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~2h | ~4,5km

AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS “VECLAICENE”

Maršruts GPX formātā

ILGĀJA-NAUDAS AKMENS TAKA

 Maršruts

Taka ved pa teiksmām un leģendām apvītām vietām — uzkalniem, ielejām, mežu takām, 
pļavām un ezeriem Kornetu-Peļļu gravā, kura radusies spēcīgās straumes rezultātā, kūstot 
ledājiem leduslaikmeta beigu posmā. Neizskaidrojamā dabas spēka ietekmē radušās teikas 
par velnu, kurš cēlis tiltu pār Ilgāju ezeru, bet daudzie karu notikumi atstājuši nostāstus par 
Ziemeļu kara laikā izdzerto Palpiera ezeru un pie tā aprakto naudu.

 Maršruta gaita

Ilgāja ezers – Vizlu kalns – Skatu platforma “Alnis” – Naudas akmens – Palpiera ezers

 Ceļa segums  Ieteicamais laiks

Takas, meža ceļi un ceļi ar grants segumu Aprīļa beigas – oktobris

 Garums  Ilgums

~4,5km ~2h

 Grūtības pakāpe

Vidējas grūtības taka ar stāviem kāpumiem

A

Z  Sākuma punkts, beigu punkts  Marķējums

Stāvvieta pirms “Mežavizlu” mājām
GPS: 57.5864, 26.8740

Apļveida taka marķēta ar zilas 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. 
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

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

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

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.visitaluksne.lv
http://www.visitaluksne.lv
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~2h | ~4,5km

ILGĀJA-NAUDAS 
AKMENS TAKA

1  Ilgāja ezers
Ilgāja ezers stiepjas apmēram 
kilometra garumā un pēc formas 
atgādina astotnieku. Ezerā, Latvijas 
daļā, atrodas neliela sala. Dziļākā 
vieta ezerā ir 22,5 metri. Teika 
stāsta, ka velns pār Ilgāja ezeru 
gribējis tiltu pārtaisīt. Divi akmeņu 
klēpjus jau aizstiepis un ar trešo 
būtu bijis pāri ezeram, bet gailis 
iedziedājies un akmeņi no velna 
milzu bikšu starām izbiruši. Tie divi 
klēpji vēl tagad ezerā redzami.
GPS: 57.5867, 26.8428

2  Vizlu kalns

Vizlu kalns (182 m) ir viens no pauguriem, kas izdaiļo 
aizsargājamo ainavu apvidu. No tā paveras plašs skats 
uz Latvijas – Igaunijas pierobežas ainavu. Te atrodas 
arī vēsturiskais zviedru kara ceļš, kura uzbēruma vaļņi 
vislabāk saglabājušies Vizlas kalnos.
GPS: 57.5860, 26.8608

3  Skatu platforma – Alnis

Palpiera ezera tuvumā atrodas skatu platforma – alnis. 
Alnis ir lielākais Latvijas dzīvnieks, kurš bieži redzams 
arī aizsargājamo ainavu apvidū. Pakāpjoties platformā 
un ilgāk pavērojot apkārtni, var sadzirdēt, cik daba ir 
skaļa un novērot, cik daudz tajā dzīvo radību.
GPS: 57.5791, 26.8613

4  Naudas akmens

Palpiera ezera krastā atrodas 

nostāstiem apvītais Naudas akmens. 

Teika stāsta, ka zem šī akmens 

zviedru kareivji noslēpuši naudu – 

savu kara kasi. Ziemeļu kara laikā 

(18. gs. sākumā) zviedru kareivji uz 

Alūksni veduši naudas lādi. Krievu 

kareivji tiem uzbrukuši, bet zviedri 

lādi norakuši un virsū uzvēluši lielu 

akmeni. Akmens ir 3,6 m garš, 3 m 

plats un 2,3 m augsts.
GPS: 57.5780, 26.8613

5  Palpiera ezers

Palpiera ezers, saukts arī par 
Rēveļa ezeru, ir interesants ar tajā 
peldošajām salām – tie ir no 
krasta atdalījušies zāļaini gabali, 
kuri atkarībā no vēja virziena, 
maina atrašanās vietu ezerā.
GPS: 57.5790, 26.8628


