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Apslēptās bagātības 
Gaiziņa apkārtnē

Gaiziņš. Gaisiņš. Gaiszi-
nis. Gaiziņkalns. Katram 
savs pieredzes stāsts, kat-
ram savs redzējums par tā 
nākotni. Bet kas ir mūsu 
kopīgais Gaiziņš? "Tas bija 
tik sen, ka pat tēvutēvu tēv-
māmiņas nezināja, kā īsti 
viss noticis, – ne vakar tā 
dieniņa, kad Saulīte kāzas 
dzēra, ne vakar tā dieniņa, 
kad Zemīte radījās. Pasaule 
bija gluži jauna un Aizsaule 
– tukša. Kusa aizmūžu ledā-
ji, ūdeņi sarieta ezeros, 
upēs un jūrās. Trīs milži to-
reiz klejoja pa Vidzemes 
augstieni. Ko viņi meklēja, 
ko darīja – viss ir aizmirsts. 
[..]. Bet, kad reiz pienāca 
Veļu laiks, sagūla cits citam 
iepretī un sarausa zemes 
virsū. Norima un kļuva par 
kalniem. Ķelēns. Gaiziņš. 
Bākūzis." Tā lasāms skaista-
jā Saulcerītes Vieses novada 
epā "Dieviena". 

Krūmiņtēva (Jāņa Krū-
miņa) savāktajās un apko-
potajās teikās un nostāstos 
par Gaiziņkalna apkārtni 
vēstīts par naudas lādi, kas 
ik pa laikam (pēc simt vai 
tūkstoš gadiem) vecenītes 
izskatā izlien no Viešūra 
ezera un lūdz notīrīt ļoti 
netīru, nopuņķojušos degu-
nu, kaut ar sakumiem no-
raust netīrumus. Nācēja 
esot naudas vecene no Baltā 
kalna lādes, bet līdz šim vi-
ņai vēl neviens nav pakalpī-
gi degunu noslaucījis. Gadu 
simti gan rit tik ātri...

Lai noteiktu gaidāmo 
laiku, agrāk cilvēki vēroja 
dabas parādības un likum-
sakarības, iztiekot bez pre-
cīzām meteoroloģiskām 
prognozēm. Un tā nu ap 
Latvijas augstāko virsotni 
dzīvojošie ļaudis allaž paļā-
vās uz precīzāko Gaiszini – 
Gaiziņu. Ja tas tinas miglā, 
ja no tā ceļas miglaina dū-
maka, tad visi zina, ka drī-
zumā, ne vēlāk kā trešajā 
dienā, gaidāms lietus. Tā tas 
vienmēr notiekot. Gaiziņ-
kalna apkārtnes iedzīvotāji, 
sevišķi siena laikā, bieži pa-
metot acis uz kalna pusi.

Vēl augstāk par virsotni
Torņu vēsture Gaiziņ-

kalna virsotnē aizsākas 
gandrīz vai pirms divsimt 
gadiem saistībā ar vācu iz-
celsmes Krievijas astrono-
ma Fridriha Georga Strūves 
triangulācijas uzmērīšanas 
ķēdes veidošanu. Mūsdie-
nās to pazīst kā Strūves 
ģeodēzisko loku, kas šķērso 
desmit valstis. No Latvijā 
kādreiz uzmērītajiem seš-
padsmit punktiem divi ie-
kļauti UNESCO pasaules 
mantojumā – "Jēkabpils" un 
"Sestukalns". Punkts "Sestu-
kalns" atrodas 216,5 m aug-
stajā Ziestu kalnā Ērgļu no-
vada Sausnējas pagastā. 

Triangulācijas tīkla uz-
mērīšanas darbos 1824. gadā 

to nostiprināja ar stabilu 
centru, kas neskarts saglabā-
jās līdz 1904. gadam, kad 
krievu militārie ģeodēzisti to 
atjaunoja, veidojot jaunu tīk-
la sasaisti ar agrāko Strūves 
triangulācijas līniju – Sestu 
(Ziestu) kalns – Gaisakalns 
(Gaiziņkalns). Vai un cik rei-
žu vēl celts tornis līdz 30. ga-
diem, nav precīzu ziņu, bet 
Aleksandrs Čaks, kas 30. ga-
dos vasaras vadīja kalnam 
tuvajās "Pelādēs", raksta, ka 
"vecais tornis bija derīgs 
vairs tikai cirkus mākslinie-
kiem un vējam, kas svilpo-
dams nāk no Latgales, apmet 
kūleni torņa ļodzīgajos 
spraišļos un ielec tuvākā eze-
rā nomazgāt muti".

Tornis vecajās 
fotogrāfijās

1930. gada 17. augustā 
Gaiziņkalnu apmeklēja to-
reizējais Valsts prezidents 
Alberts Kviesis. Par godu 
šim notikumam kalnā tika 
uzstādīts piemiņas akmens 
(autors – akmeņkalis Jūlijs 
Blumbergs). Piemiņas ak-
mens pazuda ap 1960. gadu. 
90. gadu vidū tika uzstādīts 
jauns piemiņas akmens, iz-
gatavots pēc oriģinālā ak-
mens fotogrāfijas. 

30. gados Gaiziņš otru 
elpu ieguva pēc jauna torņa 
uzcelšanas. To atklāja 1935. 
gada 7. jūlijā Iekšlietu mi-
nistrijas Tūrisma un emig-
rācijas biroja vadītājs Kārlis 

Vanags, kas bija ieradies no 
Rīgas kopā ar ekskursantu 
grupu. Pēc 31 metru augstā 
torņa atklāšanas tūristi 
tajā uzvilka Latvijas valsts 
karogu, kas tur plīvoja līdz 
1940. gadam. Torņa pēdējā 
stāva platformas grīda atra-
dās 21 metra augstumā, 
skatu torņa vidējais baļķis, 
uz kura nostiprināts mēr-
niecības galdiņš, bija au-
dzis 146 gadus. 

Ar torņa uzcelšanu 
Gaiziņa labiekārtošana ne-
beidzās. Tika domāts, lai arī 
torņa apkārtne būtu sakop-
ta un tūristiem interesanta. 
1937. gadā kalna pakājē uz-
cēla tūristu kiosku, kur ie-
spējams iegādāties vietējās 
skatu kartes, piemiņas lie-
tas, atspirdzinājumus. Bija 
doma arī par pasta kastīti 
pie kioska, tika piedāvāti 
fotogrāfa pakalpojumi, ie-
spēja izīrēt tālskati.

1938. gada 30. maijā 
Gaiziņkalnu apmeklēja 
Kārlis Ulmanis. 1939. gadā 
pabeidza avotiņa izbūvi 
ceļā no "Lejas Gaiziņiem" uz 
skatu torni. 1940. gada plā-
nos bija paredzētas vairākas 
atpūtas nojumes (pēc arhi-
tekta O. Krauzes izstrādātā 
meta) novietošanai pretim 
izcirstajām skatu stigām. K. 
Ulmaņa apmeklējuma atce-
rei bija paredzēts uzcelt 
starp Vadoņa ozolu un ska-
tu torni māksliniecisku 
saules pulksteni, pie kura 
darbu bija sācis tēlnieks 
R. Grinevičs. Šiem darbiem 
svītru pārvilka Latvijas 
okupācija.

Uz Latvijas milzi – 
Gaiziņkalnu

Viens no Latvijas tūris-
ma kustības pamatlicējiem, 
Sabiedrisko lietu ministri-
jas Tūrisma nodaļas vadītājs 
Kārlis Vanags mudināja: 
"Meklējiet savos ceļojumos 
skaisto Latviju, strādājošo 
un radošo Latviju, latvju 
sētu, latvju darbu, latvju 
sirdi, tikumu un tautu!" Ak-
cijā "Apceļo dzimto zemi" to 
objektu sarakstā, kuru kaut 

reizi vajadzēja apmeklēt 
katram kārtīgam pilsonim, 
protams, bija Gaiziņš. "Cik 
savādi arī tas nebūtu, pat 
mūsu inteliģences aprindās 
ir vēl tik daudz ļaužu, kas šo 
aicinošo tūrisma objektu 
savām acīm vēl nav redzēju-
ši un saviem paša soļiem 
mērojuši," vēsta kāds 30. 
gadu tūrisma tēmai veltīts 
izdevums. Gan specializētie 
tūrisma izdevumi, gan Ma-
donas vietējā avīze regulāri 
rakstīja par iespējām, pie-
dāvājumiem doties "Uz Lat-
vijas milzi – Gaiziņkalnu". 

Tūrisma reklāmās Ma-
dona – rosīgā apriņķa pilsē-
ta uzkalnā – bija vieta, no 
kurienes sākas ceļojums uz 
Gaiziņkalnu. Ar Atzinības 
krustu apbalvotais Mado-
nas tūristu aģents Jānis 
Kalniņš ierosināja Madonas 
pilsētas valdei izlikt pilsētas 
robežās attālumu rādītājus 
uz Gaiziņkalnu, kam arī 
1937. gadā pilsētas valde at-
vēlēja līdzekļus. Uzraksti 
pēc Šoseju departamenta 
uzrakstu parauga tika izga-
tavoti uz baltiem dēlīšiem 
ar melniem burtiem. No 
Rīgas Gaiziņā varēja nokļūt, 
braucot ar vilcienu līdz 
Mārcienai un tālāk kājām 
vai ar zirgu. Varēja arī 
braukt līdz Ērgļiem ar auto-
busu vai pēc dzelzceļa līni-
jas atklāšanas ar vilcienu un 
tālāk ar autobusu, kājām, uz 
slēpēm vai zirga pajūgā. 

Trakie rīdzinieki 
aizsāk jaunu tradīciju

Par Gaiziņu bija tei-
ciens, ka tad, kad ap Dauga-
vu pie Rīgas braucot ratos, 
Gaiziņkalna augstienē vēl 
braucot ragavās, un, kad 
Zemgalē rudzu lauki jau 
zaļo, Gaiziņa piekalnēs vēl 
sniegs. 30. gados Gaiziņ-
kalnā trenējās Latvijas slē-
potāju izlase, arī vairāk-
kārtēja Latvijas meistare 
slēpošanā un slalomā, 
1936. gada olimpisko spēļu 
dalībniece Mirdza Martin-
sone. Viņa ir prototips Ilzes 
Kalnāres "Sniega Rozei", ko 
var saukt par himnu prozā 
Gaiziņam un slēpošanai. 
Šajā stāstā ir uzburts Snie-
ga Rozes nakts brauciens 
lielajās kamanās no Mār-
cienas stacijas uz apmeša-
nās vietu Gaiziņos. Un tad 
kāpiens tornī: "Pa apsar-
mojušajām skatu torņa 
kāpnēm, kas dīvaini čīkstē-
ja zem apkaltajiem zāba-
kiem, Sniega Roze uzkāpa 
pašā augšā. Tur viņa stāvēja 
kā sastingusi baltajā mē-
ness gaismā un skatījās 
melnajā mežu svītrā pie 
apvāršņa." 

Gaiziņš bija iecienīts tū-
risma objekts, un tā apkai-
mē tika piedāvātas vairākas 
nakšņošanas vietas. 1936. 
gada Lieldienās netālu no 
Gaiziņa – Kulitēnu tūristu 
mītnē – pavadīt svētku lai-
ku un slēpot bija apmetusies 
padsmit cilvēku liela kom-
pānija no Rīgas, dažādu 
profesiju pārstāvji, viņu 
vidū arī slēpotāja M. Mar-
tinsone. Kulitēnos atpūtas 

brīžos skanēja mūzika, 
dziesmas. Pašdarbības teāt-
ra aktieris Bruno Kalniņš 
izdomāja, ka visiem jāpār-
ģērbjas un jāsarīko karne-
vāls. Tā, dažnedažādi saģēr-
bušies, visi slēpoja uz kalnu. 
Un kopš tās reizes katru 
gadu rīkoja karnevālu.

Iepriekšējos septiņos 
gadu desmitos

Gaiziņkalna tornis tika 
nodedzināts 1944. gadā, pēc 
Otrā pasaules kara armija 
uzbūvēja jaunu trigonomet-
risko torni, ko izmantoja arī 
kā skatu torni. 1976. gadā 
Latvijas PSR Mežsaimniecī-
bas un mežrūpniecības mi-
nistrija izdeva pavēli par 
jauna un moderna Gaiziņ-
kalna skatu torņa projektē-
šanu un būvniecību. Un līdz 
ar to nonākam pie laikmeta 
bez torņa Gaiziņkalnā. 

Torņa pasūtītāja funkci-
jas tika deleģētas mežu pētī-
šanas stacijai "Kalsnava", bet 
celtniecības darbi uzticēti 
Rēzeknes vispārējam celt-
niecības trestam. Skatu tor-
ni būvēja ar mērķi, lai tas 
kalpotu tūristu un mežu 
ugunsdzēsēju vajadzībām. 
To plānoja uzbūvēt 51 metru 
augstu, ar dzelzsbetona div-
laidu kāpnēm, tika plānots 
arī lifts ērtākai nokļūšanai 
uz augšējo skatu platformu. 

1981. gada 4. augustā 
svinīgā pasākumā tika ie-
likts pamatakmens jauna-
jam Gaiziņkalna skatu tor-
nim, un Madonas rajona 
kompartijas pirmais sekre-
tārs Leo Bērziņš ievietoja 
kapsulu ar celtniecības uz-
sākšanas aktu pamatakme-
ņa būvbedrē. 

Taču būvmateriāli un 
būvdarbi bija tik zemā kva-
litātē, ka celtniecība tika 
pārtraukta. Jaunbūve tapa 
līdz 40 metru augstumam 
un tā arī netika pabeigta. 
Nepabeigtais tornis kropļo-
ja Gaiziņa virsotni, līdz 
2012. gada decembrī, sadar-
bojoties Madonas novada 
pašvaldībai ar zemes īpaš-
nieci, LR Zemessardzes 54. 
inženiertehniskā bataljona 
vīri torni uzspridzināja. 

Un, lai cik krāšņus stās-
tus varēja stāstīt ceļā uz 
Gaiziņu, bija kauns turp 
vest tūristus. 

Vai pakāpsimies 
augstāk?

Jā, ir teiku, stāstu, atmi-
ņu, fotogrāfiju un literāru 
darbu bagātība. Bet patiesī-
bā ir skumji. Cik paaudzēm 
vēl jāizaug, lai kā I. Kalnāres 
Sniega Roze varētu nolūko-
ties no Gaiziņa augstu-
miem, sakot: "Dievs, kas te 
bija par skatu! Visapkārt, 
kur vien acis vērsa, bija kal-
ni un meži, meži un kalni. 
Tumšās Siržu kalna egles 
pret dzidrām debesīm pa-
tiesi izveidoja sirdis. Un 
taisni pretim Gaiziņkal-
nam savu vareno pakausi 
mākoņos bija atspiedis 
Bākūzis"... Lai arī varam le-
poties ar veselu Vidzemes 
kalnu rindu, Gaiziņš mums 
ir tikai viens.

Kas vēl augstāk par 312 metriem
Gaiziņkalnā ir bijuši vismaz trīs skatu torņi

M A DON A S MUZE JA A RH Ī VA FOTO

Torni atklāja 1935. gada 7. jūlijā, tūlīt pēc tam 31 metru 
augstajā tornī tūristi uzvilka Latvijas valsts karogu, kas tur 
plīvoja līdz 1940. gadam. Attēlā: ceļotājas Gaiziņkalnā. 30. 
gadu otrā puse.

L A IMDOTA S I VA NOVA S FOTO

Mirkli pēc uzspridzināšanas. 2012. gada 14. decembris.


