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Nr. 150 | 15,5 km

AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS “VECLAICENE”

Maršruts GPX formātā

 Maršruts

Tas ved Alūksnes augstienes augstākajos pauguros Dēliņkalnā, Sauleskalnā un Opekalnā, ļaujot 
velobraucējiem izbaudīt gan stāvus kāpumus, gan patīkamus nobraucienus. Iespaidīgākais no tiem 
būs nobrauciens no Sauleskalna. Brauciena laikā iespējams vērot smaržīgas ziedu pļavas, kalnainas 
ainavas, liellopu pilnas ganības, kā arī apmeklēt virs jūras līmeņa visaugstāk esošo baznīcu Latvijā un 
izzināt iespaidīgo Jaunlaicenes muižas kompleksu. Vērīgs velobraucējs ieraudzīs arī ceļa stabiņus, kuri 
saglabājušies no 20. gadsimta 30. gadiem.

 Maršruta gaita

Jaunlaicenes muižas komplekss – biškopības saimniecība “Auguļi” – saimniecība “Tortuži” – 
Dēliņkalns – Mācītājmuiža un Mācītājmuižas ezers – Sauleskalns – pirts “Upītes” – Opekalna 
evaņģēliski luteriskā baznīca – Jaunlaicenes kungu kapi un kapliča

 Ceļa segums  Ieteicamais laiks

34% asfalts, 60% grants segums, 
6% pļavas, meža takas

Maijs – oktobris

 Garums  Ilgums

~15,5 km ~2 stundas

 Grūtības pakāpe

Vidējas grūtības

A

Z  Sākuma punkts, beigu punkts  Marķējums

Stāvvieta pie Jaunlaicenes muižas muzeja
GPS: 57.5276, 26.8725

Dabā nav marķēts

 Sabiedriskais transports

Vairākas reizes dienā Jaunlaicenē piestāj autobusi no Rīgas, Smiltenes, Alūksnes un Kornetiem (sk. 
aktuālo kustību sarakstu)

 Der zināt!

Atsevišķos maršruta posmos, atkarībā no meteoroloģiskiem un citiem apstākļiem, var būt slikta ceļa 
kvalitāte, smiltis, dubļi. 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!”

 Serviss

Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkts
Bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes punkts
Auto un treileru stāvlaukums “Korneti”
“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads 
GPS: 57.5899, 26.9483

Jaunlaicenes muižas muzejs
Jaunlaicene, “Dravnieki”
+371 29356277
jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
GPS: 57.5276, 26.8725
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APKĀRT DĒLIŅKALNAM

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:jaunlaicenesmuzejs@aluksne.lv
http://www.veclaicene.lv/
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APKĀRT DĒLIŅKALNAM

1  Jaunlaicene

Jaunlaicenes muižā 18. un 19. gadsimtā dzīvoja 
un saimniekoja viena no bagātākajām Baltijas 
muižnieku dzimtām – fon Volfu dzimta. Līdz 
mūsdienām no varenā muižas kompleksa 
saglabājušās 16 ēkas. Iepazīt muižas vēsturi un 
apbūvi palīdzēs pastaigu taka ar tematisku āra 
ekspozīciju. Savukārt muižkunga dzīvojamā 
mājā ierīkotajā muzejā var izzināt vairāk par 
saimniekošanu un sadzīvi muižā, baroniem un 
vietējiem iedzīvotājiem – malēniešiem.
T. +371 29356277, +371 22415419
GPS: 57.5276, 26.8725

2  Biškopības saimniecība “Auguļi”*

“Auguļos” iespēja iegādāties daudzveidīgus 
biškopības produktus – medu, putotu medu, 
bišu maizi, ziedputekšņus, propolisu un vaska 
sveces. Pilnvērtīgam medus baudīšanas procesam 
iegādājamas ārstniecības augu tējas. Saimniecība 
piedāvā ekskursijas ar medus produktu degustāciju. 
T. +371 29161393
GPS: 57.5248, 26.8745

3  Saimniecība “Tortuži”*

Šeit iespējams iegādāties ekoloģiskus dārzeņus, 
izbaudīt nakšņošanu zem klajas debess labiekārtotā 
telšu vietā. Atpūtu var papildināt ar izbraucienu ar 
laivu un makšķerēšanu. 
T: +371 26578835 
GPS: 57.5383, 26.9342

4  Dēliņkalns

Alūksnes augstienes augstākais paugurs, kura 
absolūtais augstums sasniedz  271,5 m. No 
kalna dienvidu nogāzes paveras skaista mežiem 
apaugušu pauguru un pļavu mozaīkainava.  Kalna 
virsotnē atrodas 27 m augsts skatu tornis, kurš 
apmeklētājiem pieejams visu diennakti. Torņa pakājē 
ir repers (ģeodēziskais punkts, kas tiek atzīmēts dabā 
kā metāla aplītis).
GPS: 57.5431, 26.9434

5  Mācītājmuiža un Mācītājmuižas ezers

Cauri gadsimtiem muižu ar saimniecības ēkām 
apdzīvojuši Opekalna draudzes mācītāji ar ģimenēm. 
Mācītājmuižai, kas celta 1766. gadā, piederēja 
zeme un zemnieki, pēc dzimtbūšanas atcelšanas 
zemi apstrādāja gan saimnieki, gan pusgraudnieki, 
nodrošinot muižai stabilus ienākumus. Pēc Otrā 
pasaules kara mācītājmuižas ēkas apdzīvoja un 
izmantoja kolhoznieki. Pašreiz blakus esošajai 
privātmājai no vēsturiskās mācītājmuižas palikušas 
tikai saimniecības ēku drupas.
Ceļa malā atrodas ezers ar tādu pašu nosaukumu. 
GPS: 57.5583, 26.9460

6  Sauleskalns

Otrais augstākais Alūksnes augstienes paugurs – 
267 m vjl., kura dienvidu nogāzē iztek avots. 
Ceļiniekiem tā ir populāra vieta, kur papildināt 
dzeramā ūdens krājumus. Pāri šim pauguram ved 
autoceļš A2 Rīga-Veclaicene, kura izbūvi sāka jau 
1859. gadā. 
GPS: 57.5632, 26.9359

7  Pirts “Upītes” *

Vieta, kur cilvēks saplūst ar dabu un sevi, atjaunojot 
ķermeņa fiziskos un garīgos spēkus. Pirts meistare 
veic arī masāžas ar klūdziņām, vulkāniskajiem un 
upes akmeņiem, senlatviešu pirts rituālus, tai skaitā, 
pirtīžu rituālus.
T: +371 26302291
GPS: 57.5555, 26.9055

8  Opekalna evaņģēliski luteriskā baznīca

Visaugstāk virs jūras līmeņa (235 m vjl.) uzceltā 
baznīca Latvijā, atrodas uz Opekalna paugura. 
Baznīcas vēsturi sāk skaitīt jau no 1683. gada, kad 
te tikusi uzcelta koka baznīca. Šobrīd aplūkojamais 
dievnams celts laika posmā no 1774. līdz 1779. 
gadam. Dievkalpojumi baznīcā notiek katra mēneša 
1., 3. un 5. svētdienā. 
Opekalna baznīcas tornis ir Strūves ģeodēziskā 
loka punkts “Oppekaln”. Strūves ģeodēziskais 
loks ir unikāla 19. gs. ģeodēziskā uzmērījumu 
sistēma zemes izmēru un formas noteikšanai, kā 
arī viena no cilvēces vēsturē vērienīgākajām zemes 
uzmērīšanas kampaņām, kas 2005. gadā iekļauts 
UNESCO mantojumu sarakstā.
GPS: 57.5497, 26.9037

9  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. 
GPS: 57.5317, 26.8550*-apmeklējums jāpiesaka iepriekš


