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Nr. 151 | 12,6 km

AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS “VECLAICENE”

Maršruts GPX formātā

 Maršruts
Veclaicenes paugurainē reljefs sapaugurots vairāk nekā jebkur citur Latvijā. Maršrutā iekļaujas daļa no 
aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene” izcilākajām skatu vietām, ainavām, kā arī teikām apvītais 
Dieva kalns ar Māras pēdas akmeni. Lai atklātu izcilus skatus un izbaudītu tos pilnībā, jāsagatavojas 
pārvarēt ne vienu vien stāvu pauguru.

 Maršruta gaita
Korneti – Dzērves kalns un skatu tornis “Korneti” – Drusku pilskalns un Drusku kalns – Dieva kalns un 
Māras pēdas akmens – Sauleskalns – Bārdaskrogs – rokdarbu darbnīca “Aguce”

 Ceļa segums  Ieteicamais laiks
50% asfalts, 50% grants segums Aprīlis – oktobris. Īpaši ieteicams ievu 

ziedēšanas un krāsaino rudens lapu laikā

 Garums  Ilgums
~12,6 km ~1,5 stundas

 Grūtības pakāpe
Vidējas grūtības (pauguru pārvarēšana nepieredzējušam velobraucējam var būt izaicinājums)

A

Z  Sākuma punkts, beigu punkts  Marķējums
Stāvlaukums Kornetu centrā
GPS: 57.5894, 26.9476

Dabā nav marķēts

 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

Dabas māja pie Ilgāja ezera
+371 25442335, +371 29130280
tic@aluksne.lv  |  www.visitaluksne.lv
GPS: 57.5903, 26.8627

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
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AINAVISKO SKATU MARŠRUTS

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
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AINAVISKO SKATU MARŠRUTS

1  Korneti

Korneti ir Veclaicenes pagasta administratīvais 
centrs. Ceļotāji vārdus “Korneti” un “Veclaicene” 
bieži lieto kā sinonīmus. 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). 
Vairāk Kornetu un apkārtnes vēsturi var izzināt 
Veclaicenes vēstures krātuvē, kura atrodas 
vēsturiskajā Aizsargu namā.
GPS: 57.5899, 26.9483

2  Dzērves kalns un skatu tornis “Korneti”

Dzērves kalna augstākais punkts sasniedz 
203,5 m vjl. Kalna virsotnē atrodas 27 metrus 
augsts skatu tornis „Korneti”, kas apmeklētājiem 
pieejams visu diennakti. Līdz kalnam un skatu 
tornim var nonākt, ejot pa Drusku pilskalna 
taku. No tā paveras brīnišķīgs skats uz Alūksnes 
un Hānjas augstienēm, Kornetu- Peļļu gravas 
skaistajiem ezeriem, un labos laikapstākļos 
iespējams pat ieraudzīt Baltijas augstāko 
virsotni – Lielo Munameģi Igaunijā.
GPS: 57.5898, 26.9423 *-apmeklējums jāpiesaka iepriekš

3  Drusku pilskalns un Drusku kalns 

Dodoties tālāk pastaigā pa Drusku pilskalnu taku, var nonākt 
līdz stāvākajam pilskalnam Latvijā – Drusku pilskalnam un 
Drusku kalnam, kurā uzstādītais panorāmskata stends 
palīdzēs uzzināt par tālumā redzamajām vietām. 
GPS: 57.5902, 26.9273, GPS: 57.5938, 26.9319

4  Dieva kalns un Māras pēdas akmens

Viens no nedaudzajiem svētkalniem, uz kura atrodas ar 
teikām apvīti akmeņi. Viens no kalnā esošajiem akmeņiem 
tiek dēvēts par Māras pēdas akmeni. Akmenī vērojami 
vairāki iedobumi, kas atgādina pēdu nospiedumus. Teika 
vēsta, ka Rugadas (Rõuges baznīca Igaunijā) Marija Dieva 
kalnā kāpusi uz zirga. Lai tiktu zirga mugurā, viņa pakāpusies 
uz akmens. No tā laika palikušas arī akmenī divas Marijas 
pēdas.
GPS: 57.5898; 26.9480, GPS: 57.5780, 26.9177

5  Sauleskalns

Otrs 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

6  Bārdaskrogs

Krogu uzceļ 19. gs. vidū, kad uzbūvēja Rīgas-
Pleskavas šoseju. Tā bija vieta, kur pabarot un 
atpūtināt zirgus pēc garā ceļa, tāpat arī ceļotāji 
tur varēja saņemt uzturu un naktsmājas. 
Padomju gados Bārdaskrogā bija pārtikas un 
rūpniecības preču veikali, pasta nodaļa un 
sagādes punkta noliktava. Gar krogu ved vecās 
šosejas posms, kurā saglabājušies vēsturiskie 
ceļa stabiņi.
GPS: 57.5717, 26.9555

7  Rokdarbu darbnīca “Aguce”*

Dodoties braucienā pa vēsturisko šoseju, 
nonāksiet rokdarbu darbnīcā “Aguce”, kur 
tiek radīti dažādu tehniku rokdarbi, autore 
īpaši iemīļojusi netradicionālos, prasmīgi 
eksperimentējot ar neparastiem materiāliem. 
Darbnīcā iespējams aplūkot rokdarbu tapšanas 
procesu un iegādāties darinājumus, kas kalpos 
par atmiņu no ceļojuma aizsargājamo ainavu 
apvidū “Veclaicene”. 
T.: +371 22413373

GPS: 57.5718, 26.9653


