūžas, Kalnagala hidromezgls, 
Barkavas pag. GPS 56.7345, 26.7262. Viens no Lubāna 
ezera hidrotehniskās sistēmas centrālajiem mezgliem. 
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  Zvejnieku sēta  „Zvejnieki”, Īdeņa, Nagļu pag.
GPS 56.7504, 26.9485, tel. 28301143*, www.zvejnieki.lv  
Pēc pieteikuma Lubāna ezera zivis (svaigas, 
kūpinātas), Lubāna ezera apkārtnes vēsture, gida 
pakalpojumi, naktsmītnes.

  Pulkveža O. Kalpaka dzimtās mājas "Liepsalas", 
Ošupes pag. GPS 56.7889, 26.6252, tel. 26400999*.  
Piemiņas memoriāls Latvijas bruņoto spēku pirmajam 
komandierim pulkvedim O. Kalpakam (1882.-1919.). 
Ekskursija, piknika vieta, nometņu organizēšana. 

  Piemineklis pulkvedim O. Kalpakam, 
Visagala kapi, Indrānu pag. GPS 56.8048, 26.5686.  
Dzimtas apbedījumu vieta ar K.Zāles un A. Dzirkaļa 
1927.g. veidotu pieminekli.

  Zemnieku saimniecība "Jaunkalēji", Kalēji, 
Ošupes pag. GPS 56.8038, 26.6472, tel. 29104869*.  
Lauku maizes cepšana, grupu ekskursijas, degustācija, 
latviskā virtuve, grupu ēdināšana*, kāzu izdarību 
programma, piknika un telts vietas, jēra gaļa.

  Lauku māja “Kodoli”, Ošupes pag.
GPS 56.8654; 26.6741, tel. 29331268*. Sarunas par 
pirti, pirtiņa, pirtniece, pirts rituāls, aromterapija, pirts 
skrubji, augu eļļas, zāļu tējas, telšu un laivotāju 
nometnes vieta.

  Zemnieku saimniecība "Zīles", Ošupes pag. 
GPS 56.8120, 26.6003, tel. 26138020*. Aitkopība, aitu 
un gaļas liellopu ganāmpulku apskate, tikšanās ar
saimnieku. Apmeklējumi tikai vasarā.

 ĒDINĀŠANA 

 Ēdnīca “JAK Barkavas struktūrvienība”, 
Dzirnavu iela 1, Barkava, tel. 64807214. 
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AKTĪVĀ ATPŪTA
 Pārvietojamā mucveida pirts, Aļņi, Ošupes pag. 
GPS 56.7789, 26.6880, tel. 28893026*.

 Degumnieku aktīvās atpūtas centrs, Skolas iela 
13, Degumnieki, GPS 56.7976, 26.7483, tel. 27803237. 
Baseins, sauna, ūdens aerobikas nodarbības, 
trenažieru zāle.

       Ūdens tūrisma centrs „Bāka”, Kvāpāni, 
Gaigalavas pag. GPS 56.7848, 26.9430, tel. 26663358,  
http://baka.rezeknesnovads.lv   Skatu terase (augstums 10 
m), izstāžu zāle, kuteris, vindsērfings, ūdensslēpes, sporta 
laukumi, velo (10), SUP, kajaki,  naktsmītnes u.c.

 Marķēts velo maršruts “Apkārt Lubānam”, 
garums 57 km.

 Laivošana pa Aiviekstes upi: maršruti, kanoe 
laivu noma, laivu transportēšana, tel. 25434346*, 
26649344*
 Laivas, makšķerēšana.
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   Brīvdienu māja  “Piekūni”, Vestienas pag.
GPS 56.8664, 25.9435, tel. 29416180, 29178245*, 
www.piekuni.lv  Pirts, rituāls, astroloģijas 
konsultācijas (arī grupām), dabas taka, pārgājienu 
organizēšana Gaiziņkalna apkārtnē, vides gida 
nodarbība “Bebraines ķēķis” (līdz 25 pers., no 1,5 st.).

AKTĪVĀ ATPŪTA

    Atpūtas bāze “Gaiziņš”, Bērzaunes pag.
GPS 56.8761, 25.9624, tel. 29216473, www.gaizins.lv  
Gaiziņkalna dabas taka, kāpšana stāvajā Golgāta 
nogāzē, panorāmas skats uz Viešūra ezeru, gaisa 
troses ceļš „Tarzāns”, kameršļūkšana ūdenī (40 m), 
ēdināšana.

 Zirgu izjādes “Stikliņi”, Bērzaunes pag.
GPS 56.8611, 25.9921, tel. 26534658*. Izjādes, vizināšanās 
ratos, droškā vai kamanās. 

   Viešūra ezera laivu bāze, Vestienas pag.
GPS 56.8946, 25.9515,  tel. 28656198*, www.viesurakalns.lv 
Licencēta makšķerēšana, laivas, telšu vietas.

  Marķēts velo maršruts “Gaiziņa pakalnos”, garums 
ap 20km. Maršruts ir ainavisks, tas ved pa Vestienas 
aizsargājamo ainavu apvidu un Gaiziņkalna dabas 
parka teritoriju. 

 ĒDINĀŠANA         Atpūtas bāze “Gaiziņš”.
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         SPA kūrorts „Mārcienas muiža”, Lejas 
Patmalnieki, Mārcienas pag. GPS 56.7845, 26.0878,
tel. 64807300, 26335000, www.marciena.eu  

 SPA procedūras (ārstniecība ar biomehānisko
 stimulāciju, masāžas, ķermeņa kopšanas, svaru
 regulējošās un pretcelulīta procedūras).

 SPA pirtis (sāls istaba, skuju tvaika pirts, siena-tvaika
 krēsli, sauna, dzirnavu kontrasta duša, aukstais
 baseins, siltais baseins, burbuļvanna).

 Restorāns (ēdieni no latviešu un baltvācu virtuves).
 Naktsmītne.
 Konferenču, kāzu un svinību vietas.

     Viesu māja “Šubrakkrasti”,  
Kalnozols, Bērzaunes pag. GPS 56.8026, 25.8314, 
tel. 22441173, 29189120*, www.arakalnozols.lv  
Ekskursija, ražošanas iekārtu darbnīca, moto sporta 
vēsture, kalns ar serpentīnu ceļu (219 m vjl.), ainava ar 
dīķu kaskādēm (15 ha), pļavu golfs, vieta kāzu 
svinībām un sporta spēlēm, nometņu organizēšana, 
zupa uz ugunskura, puķu stādi.

AKTĪVĀ ATPŪTA

   Pļavu golfa laukums “Kalnozoli”, 
Bērzaunes pag. GPS 56.8026, 25.8314, tel. 29460341, 
29189120*, www.arakalnozols.lv  Golfa laukums
(9 bedrītes), apmācības, inventāra noma (arī bērniem), 
golfa turnīru organizēšana. 

  Baseini. 1 6

   Ogu un augļu dārzs „Jāņkalni", Vestienas pag. 
GPS 56.8661, 25.8407, tel. 26157040, 28992426*, 
www.jankalni.lv  Dārzi ierīkoti 22 ha platībā, tiek 
audzētas krūmmellenes, rabarberi, avenes, cidonijas, 
āboli u.c. Pārstrādes cehā tiek ražotas sukādes, augļu 
konfektes, sulas, sīrupi, tējas un ievārījumi. Ekskursija, 
degustācija, svaigu ogu, to produkcijas un 
krūmmeleņu stādu iegāde.

 Zemnieku saimniecība „Gretes”, Vestienas pag. 
GPS 56.8621 25.7503, tel. 29450715*.  Savvaļā turēta 
zīdītājgovju ganāmpulka apskate (ap 150 dzīvnieku); 
pārgājiens (300m) uz pirmā latviešu botāniķa Jāņa 
Ilstera (1851-1889) piemiņas vietu, kāpšana Gretu 
kalnā, atpūtas vieta pie Stirnezera.

AKTĪVĀ ATPŪTA
 Atpūtas vieta „Ielāpi”, 
Vestienas pag. GPS 56.8506, 25.8225, tel. 29227504*.  
Atpūtas vieta Kāla ezera krastā, bērnu rotaļu laukums, 
laivas, katamarāni. Aromātisko ziepju vārīšanas un 
vaska sveču liešananas darbnīcas, ēdināšana āra nojumē*.

 Atpūtas vieta „Kālezers”, Vestienas pag.
GPS 56.8649, 25.8430, tel. 26521292. Peldvieta, 
piknika vietas, katamarāni, laivas, telšu vietas, 
naktsmītne.

  Atpūtas vieta „Bērzi”. Vestienas pag.
GPS 56.8652, 25.8029, tel. 28700536*. Atpūtas vietas 
pie Kāla ezera, laivas. 

  Atpūtas vieta „Dadzīši”, Vestienas pag.
GPS 56.8700, 25.8259, tel. 29428355*. Peldvieta, 
piknika vietas, katamarāni, ūdens trīsriteņi, laivas, 
plosts (12 pers.) , telšu vietas.

  Peldošā pirts Kāla ezerā, Vestienas pag.,
tel. 28269240*. Peldošs plosts ar saunu un grilēšanas 
iespējām. Vietas pietiek 8 personām.

  Laivas, makšķerēšana, licences.
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              “Apiņu kalte”, Agri, Prauliena,
GPS 56.8259, 26.3027, tel. 29455829*  Antras Gotlaufas 
kulinārijas programma “Senie Madonas novada 
ēdieni”, kulinārijas nodarbības, grupu ēdināšana*, 
vasarā – zemenes, avenes. 

          “Madonas alus”, Bodnieki, Praulienas pag. 
GPS 56.8249, 26.3393, tel. 20393995*. Ekskursija, 
degustācija, alus iegāde, vasaras restorāns.

 Dižakmens Velna Skroderis. Jaunauziņas, 
Praulienas pag. GPS 56.7867, 26.3803. Trešais lielākais 
Latvijas akmens, apkārtmērs 20 m.

AKTĪVĀ ATPŪTA
  Šautuve “Palejas”, Praulienas pag. GPS 56.8254, 
26.3263, tel. 28336872*, www.cihpih.lv  Apaļā stenda, 
tālšaušanas un skrejošo dzīvnieku siluetu šautuves, 
amerikāņu traps, šaušanas apmācības, sportings.

  Zirgu izjādes “Jaunzemi”,  Praulienas pag.
GPS 56.7864, 26.4808, tel. 29459432*.
Izjādes, vizināšanās pajūgā vai kamanās. 

  ĒDINĀŠANA 
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