
AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS “VECLAICENE”

Maršruts GPX formātā

 Maršruts

Taka atpūtai un labjūtai. 
Pastaiga ar izaicinājumu uzkāpt stāvākajā pilskalnā Latvijā, par to saņemot apbalvojumu – 
ainaviskus skatus un iespēju ieraudzīt Baltijā augstāko virsotni – Lielo Munameģi (Igaunija). 
Gleznaini skati uz senleju un tās ezeriem paveras arī no Kornetu skatu torņa. Šai ainavai 
saullēktā un saulrietā piemīt īpaši romantiska un savdabīga noskaņa. Stāvo nogāžu un 
daudzo pakāpienu pievarēšana nodrošinās možu garu un vienlaikus stiprinās sirdi un 
asinsvadu sistēmu. 

 Maršruta gaita

Veclaicenes vēstures krātuve – Dzērves ezers – Dzērves kalns un skatu tornis – Drusku 
pilskalns – Kornetu muiža – Ievas ezers

 Ceļa segums  Ieteicamais laiks

Meža ceļi, takas, asfalta segums un koka kāpnes Aprīļa beigas – oktobris

 Garums  Ilgums

~3,5 km ~1 h

 Grūtības pakāpe

Vidējas grūtības taka ar stāviem kāpumiem un daudziem pakāpieniem
A

Z  Sākuma punkts, beigu punkts  Marķējums

Stāvlaukums Kornetu centrā pie Veclaicenes 
pagasta pārvaldes ēkas
GPS: 57.5901, 26.9480

Apļveida taka marķēta ar oranžas 
krāsas aplīšiem

 Der zināt!

Maršruta veikšanai nepieciešami piemēroti apvidus apavi. Atsevišķos maršruta posmos, 
atkarībā no meteoroloģiskiem un citiem apstākļiem, var būt slidenas takas, kāpnes un laipas. 
Maršruts iet gar privātmājām, kur var būt nepiesieti suņi. 
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 1050 km garo Mežtaku (marķējums: balts-oranžs-balts)

 Serviss

Auto un treileru stāvlaukums “Korneti” 
Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkts
Bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes punkts
“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, 
Alūksnes novads
GPS: 57.5899, 26.9480

Brīvdienu māja “Ezerlīči”
+371 26186570
ritameldere@inbox.lv
GPS: 57.5906, 26.9555

Brīvdienu māja “Dzērves ezers”
+371 26391443
dzervesezers@gmail.com
GPS: 57.5871, 26.9438

DRUSKU PILSKALNA DABAS TAKA ~1 h | 3,5 km
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Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs
Pils iela 25A, Alūksne,  
Alūksnes novads, LV‑4301

+371 29130280, +371 25442335 
tic@aluksne.lv  |  www.visitaluksne.lv

www.veclaicene.lv

LATV
IA

mailto:ritameldere@inbox.lv
mailto:dzervesezers@gmail.com
http://www.veclaicene.lv/


~1 h | 3,5 km

DRUSKU PILSKALNA 
DABAS TAKA

Korneti
Korneti ir Veclaicenes pagasta administratīvais 
centrs. Vietējie iedzīvotāji vārdus “Korneti” 
un “Veclaicene” lieto kā sinonīmus. Leģenda 
stāsta, ka Kornetu nosaukums iespējams 
cēlies no sensenos laikos lietotām līkām tāšu 
taurēm-korniem, kuras vietējie ļaudis pūtuši, 
lai sazinātos biezajos mežos. Kornetos sākas 
vairākas pastaigu takas un velomaršruti. 
GPS: 57.5899, 26.9483

1  Veclaicenes vēstures krātuve

Vēsturiskajā Aizsargu namā izvietotajā 
Veclaicenes vēstures krātuvē var izzināt 
apkārtnes vēsturi, dzīvi Latvijas-Igaunijas 
pierobežā un valodas īpatnības. 
T.+371 29347398 
GPS: 57.5894, 26.9476

2  Dzērves, Pilskalna un Ievas ezers

Zemledus kušanas ūdeņu straumes pirms 10-15 
tūkstošiem gadu šajā apvidū izveidoja dziļas ieplakas, kuru 
zemākajās daļās pēc ledus izkušanas palika ezeri ar stāviem 
krastiem un lielu dziļumu. Pilskalna ezeram ir stāvākais 
krasts no 15 ezeru virknes ezeriem (vairāk nekā 80 m). 
GPS: 57.5883, 26.9421 GPS: 57.5884, 26.9189 

GPS: 57.5898, 26.9537

3  Dzērves kalns un skatu tornis

Dzērves kalna augstākais punkts sasniedz 203,5 m vjl. 
Kalna virsotnē izvietots 27 metrus augsts skatu tornis 
“Korneti”, kas apmeklētājiem pieejams visu diennakti. 
No tā paveras brīnišķīgs skats uz Alūksnes un Hānjas 
augstienēm, Kornetu-Peļļu gravas skaistajiem ezeriem 
un labos laikapstākļos iespējams ieraudzīt Baltijas 
augstāko virsotni – Lielo Munameģi Igaunijā. 
GPS: 57.5895, 26.9418

4  Drusku pilskalns

Drusku pilskalns ir stāvākais pilskalns Latvijā. Pilskalnu 
pētnieks Ernests Brastiņš par Drusku pilskalnu rakstījis: 
“Dienvidu sāns šim pilskalnam jumta stāvumā (45°) 
un krīt līdz pašam ezeriņam šādā kraujumā 90 m. Šis 
ir vienīgais šāda veida kraujums, kas pārsteidz ar savu 
varenumu katru apmeklētāju”. Blakus esošajā Drusku 
kalnā uzstādītais panorāmskata stends palīdzēs uzzināt 
par tālumā redzamajām vietām. 
GPS: 57.5902, 26.9273

5  Kornetu muiža (Schreibenshoff)

Šo skaisto vietu starp Ievas un Dzērves ezeriem 18. gs. 
vidū vācu baroni izvēlējušies muižas ēkas celtniecībai. 
Mūsdienās no senās muižas pils palikušas vien drupas 
(redzami ēkas 5 dekoratīvie stūru stabi). 
GPS: 57.5903, 26.9483


