
PIEROBEŽAS 
SKATU TORŅU TŪRE

Jau Latvijas valsts pirmsākumos Alūksnes novads bija 
iekļauts starp Latvijas paraugmaršrutiem, dēvējot to par 
“Malienas Šveici”. 1935. gada Shell ceļvedī maršruts 
caur Māriņkalnu un Jaunlaiceni uz Apekalna baznīcu 
saukts par “vienu no skaistākiem ceļiem Vidzemē” un šī 
puse par “skaistāko Latvijas apgabalu ar neskaitāmiem 
kalnājiem, devīgu roku izkaisītiem ezeriņiem, upītēm un 
mežiem, kas rāda ceļotājam skaistās Latvijas burvību”. 
Varenais Drusku pilskalns ar Tatru priekškalnēm cienīgu 
Korneta ezeru virknes padziļinājumu ir noteikti starp 
ledāja radošās darbības izcilākajām vietām Latvijā. 
Turklāt tik viegli atrodams – izbrauc uz Vidzemes 
šosejas un līdz Igaunijas pierobežai pie Veclaicenes, 
netālu no Munameģa. Izaicini sevi īpašajās Alūksnes 
novada un pierobežas ainaviskajās vietās!

• Alūksnes skatu tornis – Kornetu skatu tornis – 29 km

• Alūksnes skatu tornis – Dēliņkalna skatu tornis – 17 km

• Dēliņkalna skatu tornis – Kornetu skatu tornis – 8 km 

• Kornetu skatu tornis – Paganamā skatu tornis – 13 km 

• Paganamā skatu tornis – Ligzdas koka skatu tornis – 19 km 

• Ligzdas koka skatu tornis – Lielā Munameģa skatu tornis – 8,5 km 

• Lielā Munameģa skatu tornis – Alūksnes skatu tornis – 39 km 



Lielā Munameģa skatu tornis 
(Suur Munamägi)
Baltijas augstākais kalns Lielais Munameģis 
(317,4 m virs jūras līmeņa) sasniedzams 
braucot pa Hānjas augstienes līkumotajiem 
ceļiem.Tornis uzbūvēts 1939. gadā, un tā 
augstums pēc 1969. gada rekonstrukcijas, 
ir 29,1 metrs. Skatu platformā var nokļūt pa 
vītņveida kāpnēm celtnes iekšpusē, vai arī 
uzbraukt ar lifta stikloto kabīni.
Skatu tornis atvērts:
01.04.-31.08. no 10:00 līdz 20:00
01.09. -31.10. no 10:00 līdz 17:00
01.11.-31.03. atvērts tikai sestdien un 
svētdien no 10:00 līdz 15:00
www.visitestonia.com/lv
Adrese: Haanja ciems; 65101 Rõuge 
pagasts
GPS: 57.715149, 27.055359

Ligzdas koks (“Pesapuu”)
Gleznainajā Reuges senlejas Pilsētas 
ezera (Liinjärv) krastā slejas savdabīgs 
skatu tornis, kas pēc izskata atgādina 
koku ar divām putnu ligzdām. Skatu 
torņa augstums ir 30 metri (augšējā skatu 
platforma atrodas 27 metru augstumā). 
Skatu tornis naktī ir izgaismots un atvērts 
visu diennakti.
Adrese: Tindi ciems; 66298 Rõuge 
pagasts
GPS: 57.727640, 26.937395

Alūksnes Tūrisma informācijas centrs
Tūrisma Pils iela 25A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 
+371 64322804, +371 29130280, +371 25442335 
tic@aluksne.lv  |  www.visitaluksne.lv

Alūksnes skatu tornis
Skatu tornis atrodas Tempļakalna 
parkā blakus Alūksnes ezeram, ir 
37,8 metrus augsts un ir viens no 
augstākajiem torņiem Latvijā. Līdz 
augšējai skatu platformai ved 153 
pakāpieni. 
Tornis atvērts no 1.maija līdz 
31. oktobrim, katru dienu no 11.00 līdz 
19.00, izņemot pirmdienās.
Ieeja Tempļakalna parkā: 1,00 EUR. 
www.visitaluksne.lv 
GPS: 57.431246, 27.063076
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Paganamā (Paganamaa) skatu 
tornis
2015. gadā Rādi kalnā tika uzcelts 24 
metrus augsts skatu tornis, no kura paveras 
brīnišķīga ainava uz Robežgravu (Piiriorg) 
ar četru ezeru virkni un Latvijas pakalniem 
otrpus ezeriem. Latvijā šo vietu sauc par 
Peļļu gravu. Torņa tuvumā ir atpūtas vieta, 
brīvdabas estrāde. Tornis atvērts visu 
diennakti.
Adrese: Paganamaa, Rõuge pagasts
GPS: 57.586997, 26.837206
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Kornetu skatu tornis
Skatu tornis liegumā “Korneti – Peļļi” ir 
27 metrus augsts, un Drusku pilskalna 
dabas takas apmeklētājiem ir iespēja 
izbaudīt skaisto skatu gan uz Alūksnes, gan 
Hānjas augstieni Igaunijā un pat redzēt 
Munameģi. Tornis atvērts visu diennakti.
Adrese: Korneti, Veclaicenes pagasts, 
Alūksnes novads
GPS: 57.590257, 26.939569
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Dēliņkalna skatu tornis
Dēliņkalns ir Alūksnes augstienes 
augstākais paugurs, kura absolūtais 
augstums sasniedz 271,5 m, relatīvais 
augstums - vairāk kā 70 m. No 
kalna D nogāzes paveras skaista 
mežiem apaugušu pauguru un pļavu 
mozaīkainava. Kalna virsotnē atrodas 
27 metrus augsts skatu tornis. Tornis 
atvērts visu diennakti.
Adrese: Dēliņkalns, Jaunlaicenes pagasts, 
Alūksnes novads
Piebraukšana no Vidzemes šosejas 
pa vietējās nozīmes autoceļu V385 
“Kaktiņi - Sauleskalns”, no Alūksnes caur 
Māriņkalnu, sekojot norādēm “Dēliņkalns”.
GPS: 57.5429045, 26.9428878
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