AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS “VECLAICENE”

PEĻĻU DABAS TAKA

~3h | ~7km

Maršruts GPX formātā

Maršruts

Foto: Sanita Pāsa

Īsts izaicinājums aktīviem dabas taku gājējiem. Taka ved pa ledāju kušanas ūdeņu izgrauzto Peļļu
gravu, kuras četri ezeri veido dabīgu Latvijas-Igaunijas robežu un ļauj paviesoties Igaunijas daļā, ko
sauc par Velnu zemi (Paganamaa). Paralēli maršrutam iespējams apskatīt plašos akmens krāvumus
Vorotkas senkapos un uzkāpt Paganamā skatu tornī, no kura paveras ainavas uz Robežgravu ar
ezeru virkni, kā arī Latvijas pakalniem otrpus ezeriem. Pastaigu var apvienot ar peldēm Ilgāja un
Smilšāja ezeros, geo slēpņu meklēšanu un nakšņošanu Dabas mājā pie Palpiera vai Ilgāja ezeriem.

Maršruta gaita
Ilgājs – Vorotkas kalns – Sūneklis – Smilšājs – Paganamā skatu tornis Rādi kalnā – Peļļu ezers –
Palpieris – Naudas akmens

Ceļa segums

Ieteicamais laiks

Ceļi ar grants segumu, meža ceļi, takas un koka laipas Aprīļa beigas – oktobris

Ilgums

~7km

Foto: Ainars Gaidis

Garums

~3h

Grūtības pakāpe
Vidējas grūtības taka ar stāviem kāpumiem
A
Z

Sākuma punkts, beigu punkts

Stāvvieta pirms “Mežavizlu” mājām

Marķējums
Apļveida taka marķēta ar sarkanas krāsas
aplīšiem

GPS: 57.5864, 26.8740

Der zināt!
Foto: Ainars Gaidis

Pierobežā un šķērsojot robežu, nepieciešams personu apliecinošs dokuments. Maršruta
veikšanai nepieciešami piemēroti apvidus apavi. Atsevišķos maršruta posmos, atkarībā no
meteoroloģiskiem un citiem apstākļiem, var būt slidenas takas, kāpnes un laipas. Katrs ir atbildīgs
par savu drošību maršruta veikšanas laikā. Glābšanas dienesti: 112
Ievēro principu “#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”
Takas posms daļēji sakrīt ar vēl 3 maršrutiem: mācību taku 4,7 km (marķējums: balts –sarkansbalts) un RMK Peraküla-Aegviidu-Ähijärve pārgājienu maršrutu 815 km (marķējums: balts-zaļšbalts) un 1050 km garo Mežtaku (marķējums: balts-oranžs-balts)

Serviss

GPS: 57.5899, 26.9480

Brīvdienu māja “Ezerlīči”
+371 26186570
ritameldere@inbox.lv

Brīvdienu māja “Dzērves ezers”
+371 26391443
dzervesezers@gmail.com

Foto: Māris Šļivka

Auto un treileru stāvlaukums “Korneti”
Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkts
Bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes punkts
“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts,
Alūksnes novads

GPS: 57.5871 26.9438

Dabas māja pie Palpiera ezera
+371 25442335, +371 29130280
tic@aluksne.lv www.visitaluksne.lv
www.visitaluksne.lv
GPS: 57.5791, 26,8613

GPS: 57.5906 26.9555

Foto: Linda Pastare

Dabas māja pie Ilgāja ezera
+371 25442335, +371 29130280
tic@aluksne.lv www.visitaluksne.lv
GPS: 57.5904, 26.8616

Alūksnes Tūrisma
informācijas centrs

L
VIA
AT

Pils iela 25A, Alūksne,
Alūksnes novads, LV‑4301
+371 29130280, +371 25442335
tic@aluksne.lv | www.visitaluksne.lv

www.veclaicene.lv
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Peļļu ezeru virkne
Peļļu (igauniski – Piiriorg, tulkojot – Robežieleja, Robežgrava) ezeru
virkne, kas sastāv no septiņiem dažāda lieluma ezeriem – Peļļu,
Smilšājs, Sūneklis, Ilgājs, Kalekaurs, Rencītis, Bezdibens. Peļļu takā
iespējams redzēt četrus no tiem.
1 Ilgājs

Ilgājs (igauniski – Kikkajärv,
tulkojot – Gaiļa ezers) –
lielākais no četriem Peļļu
zemledus kušanas ielejas
ezeriem, pēc formas atgādina
astotnieku. Tas ir publisks
ezers, bagāts ar zivīm. Ezera
Latvijas daļā atrodas neliela
sala, bet igauņu pusē no Z
puses iestiepjas pussala, uz
kuras izveidota vairāk nekā
100 m gara laipa.
GPS: 57.5911, 26.8589

2 Vorotkas kalns

Kalna piekājē atrodas Igaunijas valsts
arheoloģijas piemineklis – Vorotkas
11.‑12. gs. senkapi – akmens krāvumi.
GPS: 57.5960, 26.8583

3 Sūneklis

Ilgājs pa Peļļupīti ir savienots ar Sūnekli
(igauniski – Sarapuu järv, tulkojot –
Lazdu ezers). Latviskais nosaukums
vairāk atspoguļo ezera būtību, kuru
lieliski aprakstījuši dzejnieki. Igauņi
ezeram nosaukumu devuši, jo tā
krastos aug daudz lazdu.
GPS: 57.5867, 26.8428

4 Smilšājs

Smilšājs (igauniski – Liivajärv) ezers ar visdzidrāko
ūdeni no visiem Peļļu zemledus kušanas ielejas
ezeriem (ūdens caurredzamība ir 3,7 m). Caurtecē
starp Smilšāju un Peļļu ezeru ir ērti šķērsot IgaunijasLatvijas robežu, kur pie abu valstu robežstabiem un
vēsturiskajām dzelzs robežbarjerām ir izveidots tiltiņš.
GPS: 57.5843, 26.8382

7 Palpieris
Ezers interesants ar tajā peldošajām salām,
kuras atkarībā no vēja virziena maina
savu atrašanās vietu ezerā. No ezera DA
iztek strauts uz aptuveni 800 m attālo
Bezdibeņa ezeru, par kuru vietējie stāsta,
ka tas pat varot būt dziļāks par Raipala ezeru.
GPS: 57.5790, 26.8628

5 Paganamā skatu tornis Rādi kalnā
2015. gadā uzcelts 24 m augsts koka tornis, no kura
paveras ainava uz Peļļu gravu un četru ezeru virkni. Tas
atvērts visu diennakti.

8 Naudas akmens
Akmens ir 3,6 m garš, 3 m plats un 2,3 m
augsts. Teika stāsta, ka zem šī akmens
zviedru kareivji noslēpuši naudu – savu
kara kasi.

GPS: 57.5869, 26.8372

GPS: 57.5780, 26.8613

Dabas mājas
Peļļu ezers (igauniski – Mudajärv, tulkojot – Dūņezers) Pie Ilgāja un Palpiera ezeriem ir izvietoti
atpūtas un dabas izziņas pieturas punkti,
ir tipisks aizaugošs ezers, kuram ir purvaini krasti. Ezera kas katrs veltīts savai tematikai – gravas
aizaugšanu pastiprina bebru aizsprosti, kurus tie būvē veidošanās vēsturei un apkārtnē
uz Peļļupītes, tā samazinot ūdens caurplūdi.
dzīvojošiem dzīvniekiem.
6 Peļļu ezers

GPS: 57.5830, 26.8348

GPS: 57.5904, 26.8616 GPS: 57.5791, 26.8613

