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Izbaudiet kalnaino Veclaicenes ainavu, mērojot stāvo kāpumu Drusku pilskalnā, lai apbrīnotu skatu uz Munameģi, vai vērojiet 
Baltijas paugurus no Dzērves kalna vai Dēliņkalna skatu torņiem, dodieties vairāku kilometru garās pārgājienu takās Kornetos 
vai nakšņojiet Dabas mājās!
Aizsargājamo ainavu apvidus ir viena no deviņām Latvijas īpašajām teritorijām. Tā atrodas Alūksnes novada Veclaicenes, 
Jaunlaicenes, Ziemera, Mārkalnes pagastos un Apes novadā un ietver trīs dabas liegumus - “Dēliņkalns”, “Korneti-Peļļi” un “Avotu 
mežs” ar kopējo platību 20 892 hektāri. 

DABAS UN ATPŪTAS 
CIENĪTĀJIEM
Latvijas simboliskās ainavas baudītājiem izveidoti 
pieci atpūtas un izziņas pieturas punkti – Dabas 
mājas aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” 
teritorijā. Dabas mājas izbūvētas pie pieciem  
gleznainiem ezeriem, katra no tām stāsta par 
citu tematiku – ūdeņiem, zivīm, meža zvēriem, 
putniem un dabu.

1  Dabas māja pie Vaidavas ezera 
GPS: 57.5552, 27.1105

2  Dabas māja pie Raipala ezera
GPS: 57.5847, 26.9945

3  Dabas māja pie Palpiera ezera
GPS: 57.5791, 26,8613

4  Dabas māja pie Ilgāja ezera
GPS: 57.5904, 26.8616

5  Dabas māja pie Eniķu ezera
GPS: 57.5746, 26.8317
Tālr.: +371 29130280, +371 25442335
www.veclaicene.lv

6  Drusku pilskalns 
Viens no augstākajiem un stāvākajiem pilskalniem 
Latvijā, tā augstums sasniedz 247 m vjl., paverot 
krāšņus dabas skatus uz Alūksnes augstieni un 
Igaunijas augstāko virsotni Munameģi.
Korneti, Veclaicenes pagasts
Tālr.: +371 29347398
GPS: 57.5902, 26.9273

7  Dēliņkalna skatu tornis 
Alūksnes augstienes augstākais pakalns sasniedzams, 
nobraucot no Vidzemes šosejas pa vietējās nozīmes 
autoceļu V385 “Kaktiņi–Sauleskalns”, vai no Alūksnes 
caur Māriņkalnu, sekojot norādēm “Dēliņkalns”. No 
tā paveras skaista, mežiem 
apaugušu pauguru un pļavu 
mozaīkainava. Dēliņkalna 
augstums sasniedz 271,5 m vjl.
Tā virsotnē atrodas 27 m augsts 
skatu tornis, kas apmeklētājiem 
pieejams visu diennakti.
Tālr.: +371 25442335
GPS: 57.5431, 26.9434

8  Kornetu skatu tornis 
Dabas lieguma “Korneti-Peļļi” teritorijā, Dzērves kalnā, 
atrodas 27 m augstais Kornetu skatu tornis. No augšējās 
platformas, pāri mežu galiem paveras gleznains skats 
uz Alūksnes un Hānjas (Igaunija) augstienēm, krāšņo 
dabu, ezeriem, pakalniem un lauku viensētām. Dzērves 
kalna virsotne sasniedz 203,5 m vjl.
Korneti, Veclaicenes pagasts
Tālr.: +371 29347398
GPS: 57.5902, 26.9395

9  Kornetu-Peļļu subglaciālā iegultne 
Tā ir bagāta ar 15 šauriem, dziļiem stāvu nogāžu 
ezeriem, stiepjas 25 km garumā, no kuriem 14 km 
vijās Latvijas pusē. 
GPS: 57.5898; 26.9480

10  Dieva kalns 
Paceļas 50 metrus virs apkārtnes un ir viens no 
nedaudzajiem svētkalniem, uz kura izvietojušies 
teikām apvīti akmeņi ar kultūrvēsturisku vērtību.
GPS: 57.5898; 26.9480

11  Māras pēdas akmens 
2,7 m garš, 2,3 m plats un 0,7 m augsts kultakmens 
ar uguns iedarbības pēdām, kas tiek uzskatīts par 
senu pagānisko kulta vietu.
GPS: 57.5780, 26.9177

12  Naudas akmens 
3,6 m garš, 3 m plats un 2,3 m augsts, ar nostāstiem 
apvīts akmens pie Palpiera ezera.
GPS: 57.5780, 26.8613

13  Grūbes dolomīta atsegums 
Kopējais garums ir 115 m, atrodas ap 10 m augstajā 
Vaidavas upes labajā krastā, lejpus Grūbes HES 
aizsprostam. 
Šķērsojot dolomīta iežu slāņus un avotus, te izveidojies 
viens no lielākajiem ūdenskritumiem Latvijā, kam div-
pakāpju krituma augstums – 4,3 m, platums – 12 m. 
GPS: 57.5262, 26.7788

KULTŪRAS 
AUTENTISKUMA 
MEKLĒTĀJIEM
14  Jaunlaicenes muižas muzejs*

18. un 19. gadsimtā Jaunlaicenes muižā dzīvoja 
un saimniekoja vācu baronu fon Volfu dzimta. 
Muižkunga dzīvojamā mājā ir ierīkots muzejs, kas 
stāsta par Jaunlaicenes muižas apbūvi, Vidzemes 
muižu apsaimniekošanu, sadzīvi, baroniem un 
vietējiem iedzīvotājiem – malēniešiem.
“Dravnieki”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts
Tālr.: +371 29356277
GPS: 57.5276, 26.8725

15  Veclaicenes vēstures krātuve*
Vēstures krātuve atrodas Kornetos – divu dabas 
taku sākumpunktā, un var būt kā atelpas brīdis 
starp pastaigām dabā. Tā vēsta par Veclaicenes 
dabu un cilvēkiem – viņu dzīvi, saimniekošanu un 
skolas gaitām. Īpaši akcentējot Latvijas-Igaunijas 
vēsturisko robežu un ar to saistīto sadzīvi un valodu, 
ir izveidotas interaktīvas spēles. 
“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts
Tālr.: +371 29347398
GPS: 57.5894, 26.9476

16  Ziemera muiža*
Kultūras un radošuma rezidence ar īpašu gaisotni, 
kur caur 15.- 20. gadsimtiem ikviens būs ieskauts 
muižas stāstos. Ziemeru muiža aicina iepazīties ar 
tās vēsturi, leģendām un šodienu, kur var ļauties 
fantāzijai, pabūt citā realitātē, nobaudīt pēc senas 
muižas receptes pagatavotu desertu un nakšņot 
muižas apartamentos. 
Tālr.: +371 26003578
GPS: 57.5344, 27.0656

17  Mišu Medus muzejs*
Privāts biškopības muzejs, kurš vāc un restaurē 
senlaicīgo biškopības inventāru un fotogrāfi jas, 
pēta vēsturiskās liecības par biškopības tradīcijām 
Latvijā. 
“Mišas”, Veclaicenes pagasts
Tālr.: +371 26699005
GPS: 57.5802, 26.9920

18  Opekalna evaņģēliski luteriskā 
baznīca*
Visaugstāk virs jūras līmeņa uzceltā baznīca 
Latvijā (235 m vjl). 
Baznīcā notiek 
dievkalpojumi, to var 
apskatīt no iekšpuses 
un uzkāpt tornī, kā arī 
dzirdēt interesantu 
vēsturisko stāstījumu. 
Tālr.: +371 28388894
GPS: 57.5497, 26.9037

19  Veclaicenes Vissvētās Dievmātes 
patvēruma pareizticīgo baznīca* 
Laukakmeņu un ķieģeļu būve, kas celta 
1893.-1895. gadā, cauri kariem ir saglabājusies 
neskarta. Baznīcā regulāri notiek dievkalpojumi.
Tālr.: +371 26138592
GPS: 57.5719, 26.9942

20  Jaunlaicenes kungu kapi un 
kapliča*
1814. gadā Jaunlaicenē izveidota baronu fon 
Volfu ģimenes kapsēta. Laika posmā no 1859. 
līdz 1865. gadam pēc arhitekta Paula fon 
Hardenaka meta uzcelta kapliča, kas izskatās kā 
maza gotiska baznīca.
Tālr.: +371 29356277
GPS: 57.5317, 26.8551 

GARŠU UN SAJŪTU 
MEKLĒTĀJIEM
Ja vēlaties izzināt Veclaicenes apvidus lauku 
sētu ikdienu, kā arī īpaši relaksēties, baudot 
lauku burvību, plānojiet, piesakieties un 
noteikti brauciet!

21  Andas darbnīca* 
Tajā top ekoloģisku tekstilmateriālu izstrādājumi, 
interjera priekšmeti, aksesuāri un suvenīri, kā arī 
smaržīgiem augiem pildīti spilveni un spilventiņi.
Tālr.: +371 26323341
GPS: 57.5626, 26.9248

22  Mājražotāju darbnīca “Aguce”* 
Iespēja iegādāties radošus un oriģinālus rokdarbu 
izstrādājumus, kas kalpos kā lieliska atmiņa 
par ceļojumu aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene”.
Tālr.: +371 22413373
GPS: 57.5718, 26.9653

23  Biškopības saimniecība “Auguļi”* 
Saimnieki ievāc un pārstrādā veselīgus un ekoloģiski 
tīrus bišu medus produktus. Te ir iespēja iegādāties 
krēmveida medu, bišu maizi, ziedputekšņus, propolisu 
un vaska sveces. 
Tālr.: +371 29161393
GPS: 57.5248, 26.8745

24  Veselības pirtiņa “Jaunozoli”* 
Labsajūtas un veselības uzlabošana ar kosmētiskām 
masāžām un rituāliem pirtnieka pavadībā. Papildus ir 
iespēja iegādāties pašu vāktu augu tējas un sīrupus. 
Tālr.: +371 29194805
GPS: 57.4915, 26.9854

25  Saimniecība “Bērzkalni”* 
Iespēja iegādāties kūpinātu gaļas produkciju un aitu 
vilnas izstrādājumus – spilvenus un segas.
Tālr.: +371 26144379
GPS: 57.5508, 26.8680 

26  Bioloģiskā saimniecība “Mauriņi”* 
Ļauj aizmirsties no ikdienas steigas, relaksējoties īstā 
lauku pirtiņā, kā arī vērot saimniecības dabisko ainavu 
un savvaļas zirgus.
Tālr.: +371 29488925
GPS: 57.5534, 26.9958

27  Zemnieku saimniecība “Mucenieki”* 
Gleznainā Dzērves ezera krastā ir iespēja apvidus 
ainavu iepazīt kopā ar poniju. Saimnieki piedāvā 
nakšņošanas iespējas. 
Tālr.: +371 26391443
GPS: 57.5861, 26.9441

28  Saimniecība “Pauguri”* 
Amatnieks piedāvā dekoratīvus un praktiskus 
virpojumus no koka tā dabiskajos toņos un struktūrā, 
lietas, kas būs noderīgas gan lieliem, gan maziem.
Saimnieki piedāvā labiekārtotas telts vietas.
Tālr.: +371 26027823
GPS: 57.6001, 26.9336

29  Saimniecība “Saltupji”* 
Lauku sētas saimnieki piedāvā iegādāties konditorejas 
izstrādājumus – tortes, kūkas, kūciņas un pīrāgus.
Tālr.: +371 29241904
GPS: 57.5343, 26.9767

30  Bioloģiskā saimniecība “Tortuži”* 
Saimnieku piedāvājumā ir ekoloģiski tīri dārzeņi – 
kartupeļi, bietes, burkāni, sīpoli un “laimīgo” vistu olas.
Tālr.: +371 26578835
GPS: 57.5405, 26.9320

31  Saimniecība “Purakalni” * 
Saimnieko koka darbu meistars – galdnieks, kurš 
piedāvā iespēju arī degustēt vai iegādāties medu, 
ābolus, jāņogas, upenes, zemenes, burkānus. 
Saimnieks ir atklājis topinambūru noslēpumu, 
izveidojot to gala produktu – kafi ju.
Tālr.: +371 29441972
GPS: 57.5410, 26.7805

32  Saimniecība “Jankas”*
Blakus senajam Kornetu lielceļam vairākos hektāros 
tiek audzēti kartupeļi, kā arī ir iespēja iegādāties malku 
ziemas siltumam.
Tālr.: +371 29111730
GPS: 57.5491, 26.7425

33  Saimniecība “Griezes”*
Paugurainajā Igaunijas pierobežas teritorijā audzē 
agrāko laiku šķirņu ābeles, ogu krūmus, kā arī 
dārzeņus – kartupeļus, sīpolus, burkānus, kabačus, 
ķirbjus, pupiņas. Degustējami vietējie piena produkti.
Tālr.: +371 28362469
GPS: 57.5537, 26.7477

34  Saimniecība “Arāji”* 
Saimniecība popularizē senās amatu prasmes – 
maizes cepšanu uz kļavu lapām, mīklu jaucot īstā 
koka abrā. 
Uzklausot saimnieces stāstus par apkārtni, paralēli 
apgūstami jostu aušanas pamati.
Tālr.: +371 26368675
GPS: 57.5251, 26.7960

35  Zivju audzētava “Krāces”* 
Tā izveidota straujās Vaidavas līcī un vasaras sezonā 
aicina iepazīt foreļu audzēšanas un makšķerēšanas 
procesus. Saimnieks piedāvā arī pagatavot un nobaudīt 
jūsu lomu līdzās esošajā atpūtas vietā.
Tālr.: +371 29355117
GPS: 57.5279, 26.7799

36  Pirts kūre “Upītes”*
Procesi, kur cilvēks saplūst ar dabu un sevi, 
profesionālas pirtnieces pavadībā. Masāža ar 
klūdziņām, vulkāniskajiem un upes akmeņiem.
Tālr.: +371 26302291
GPS: 57.5555, 26.9055

* Apmeklējums ir jāpiesaka iepriekš

PIEDZĪVOJUMU 
MEKLĒTĀJIEM
Izaiciniet sevi, ņemot līdzi ģimeni un draugus, 
kādā no piecām ierīkotajām dabas takām! 
Iepazīstiet bagātīgo un krāšņo Veclaicenes dabu 
aktīvi!

 37  Drusku pilskalna taka (3,5 km) 
Kornetu meža paēnas, senlejas ar ezeriem, pakalni, 
Kornetu skatu tornis, Latvijas stāvākais pilskalns un 
kaimiņvalsts Igaunijas daba. Iešana lietainā laikā var 
būt apgrūtināta. 
Taka marķēta oranžā krāsā. 
GPS: 57.5901, 26.9180 

 38  Raipala ezera taka (7,5 km)
Taka līkumo gar gleznainajiem Ievas, Raipala, 
Trumulīša ezeru krastiem, pa ceļam iegriežoties Mišu 
Medus muzejā. 
Taka marķēta zaļā krāsā.
GPS:  57.5897, 26.9497

 39  Veselības maršruts (2,5 km)
10 speciālu vingrinājumu taka labai pašsajūtai, 
ejot pa Raipala takas īso posmu un šķērsojot 
Raipala-Trumulīša satekupīti un Pērļupīti. 
Taka marķēta violetā krāsā.
GPS: 57.5897, 26.9497

 40  Peļļu taka (7,0 km) 
Īsts izaicinājums, kas sākas no “Mežavizlu” mājām, 
nonākot Peļļu subglaciālajā ielejā, vērojot septiņus 
gleznainus ezerus, Latvijas–Igaunijas robežu, ar 
iespēju paciemoties kaimiņvalsts Pagānu (Velnu) 
zemē. Paralēli maršrutam iespējams apskatīt 
Vorotkas akmens krāvuma senkapus, gravu 
varenumu un baudīt Smilšāja ezera veldzi. 
Taka marķēta sarkanā krāsā.
GPS: 57.5864, 26.8740

 41  Ilgāja-Naudas akmens taka 
(4,5 km) 
Izveidota Peļļu gravā, ar iespēju pa ceļam apskatīt 
Veclaicenē vienīgo saliņu Ilgāja ezerā, pierobežas 
ainavu no Vizlu kalna un vēsturisko Naudas akmeni 
Palpiera ezera krastā. 
Taka marķēta zilā krāsā.
GPS: 57.5865, 26.8740

VELOMARŠRUTI
Veclaicene ir lieliski piemērota velo tūrisma 
cienītājiem un dabas krāšņuma baudītājiem. 
Iepazīstiet tās apkārtni un dodieties 
neaizmirstamā sevis izaicinājumā, izvēloties 
kādu no septiņiem velo maršrutiem!

 Velomaršruts Nr. 150
Garums: 15,5 km
Segums: 34% asfalts, 60% grants segums, 6% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5278, 26.8705

 Velomaršruts Nr. 151
Garums: 12,6 km
Segums: 50% asfalts, 50% grants segums 
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

 Velomaršruts Nr. 152
Garums: 10,6 km
Segums: 53% asfalts, 20% grants segums, 27% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26. 9486

 Velomaršruts Nr. 153
Garums: 14,5 km
Segums: 29% asfalts, 51% grants segums, 20% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26. 9486

  Velomaršruts Nr. 154
Garums: 12,6 km
Segums: 14% asfalts, 71% grants segums, 15% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

  Velomaršruts Nr. 155
Garums: 21,8 km
Segums: 19% asfalts, 70% grants segums, 11% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

   Velomaršruts Nr. 6 
(Tour de LatEst)

Garums: 18,5 km
Segums: 16% asfalts, 62% grants segums, 22% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

  Velomaršruts Nr. 156
Garums: 40 km
Segums: 38% asfalts, 51% grants segums, 11% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

ATPŪTAI, 
VESELĪGAM MIEGAM
42   B@B “4 Rozes un vilks” 

Ziemeru muižā 
 8, Tālr.: +371 26003578

GPS: 57.5344, 27.0656

43  Brīvdienu māja “Saliņas”
 6, Tālr.: +371 29443544

GPS: 57.5701, 27.0450

44  Brīvdienu māja “Ezerlīči” 
 10, Tālr.: +371 26186570

GPS: 57.5906, 26.9555

45  Viesu māja “Kalnarušķi”
 60, Tālr.: +371 26594554

GPS: 57.5322, 26.8167

46  Brīvdienu māja “Melderi”
 50, Tālr.: + 371 20379986, +371 26152011

GPS: 57.5266, 26.7759

47  Brīvdienu māja “Dzērves ezers”
 4, Tālr.: + 371 26391443

GPS: 57.5871, 26.9438

 – vietu skaits naktsmītnē

GIDI
Maija Bleiferte (LV, EST) 
Tālr.: +371 29347398, 

Sandra Jankovska (LV, RUS) 
Tālr.: +371 22415419, 

Jānis Prangels (LV, EST, RUS)
Tālr.: +371 26520232, +372 53930896

Norādītie GPS: – dabas taku sākuma punkti.
Pierobežā līdzi nepieciešams personu apliecinošs dokuments.
Foto autori: Ainars Gaidis, Alvits Grīvnieks, Māris Šļivka, Ainārs Cekuls

 Velo maršruts dabā marķēts



Izbaudiet kalnaino Veclaicenes ainavu, mērojot stāvo kāpumu Drusku pilskalnā, lai apbrīnotu skatu uz Munameģi, vai vērojiet 
Baltijas paugurus no Dzērves kalna vai Dēliņkalna skatu torņiem, dodieties vairāku kilometru garās pārgājienu takās Kornetos 
vai nakšņojiet Dabas mājās!
Aizsargājamo ainavu apvidus ir viena no deviņām Latvijas īpašajām teritorijām. Tā atrodas Alūksnes novada Veclaicenes, 
Jaunlaicenes, Ziemera, Mārkalnes pagastos un Apes novadā un ietver trīs dabas liegumus - “Dēliņkalns”, “Korneti-Peļļi” un “Avotu 
mežs” ar kopējo platību 20 892 hektāri. 

DABAS UN ATPŪTAS 
CIENĪTĀJIEM
Latvijas simboliskās ainavas baudītājiem izveidoti 
pieci atpūtas un izziņas pieturas punkti – Dabas 
mājas aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” 
teritorijā. Dabas mājas izbūvētas pie pieciem  
gleznainiem ezeriem, katra no tām stāsta par 
citu tematiku – ūdeņiem, zivīm, meža zvēriem, 
putniem un dabu.

1  Dabas māja pie Vaidavas ezera 
GPS: 57.5552, 27.1105

2  Dabas māja pie Raipala ezera
GPS: 57.5847, 26.9945

3  Dabas māja pie Palpiera ezera
GPS: 57.5791, 26,8613

4  Dabas māja pie Ilgāja ezera
GPS: 57.5904, 26.8616

5  Dabas māja pie Eniķu ezera
GPS: 57.5746, 26.8317
Tālr.: +371 29130280, +371 25442335
www.veclaicene.lv

6  Drusku pilskalns 
Viens no augstākajiem un stāvākajiem pilskalniem 
Latvijā, tā augstums sasniedz 247 m vjl., paverot 
krāšņus dabas skatus uz Alūksnes augstieni un 
Igaunijas augstāko virsotni Munameģi.
Korneti, Veclaicenes pagasts
Tālr.: +371 29347398
GPS: 57.5902, 26.9273

7  Dēliņkalna skatu tornis 
Alūksnes augstienes augstākais pakalns sasniedzams, 
nobraucot no Vidzemes šosejas pa vietējās nozīmes 
autoceļu V385 “Kaktiņi–Sauleskalns”, vai no Alūksnes 
caur Māriņkalnu, sekojot norādēm “Dēliņkalns”. No 
tā paveras skaista, mežiem 
apaugušu pauguru un pļavu 
mozaīkainava. Dēliņkalna 
augstums sasniedz 271,5 m vjl.
Tā virsotnē atrodas 27 m augsts 
skatu tornis, kas apmeklētājiem 
pieejams visu diennakti.
Tālr.: +371 25442335
GPS: 57.5431, 26.9434

8  Kornetu skatu tornis 
Dabas lieguma “Korneti-Peļļi” teritorijā, Dzērves kalnā, 
atrodas 27 m augstais Kornetu skatu tornis. No augšējās 
platformas, pāri mežu galiem paveras gleznains skats 
uz Alūksnes un Hānjas (Igaunija) augstienēm, krāšņo 
dabu, ezeriem, pakalniem un lauku viensētām. Dzērves 
kalna virsotne sasniedz 203,5 m vjl.
Korneti, Veclaicenes pagasts
Tālr.: +371 29347398
GPS: 57.5902, 26.9395

9  Kornetu-Peļļu subglaciālā iegultne 
Tā ir bagāta ar 15 šauriem, dziļiem stāvu nogāžu 
ezeriem, stiepjas 25 km garumā, no kuriem 14 km 
vijās Latvijas pusē. 
GPS: 57.5898; 26.9480

10  Dieva kalns 
Paceļas 50 metrus virs apkārtnes un ir viens no 
nedaudzajiem svētkalniem, uz kura izvietojušies 
teikām apvīti akmeņi ar kultūrvēsturisku vērtību.
GPS: 57.5898; 26.9480

11  Māras pēdas akmens 
2,7 m garš, 2,3 m plats un 0,7 m augsts kultakmens 
ar uguns iedarbības pēdām, kas tiek uzskatīts par 
senu pagānisko kulta vietu.
GPS: 57.5780, 26.9177

12  Naudas akmens 
3,6 m garš, 3 m plats un 2,3 m augsts, ar nostāstiem 
apvīts akmens pie Palpiera ezera.
GPS: 57.5780, 26.8613

13  Grūbes dolomīta atsegums 
Kopējais garums ir 115 m, atrodas ap 10 m augstajā 
Vaidavas upes labajā krastā, lejpus Grūbes HES 
aizsprostam. 
Šķērsojot dolomīta iežu slāņus un avotus, te izveidojies 
viens no lielākajiem ūdenskritumiem Latvijā, kam div-
pakāpju krituma augstums – 4,3 m, platums – 12 m. 
GPS: 57.5262, 26.7788

KULTŪRAS 
AUTENTISKUMA 
MEKLĒTĀJIEM
14  Jaunlaicenes muižas muzejs*

18. un 19. gadsimtā Jaunlaicenes muižā dzīvoja 
un saimniekoja vācu baronu fon Volfu dzimta. 
Muižkunga dzīvojamā mājā ir ierīkots muzejs, kas 
stāsta par Jaunlaicenes muižas apbūvi, Vidzemes 
muižu apsaimniekošanu, sadzīvi, baroniem un 
vietējiem iedzīvotājiem – malēniešiem.
“Dravnieki”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts
Tālr.: +371 29356277
GPS: 57.5276, 26.8725

15  Veclaicenes vēstures krātuve*
Vēstures krātuve atrodas Kornetos – divu dabas 
taku sākumpunktā, un var būt kā atelpas brīdis 
starp pastaigām dabā. Tā vēsta par Veclaicenes 
dabu un cilvēkiem – viņu dzīvi, saimniekošanu un 
skolas gaitām. Īpaši akcentējot Latvijas-Igaunijas 
vēsturisko robežu un ar to saistīto sadzīvi un valodu, 
ir izveidotas interaktīvas spēles. 
“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts
Tālr.: +371 29347398
GPS: 57.5894, 26.9476

16  Ziemera muiža*
Kultūras un radošuma rezidence ar īpašu gaisotni, 
kur caur 15.- 20. gadsimtiem ikviens būs ieskauts 
muižas stāstos. Ziemeru muiža aicina iepazīties ar 
tās vēsturi, leģendām un šodienu, kur var ļauties 
fantāzijai, pabūt citā realitātē, nobaudīt pēc senas 
muižas receptes pagatavotu desertu un nakšņot 
muižas apartamentos. 
Tālr.: +371 26003578
GPS: 57.5344, 27.0656

17  Mišu Medus muzejs*
Privāts biškopības muzejs, kurš vāc un restaurē 
senlaicīgo biškopības inventāru un fotogrāfi jas, 
pēta vēsturiskās liecības par biškopības tradīcijām 
Latvijā. 
“Mišas”, Veclaicenes pagasts
Tālr.: +371 26699005
GPS: 57.5802, 26.9920

18  Opekalna evaņģēliski luteriskā 
baznīca*
Visaugstāk virs jūras līmeņa uzceltā baznīca 
Latvijā (235 m vjl). 
Baznīcā notiek 
dievkalpojumi, to var 
apskatīt no iekšpuses 
un uzkāpt tornī, kā arī 
dzirdēt interesantu 
vēsturisko stāstījumu. 
Tālr.: +371 28388894
GPS: 57.5497, 26.9037

19  Veclaicenes Vissvētās Dievmātes 
patvēruma pareizticīgo baznīca* 
Laukakmeņu un ķieģeļu būve, kas celta 
1893.-1895. gadā, cauri kariem ir saglabājusies 
neskarta. Baznīcā regulāri notiek dievkalpojumi.
Tālr.: +371 26138592
GPS: 57.5719, 26.9942

20  Jaunlaicenes kungu kapi un 
kapliča*
1814. gadā Jaunlaicenē izveidota baronu fon 
Volfu ģimenes kapsēta. Laika posmā no 1859. 
līdz 1865. gadam pēc arhitekta Paula fon 
Hardenaka meta uzcelta kapliča, kas izskatās kā 
maza gotiska baznīca.
Tālr.: +371 29356277
GPS: 57.5317, 26.8551 

GARŠU UN SAJŪTU 
MEKLĒTĀJIEM
Ja vēlaties izzināt Veclaicenes apvidus lauku 
sētu ikdienu, kā arī īpaši relaksēties, baudot 
lauku burvību, plānojiet, piesakieties un 
noteikti brauciet!

21  Andas darbnīca* 
Tajā top ekoloģisku tekstilmateriālu izstrādājumi, 
interjera priekšmeti, aksesuāri un suvenīri, kā arī 
smaržīgiem augiem pildīti spilveni un spilventiņi.
Tālr.: +371 26323341
GPS: 57.5626, 26.9248

22  Mājražotāju darbnīca “Aguce”* 
Iespēja iegādāties radošus un oriģinālus rokdarbu 
izstrādājumus, kas kalpos kā lieliska atmiņa 
par ceļojumu aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene”.
Tālr.: +371 22413373
GPS: 57.5718, 26.9653

23  Biškopības saimniecība “Auguļi”* 
Saimnieki ievāc un pārstrādā veselīgus un ekoloģiski 
tīrus bišu medus produktus. Te ir iespēja iegādāties 
krēmveida medu, bišu maizi, ziedputekšņus, propolisu 
un vaska sveces. 
Tālr.: +371 29161393
GPS: 57.5248, 26.8745

24  Veselības pirtiņa “Jaunozoli”* 
Labsajūtas un veselības uzlabošana ar kosmētiskām 
masāžām un rituāliem pirtnieka pavadībā. Papildus ir 
iespēja iegādāties pašu vāktu augu tējas un sīrupus. 
Tālr.: +371 29194805
GPS: 57.4915, 26.9854

25  Saimniecība “Bērzkalni”* 
Iespēja iegādāties kūpinātu gaļas produkciju un aitu 
vilnas izstrādājumus – spilvenus un segas.
Tālr.: +371 26144379
GPS: 57.5508, 26.8680 

26  Bioloģiskā saimniecība “Mauriņi”* 
Ļauj aizmirsties no ikdienas steigas, relaksējoties īstā 
lauku pirtiņā, kā arī vērot saimniecības dabisko ainavu 
un savvaļas zirgus.
Tālr.: +371 29488925
GPS: 57.5534, 26.9958

27  Zemnieku saimniecība “Mucenieki”* 
Gleznainā Dzērves ezera krastā ir iespēja apvidus 
ainavu iepazīt kopā ar poniju. Saimnieki piedāvā 
nakšņošanas iespējas. 
Tālr.: +371 26391443
GPS: 57.5861, 26.9441

28  Saimniecība “Pauguri”* 
Amatnieks piedāvā dekoratīvus un praktiskus 
virpojumus no koka tā dabiskajos toņos un struktūrā, 
lietas, kas būs noderīgas gan lieliem, gan maziem.
Saimnieki piedāvā labiekārtotas telts vietas.
Tālr.: +371 26027823
GPS: 57.6001, 26.9336

29  Saimniecība “Saltupji”* 
Lauku sētas saimnieki piedāvā iegādāties konditorejas 
izstrādājumus – tortes, kūkas, kūciņas un pīrāgus.
Tālr.: +371 29241904
GPS: 57.5343, 26.9767

30  Bioloģiskā saimniecība “Tortuži”* 
Saimnieku piedāvājumā ir ekoloģiski tīri dārzeņi – 
kartupeļi, bietes, burkāni, sīpoli un “laimīgo” vistu olas.
Tālr.: +371 26578835
GPS: 57.5405, 26.9320

31  Saimniecība “Purakalni” * 
Saimnieko koka darbu meistars – galdnieks, kurš 
piedāvā iespēju arī degustēt vai iegādāties medu, 
ābolus, jāņogas, upenes, zemenes, burkānus. 
Saimnieks ir atklājis topinambūru noslēpumu, 
izveidojot to gala produktu – kafi ju.
Tālr.: +371 29441972
GPS: 57.5410, 26.7805

32  Saimniecība “Jankas”*
Blakus senajam Kornetu lielceļam vairākos hektāros 
tiek audzēti kartupeļi, kā arī ir iespēja iegādāties malku 
ziemas siltumam.
Tālr.: +371 29111730
GPS: 57.5491, 26.7425

33  Saimniecība “Griezes”*
Paugurainajā Igaunijas pierobežas teritorijā audzē 
agrāko laiku šķirņu ābeles, ogu krūmus, kā arī 
dārzeņus – kartupeļus, sīpolus, burkānus, kabačus, 
ķirbjus, pupiņas. Degustējami vietējie piena produkti.
Tālr.: +371 28362469
GPS: 57.5537, 26.7477

34  Saimniecība “Arāji”* 
Saimniecība popularizē senās amatu prasmes – 
maizes cepšanu uz kļavu lapām, mīklu jaucot īstā 
koka abrā. 
Uzklausot saimnieces stāstus par apkārtni, paralēli 
apgūstami jostu aušanas pamati.
Tālr.: +371 26368675
GPS: 57.5251, 26.7960

35  Zivju audzētava “Krāces”* 
Tā izveidota straujās Vaidavas līcī un vasaras sezonā 
aicina iepazīt foreļu audzēšanas un makšķerēšanas 
procesus. Saimnieks piedāvā arī pagatavot un nobaudīt 
jūsu lomu līdzās esošajā atpūtas vietā.
Tālr.: +371 29355117
GPS: 57.5279, 26.7799

36  Pirts kūre “Upītes”*
Procesi, kur cilvēks saplūst ar dabu un sevi, 
profesionālas pirtnieces pavadībā. Masāža ar 
klūdziņām, vulkāniskajiem un upes akmeņiem.
Tālr.: +371 26302291
GPS: 57.5555, 26.9055

* Apmeklējums ir jāpiesaka iepriekš

PIEDZĪVOJUMU 
MEKLĒTĀJIEM
Izaiciniet sevi, ņemot līdzi ģimeni un draugus, 
kādā no piecām ierīkotajām dabas takām! 
Iepazīstiet bagātīgo un krāšņo Veclaicenes dabu 
aktīvi!

 37  Drusku pilskalna taka (3,5 km) 
Kornetu meža paēnas, senlejas ar ezeriem, pakalni, 
Kornetu skatu tornis, Latvijas stāvākais pilskalns un 
kaimiņvalsts Igaunijas daba. Iešana lietainā laikā var 
būt apgrūtināta. 
Taka marķēta oranžā krāsā. 
GPS: 57.5901, 26.9180 

 38  Raipala ezera taka (7,5 km)
Taka līkumo gar gleznainajiem Ievas, Raipala, 
Trumulīša ezeru krastiem, pa ceļam iegriežoties Mišu 
Medus muzejā. 
Taka marķēta zaļā krāsā.
GPS:  57.5897, 26.9497

 39  Veselības maršruts (2,5 km)
10 speciālu vingrinājumu taka labai pašsajūtai, 
ejot pa Raipala takas īso posmu un šķērsojot 
Raipala-Trumulīša satekupīti un Pērļupīti. 
Taka marķēta violetā krāsā.
GPS: 57.5897, 26.9497

 40  Peļļu taka (7,0 km) 
Īsts izaicinājums, kas sākas no “Mežavizlu” mājām, 
nonākot Peļļu subglaciālajā ielejā, vērojot septiņus 
gleznainus ezerus, Latvijas–Igaunijas robežu, ar 
iespēju paciemoties kaimiņvalsts Pagānu (Velnu) 
zemē. Paralēli maršrutam iespējams apskatīt 
Vorotkas akmens krāvuma senkapus, gravu 
varenumu un baudīt Smilšāja ezera veldzi. 
Taka marķēta sarkanā krāsā.
GPS: 57.5864, 26.8740

 41  Ilgāja-Naudas akmens taka 
(4,5 km) 
Izveidota Peļļu gravā, ar iespēju pa ceļam apskatīt 
Veclaicenē vienīgo saliņu Ilgāja ezerā, pierobežas 
ainavu no Vizlu kalna un vēsturisko Naudas akmeni 
Palpiera ezera krastā. 
Taka marķēta zilā krāsā.
GPS: 57.5865, 26.8740

VELOMARŠRUTI
Veclaicene ir lieliski piemērota velo tūrisma 
cienītājiem un dabas krāšņuma baudītājiem. 
Iepazīstiet tās apkārtni un dodieties 
neaizmirstamā sevis izaicinājumā, izvēloties 
kādu no septiņiem velo maršrutiem!

 Velomaršruts Nr. 150
Garums: 15,5 km
Segums: 34% asfalts, 60% grants segums, 6% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5278, 26.8705

 Velomaršruts Nr. 151
Garums: 12,6 km
Segums: 50% asfalts, 50% grants segums 
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

 Velomaršruts Nr. 152
Garums: 10,6 km
Segums: 53% asfalts, 20% grants segums, 27% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26. 9486

 Velomaršruts Nr. 153
Garums: 14,5 km
Segums: 29% asfalts, 51% grants segums, 20% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26. 9486

  Velomaršruts Nr. 154
Garums: 12,6 km
Segums: 14% asfalts, 71% grants segums, 15% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

  Velomaršruts Nr. 155
Garums: 21,8 km
Segums: 19% asfalts, 70% grants segums, 11% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

   Velomaršruts Nr. 6 
(Tour de LatEst)

Garums: 18,5 km
Segums: 16% asfalts, 62% grants segums, 22% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

  Velomaršruts Nr. 156
Garums: 40 km
Segums: 38% asfalts, 51% grants segums, 11% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

ATPŪTAI, 
VESELĪGAM MIEGAM
42   B@B “4 Rozes un vilks” 

Ziemeru muižā 
 8, Tālr.: +371 26003578

GPS: 57.5344, 27.0656

43  Brīvdienu māja “Saliņas”
 6, Tālr.: +371 29443544

GPS: 57.5701, 27.0450

44  Brīvdienu māja “Ezerlīči” 
 10, Tālr.: +371 26186570

GPS: 57.5906, 26.9555

45  Viesu māja “Kalnarušķi”
 60, Tālr.: +371 26594554

GPS: 57.5322, 26.8167

46  Brīvdienu māja “Melderi”
 50, Tālr.: + 371 20379986, +371 26152011

GPS: 57.5266, 26.7759

47  Brīvdienu māja “Dzērves ezers”
 4, Tālr.: + 371 26391443

GPS: 57.5871, 26.9438

 – vietu skaits naktsmītnē

GIDI
Maija Bleiferte (LV, EST) 
Tālr.: +371 29347398, 

Sandra Jankovska (LV, RUS) 
Tālr.: +371 22415419, 

Jānis Prangels (LV, EST, RUS)
Tālr.: +371 26520232, +372 53930896

Norādītie GPS: – dabas taku sākuma punkti.
Pierobežā līdzi nepieciešams personu apliecinošs dokuments.
Foto autori: Ainars Gaidis, Alvits Grīvnieks, Māris Šļivka, Ainārs Cekuls

 Velo maršruts dabā marķēts



Izbaudiet kalnaino Veclaicenes ainavu, mērojot stāvo kāpumu Drusku pilskalnā, lai apbrīnotu skatu uz Munameģi, vai vērojiet 
Baltijas paugurus no Dzērves kalna vai Dēliņkalna skatu torņiem, dodieties vairāku kilometru garās pārgājienu takās Kornetos 
vai nakšņojiet Dabas mājās!
Aizsargājamo ainavu apvidus ir viena no deviņām Latvijas īpašajām teritorijām. Tā atrodas Alūksnes novada Veclaicenes, 
Jaunlaicenes, Ziemera, Mārkalnes pagastos un Apes novadā un ietver trīs dabas liegumus - “Dēliņkalns”, “Korneti-Peļļi” un “Avotu 
mežs” ar kopējo platību 20 892 hektāri. 

DABAS UN ATPŪTAS 
CIENĪTĀJIEM
Latvijas simboliskās ainavas baudītājiem izveidoti 
pieci atpūtas un izziņas pieturas punkti – Dabas 
mājas aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” 
teritorijā. Dabas mājas izbūvētas pie pieciem  
gleznainiem ezeriem, katra no tām stāsta par 
citu tematiku – ūdeņiem, zivīm, meža zvēriem, 
putniem un dabu.

1  Dabas māja pie Vaidavas ezera 
GPS: 57.5552, 27.1105

2  Dabas māja pie Raipala ezera
GPS: 57.5847, 26.9945

3  Dabas māja pie Palpiera ezera
GPS: 57.5791, 26,8613

4  Dabas māja pie Ilgāja ezera
GPS: 57.5904, 26.8616

5  Dabas māja pie Eniķu ezera
GPS: 57.5746, 26.8317
Tālr.: +371 29130280, +371 25442335
www.veclaicene.lv

6  Drusku pilskalns 
Viens no augstākajiem un stāvākajiem pilskalniem 
Latvijā, tā augstums sasniedz 247 m vjl., paverot 
krāšņus dabas skatus uz Alūksnes augstieni un 
Igaunijas augstāko virsotni Munameģi.
Korneti, Veclaicenes pagasts
Tālr.: +371 29347398
GPS: 57.5902, 26.9273

7  Dēliņkalna skatu tornis 
Alūksnes augstienes augstākais pakalns sasniedzams, 
nobraucot no Vidzemes šosejas pa vietējās nozīmes 
autoceļu V385 “Kaktiņi–Sauleskalns”, vai no Alūksnes 
caur Māriņkalnu, sekojot norādēm “Dēliņkalns”. No 
tā paveras skaista, mežiem 
apaugušu pauguru un pļavu 
mozaīkainava. Dēliņkalna 
augstums sasniedz 271,5 m vjl.
Tā virsotnē atrodas 27 m augsts 
skatu tornis, kas apmeklētājiem 
pieejams visu diennakti.
Tālr.: +371 25442335
GPS: 57.5431, 26.9434

8  Kornetu skatu tornis 
Dabas lieguma “Korneti-Peļļi” teritorijā, Dzērves kalnā, 
atrodas 27 m augstais Kornetu skatu tornis. No augšējās 
platformas, pāri mežu galiem paveras gleznains skats 
uz Alūksnes un Hānjas (Igaunija) augstienēm, krāšņo 
dabu, ezeriem, pakalniem un lauku viensētām. Dzērves 
kalna virsotne sasniedz 203,5 m vjl.
Korneti, Veclaicenes pagasts
Tālr.: +371 29347398
GPS: 57.5902, 26.9395

9  Kornetu-Peļļu subglaciālā iegultne 
Tā ir bagāta ar 15 šauriem, dziļiem stāvu nogāžu 
ezeriem, stiepjas 25 km garumā, no kuriem 14 km 
vijās Latvijas pusē. 
GPS: 57.5898; 26.9480

10  Dieva kalns 
Paceļas 50 metrus virs apkārtnes un ir viens no 
nedaudzajiem svētkalniem, uz kura izvietojušies 
teikām apvīti akmeņi ar kultūrvēsturisku vērtību.
GPS: 57.5898; 26.9480

11  Māras pēdas akmens 
2,7 m garš, 2,3 m plats un 0,7 m augsts kultakmens 
ar uguns iedarbības pēdām, kas tiek uzskatīts par 
senu pagānisko kulta vietu.
GPS: 57.5780, 26.9177

12  Naudas akmens 
3,6 m garš, 3 m plats un 2,3 m augsts, ar nostāstiem 
apvīts akmens pie Palpiera ezera.
GPS: 57.5780, 26.8613

13  Grūbes dolomīta atsegums 
Kopējais garums ir 115 m, atrodas ap 10 m augstajā 
Vaidavas upes labajā krastā, lejpus Grūbes HES 
aizsprostam. 
Šķērsojot dolomīta iežu slāņus un avotus, te izveidojies 
viens no lielākajiem ūdenskritumiem Latvijā, kam div-
pakāpju krituma augstums – 4,3 m, platums – 12 m. 
GPS: 57.5262, 26.7788

KULTŪRAS 
AUTENTISKUMA 
MEKLĒTĀJIEM
14  Jaunlaicenes muižas muzejs*

18. un 19. gadsimtā Jaunlaicenes muižā dzīvoja 
un saimniekoja vācu baronu fon Volfu dzimta. 
Muižkunga dzīvojamā mājā ir ierīkots muzejs, kas 
stāsta par Jaunlaicenes muižas apbūvi, Vidzemes 
muižu apsaimniekošanu, sadzīvi, baroniem un 
vietējiem iedzīvotājiem – malēniešiem.
“Dravnieki”, Jaunlaicene, Jaunlaicenes pagasts
Tālr.: +371 29356277
GPS: 57.5276, 26.8725

15  Veclaicenes vēstures krātuve*
Vēstures krātuve atrodas Kornetos – divu dabas 
taku sākumpunktā, un var būt kā atelpas brīdis 
starp pastaigām dabā. Tā vēsta par Veclaicenes 
dabu un cilvēkiem – viņu dzīvi, saimniekošanu un 
skolas gaitām. Īpaši akcentējot Latvijas-Igaunijas 
vēsturisko robežu un ar to saistīto sadzīvi un valodu, 
ir izveidotas interaktīvas spēles. 
“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts
Tālr.: +371 29347398
GPS: 57.5894, 26.9476

16  Ziemera muiža*
Kultūras un radošuma rezidence ar īpašu gaisotni, 
kur caur 15.- 20. gadsimtiem ikviens būs ieskauts 
muižas stāstos. Ziemeru muiža aicina iepazīties ar 
tās vēsturi, leģendām un šodienu, kur var ļauties 
fantāzijai, pabūt citā realitātē, nobaudīt pēc senas 
muižas receptes pagatavotu desertu un nakšņot 
muižas apartamentos. 
Tālr.: +371 26003578
GPS: 57.5344, 27.0656

17  Mišu Medus muzejs*
Privāts biškopības muzejs, kurš vāc un restaurē 
senlaicīgo biškopības inventāru un fotogrāfi jas, 
pēta vēsturiskās liecības par biškopības tradīcijām 
Latvijā. 
“Mišas”, Veclaicenes pagasts
Tālr.: +371 26699005
GPS: 57.5802, 26.9920

18  Opekalna evaņģēliski luteriskā 
baznīca*
Visaugstāk virs jūras līmeņa uzceltā baznīca 
Latvijā (235 m vjl). 
Baznīcā notiek 
dievkalpojumi, to var 
apskatīt no iekšpuses 
un uzkāpt tornī, kā arī 
dzirdēt interesantu 
vēsturisko stāstījumu. 
Tālr.: +371 28388894
GPS: 57.5497, 26.9037

19  Veclaicenes Vissvētās Dievmātes 
patvēruma pareizticīgo baznīca* 
Laukakmeņu un ķieģeļu būve, kas celta 
1893.-1895. gadā, cauri kariem ir saglabājusies 
neskarta. Baznīcā regulāri notiek dievkalpojumi.
Tālr.: +371 26138592
GPS: 57.5719, 26.9942

20  Jaunlaicenes kungu kapi un 
kapliča*
1814. gadā Jaunlaicenē izveidota baronu fon 
Volfu ģimenes kapsēta. Laika posmā no 1859. 
līdz 1865. gadam pēc arhitekta Paula fon 
Hardenaka meta uzcelta kapliča, kas izskatās kā 
maza gotiska baznīca.
Tālr.: +371 29356277
GPS: 57.5317, 26.8551 

GARŠU UN SAJŪTU 
MEKLĒTĀJIEM
Ja vēlaties izzināt Veclaicenes apvidus lauku 
sētu ikdienu, kā arī īpaši relaksēties, baudot 
lauku burvību, plānojiet, piesakieties un 
noteikti brauciet!

21  Andas darbnīca* 
Tajā top ekoloģisku tekstilmateriālu izstrādājumi, 
interjera priekšmeti, aksesuāri un suvenīri, kā arī 
smaržīgiem augiem pildīti spilveni un spilventiņi.
Tālr.: +371 26323341
GPS: 57.5626, 26.9248

22  Mājražotāju darbnīca “Aguce”* 
Iespēja iegādāties radošus un oriģinālus rokdarbu 
izstrādājumus, kas kalpos kā lieliska atmiņa 
par ceļojumu aizsargājamo ainavu apvidū 
“Veclaicene”.
Tālr.: +371 22413373
GPS: 57.5718, 26.9653

23  Biškopības saimniecība “Auguļi”* 
Saimnieki ievāc un pārstrādā veselīgus un ekoloģiski 
tīrus bišu medus produktus. Te ir iespēja iegādāties 
krēmveida medu, bišu maizi, ziedputekšņus, propolisu 
un vaska sveces. 
Tālr.: +371 29161393
GPS: 57.5248, 26.8745

24  Veselības pirtiņa “Jaunozoli”* 
Labsajūtas un veselības uzlabošana ar kosmētiskām 
masāžām un rituāliem pirtnieka pavadībā. Papildus ir 
iespēja iegādāties pašu vāktu augu tējas un sīrupus. 
Tālr.: +371 29194805
GPS: 57.4915, 26.9854

25  Saimniecība “Bērzkalni”* 
Iespēja iegādāties kūpinātu gaļas produkciju un aitu 
vilnas izstrādājumus – spilvenus un segas.
Tālr.: +371 26144379
GPS: 57.5508, 26.8680 

26  Bioloģiskā saimniecība “Mauriņi”* 
Ļauj aizmirsties no ikdienas steigas, relaksējoties īstā 
lauku pirtiņā, kā arī vērot saimniecības dabisko ainavu 
un savvaļas zirgus.
Tālr.: +371 29488925
GPS: 57.5534, 26.9958

27  Zemnieku saimniecība “Mucenieki”* 
Gleznainā Dzērves ezera krastā ir iespēja apvidus 
ainavu iepazīt kopā ar poniju. Saimnieki piedāvā 
nakšņošanas iespējas. 
Tālr.: +371 26391443
GPS: 57.5861, 26.9441

28  Saimniecība “Pauguri”* 
Amatnieks piedāvā dekoratīvus un praktiskus 
virpojumus no koka tā dabiskajos toņos un struktūrā, 
lietas, kas būs noderīgas gan lieliem, gan maziem.
Saimnieki piedāvā labiekārtotas telts vietas.
Tālr.: +371 26027823
GPS: 57.6001, 26.9336

29  Saimniecība “Saltupji”* 
Lauku sētas saimnieki piedāvā iegādāties konditorejas 
izstrādājumus – tortes, kūkas, kūciņas un pīrāgus.
Tālr.: +371 29241904
GPS: 57.5343, 26.9767

30  Bioloģiskā saimniecība “Tortuži”* 
Saimnieku piedāvājumā ir ekoloģiski tīri dārzeņi – 
kartupeļi, bietes, burkāni, sīpoli un “laimīgo” vistu olas.
Tālr.: +371 26578835
GPS: 57.5405, 26.9320

31  Saimniecība “Purakalni” * 
Saimnieko koka darbu meistars – galdnieks, kurš 
piedāvā iespēju arī degustēt vai iegādāties medu, 
ābolus, jāņogas, upenes, zemenes, burkānus. 
Saimnieks ir atklājis topinambūru noslēpumu, 
izveidojot to gala produktu – kafi ju.
Tālr.: +371 29441972
GPS: 57.5410, 26.7805

32  Saimniecība “Jankas”*
Blakus senajam Kornetu lielceļam vairākos hektāros 
tiek audzēti kartupeļi, kā arī ir iespēja iegādāties malku 
ziemas siltumam.
Tālr.: +371 29111730
GPS: 57.5491, 26.7425

33  Saimniecība “Griezes”*
Paugurainajā Igaunijas pierobežas teritorijā audzē 
agrāko laiku šķirņu ābeles, ogu krūmus, kā arī 
dārzeņus – kartupeļus, sīpolus, burkānus, kabačus, 
ķirbjus, pupiņas. Degustējami vietējie piena produkti.
Tālr.: +371 28362469
GPS: 57.5537, 26.7477

34  Saimniecība “Arāji”* 
Saimniecība popularizē senās amatu prasmes – 
maizes cepšanu uz kļavu lapām, mīklu jaucot īstā 
koka abrā. 
Uzklausot saimnieces stāstus par apkārtni, paralēli 
apgūstami jostu aušanas pamati.
Tālr.: +371 26368675
GPS: 57.5251, 26.7960

35  Zivju audzētava “Krāces”* 
Tā izveidota straujās Vaidavas līcī un vasaras sezonā 
aicina iepazīt foreļu audzēšanas un makšķerēšanas 
procesus. Saimnieks piedāvā arī pagatavot un nobaudīt 
jūsu lomu līdzās esošajā atpūtas vietā.
Tālr.: +371 29355117
GPS: 57.5279, 26.7799

36  Pirts kūre “Upītes”*
Procesi, kur cilvēks saplūst ar dabu un sevi, 
profesionālas pirtnieces pavadībā. Masāža ar 
klūdziņām, vulkāniskajiem un upes akmeņiem.
Tālr.: +371 26302291
GPS: 57.5555, 26.9055

* Apmeklējums ir jāpiesaka iepriekš

PIEDZĪVOJUMU 
MEKLĒTĀJIEM
Izaiciniet sevi, ņemot līdzi ģimeni un draugus, 
kādā no piecām ierīkotajām dabas takām! 
Iepazīstiet bagātīgo un krāšņo Veclaicenes dabu 
aktīvi!

 37  Drusku pilskalna taka (3,5 km) 
Kornetu meža paēnas, senlejas ar ezeriem, pakalni, 
Kornetu skatu tornis, Latvijas stāvākais pilskalns un 
kaimiņvalsts Igaunijas daba. Iešana lietainā laikā var 
būt apgrūtināta. 
Taka marķēta oranžā krāsā. 
GPS: 57.5901, 26.9180 

 38  Raipala ezera taka (7,5 km)
Taka līkumo gar gleznainajiem Ievas, Raipala, 
Trumulīša ezeru krastiem, pa ceļam iegriežoties Mišu 
Medus muzejā. 
Taka marķēta zaļā krāsā.
GPS:  57.5897, 26.9497

 39  Veselības maršruts (2,5 km)
10 speciālu vingrinājumu taka labai pašsajūtai, 
ejot pa Raipala takas īso posmu un šķērsojot 
Raipala-Trumulīša satekupīti un Pērļupīti. 
Taka marķēta violetā krāsā.
GPS: 57.5897, 26.9497

 40  Peļļu taka (7,0 km) 
Īsts izaicinājums, kas sākas no “Mežavizlu” mājām, 
nonākot Peļļu subglaciālajā ielejā, vērojot septiņus 
gleznainus ezerus, Latvijas–Igaunijas robežu, ar 
iespēju paciemoties kaimiņvalsts Pagānu (Velnu) 
zemē. Paralēli maršrutam iespējams apskatīt 
Vorotkas akmens krāvuma senkapus, gravu 
varenumu un baudīt Smilšāja ezera veldzi. 
Taka marķēta sarkanā krāsā.
GPS: 57.5864, 26.8740

 41  Ilgāja-Naudas akmens taka 
(4,5 km) 
Izveidota Peļļu gravā, ar iespēju pa ceļam apskatīt 
Veclaicenē vienīgo saliņu Ilgāja ezerā, pierobežas 
ainavu no Vizlu kalna un vēsturisko Naudas akmeni 
Palpiera ezera krastā. 
Taka marķēta zilā krāsā.
GPS: 57.5865, 26.8740

VELOMARŠRUTI
Veclaicene ir lieliski piemērota velo tūrisma 
cienītājiem un dabas krāšņuma baudītājiem. 
Iepazīstiet tās apkārtni un dodieties 
neaizmirstamā sevis izaicinājumā, izvēloties 
kādu no septiņiem velo maršrutiem!

 Velomaršruts Nr. 150
Garums: 15,5 km
Segums: 34% asfalts, 60% grants segums, 6% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5278, 26.8705

 Velomaršruts Nr. 151
Garums: 12,6 km
Segums: 50% asfalts, 50% grants segums 
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

 Velomaršruts Nr. 152
Garums: 10,6 km
Segums: 53% asfalts, 20% grants segums, 27% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26. 9486

 Velomaršruts Nr. 153
Garums: 14,5 km
Segums: 29% asfalts, 51% grants segums, 20% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26. 9486

  Velomaršruts Nr. 154
Garums: 12,6 km
Segums: 14% asfalts, 71% grants segums, 15% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

  Velomaršruts Nr. 155
Garums: 21,8 km
Segums: 19% asfalts, 70% grants segums, 11% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

   Velomaršruts Nr. 6 
(Tour de LatEst)

Garums: 18,5 km
Segums: 16% asfalts, 62% grants segums, 22% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: vidēji grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

  Velomaršruts Nr. 156
Garums: 40 km
Segums: 38% asfalts, 51% grants segums, 11% 
pļavas, meža takas
Grūtības pakāpe: grūts 
GPS: 57.5897, 26.9486

ATPŪTAI, 
VESELĪGAM MIEGAM
42   B@B “4 Rozes un vilks” 

Ziemeru muižā 
 8, Tālr.: +371 26003578

GPS: 57.5344, 27.0656

43  Brīvdienu māja “Saliņas”
 6, Tālr.: +371 29443544

GPS: 57.5701, 27.0450

44  Brīvdienu māja “Ezerlīči” 
 10, Tālr.: +371 26186570

GPS: 57.5906, 26.9555

45  Viesu māja “Kalnarušķi”
 60, Tālr.: +371 26594554

GPS: 57.5322, 26.8167

46  Brīvdienu māja “Melderi”
 50, Tālr.: + 371 20379986, +371 26152011

GPS: 57.5266, 26.7759

47  Brīvdienu māja “Dzērves ezers”
 4, Tālr.: + 371 26391443

GPS: 57.5871, 26.9438

 – vietu skaits naktsmītnē

GIDI
Maija Bleiferte (LV, EST) 
Tālr.: +371 29347398, 

Sandra Jankovska (LV, RUS) 
Tālr.: +371 22415419, 

Jānis Prangels (LV, EST, RUS)
Tālr.: +371 26520232, +372 53930896

Norādītie GPS: – dabas taku sākuma punkti.
Pierobežā līdzi nepieciešams personu apliecinošs dokuments.
Foto autori: Ainars Gaidis, Alvits Grīvnieks, Māris Šļivka, Ainārs Cekuls

 Velo maršruts dabā marķēts


