
Atbalsta: 

PROGRAMMA „PĀRGĀJIENI AR GARŠU VECLAICENĒ”, 2013.GADA 17.UN 18.AUGUSTĀ

SESTDIENA, 17.AUGUSTS

9:30-10:15 REĢISTRĒŠANĀS PĀRGĀJIENIEM Kornetos pie pagasta pārvaldes ēkas

10:30-19:00 PĀRGĀJIENI  AR DEGUSTĀCIJĀM Peļļu, Pilskalna un Mauriņu biotopu takās

13:30-19:00 VISĀDU LABUMU ANDELE Kornetos pie pagasta pārvaldes ēkas

14:00-18:00 VECLAICENES NOVADPĒTNIECĪBAS EKSPOZĪCIJA 
APSKATE

Kornetos pagasta pārvaldes ēkā

13:30-21:00 FOTOIZSTĀDE ”ĒRGĻI PĀRI ROBEŽĀM” Kornetu pagasta pārvaldes ēkā

18:00-23:00 DZĪVNIEKU IZZIŅAS DARBNĪCA AR MĀRTIŅU 
KALNIŅU

Kornetos pie pagasta pārvaldes ēkas, Dzērves 
ezera krastā

20:30-23:30 VAKARĒŠANA-BRĪVDABAS SAJŪTU KONCERTS
PIEDALĀS LABĀKIE MALĒNIEŠI UN 
DZIESMINIEKS KĀRLIS KAZĀKS

Kornetu estrādē

Bezmaksas telšu pilsētiņa pie Dzērves vai Ievas ezeriem Kornetos.

Citas nakšņošanas iespējas: http://veclaicene.lv/kur-naksnot-un-paest



   PĀRGĀJIENI AR DEGUSTĀCIJĀM  
Zinošu gidu pavadībā iespēja iepazīt četras Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidū izveidotās dabas takas, 
pārgājiena laikā degustēt un baudīt malēniešu gardumus. Ceļotājiem, kuri 2 dienu laikā būs veikuši visvairāk 

taku, gaida  patīkamas  pārsteiguma balvas! 
Noteikti neaizmirsti iepriekš, līdz 15.augustam, pieteikties! 

Tālruņi: 22413373 (Agija Pauģe) vai 25449645, 22308970 (Lāsma Kronberga)

PEĻĻU TAKA

Pulcēšanās  vieta:  pagrieziens  no  senā   Kornetu  lielceļa  uz  Ilgāja  ezeru,  netālu  no  Mežavizlu  mājām  (ģeogrāfiskās 
koordinātas: N 57° 35` 5.133, E 26° 52` 35.916). Reģistrācija Kornetos, pēc tam ar auto dodamies  aptuveni 4.5 km uz Ilgāja  
ezera pusi, būs marķējums no Kornetiem līdz pārgājiena vietas sākumam!
Laiks: 1 tūre: 10:30-16:30, maksimāli 30 cilvēki
Takas garums: 9.5 km 
Grūtības pakāpe: vidējā grūtības pakāpe, nav piemērota iešanai ar maziem bērniem
Dalības maksa: pieaugušajiem- 6 Ls, bērniem (līdz 12 gadu vecumam) -4 Ls
Īss raksturojums: aizraujošs, atraktīvs  pārgājiens pa meža taciņām un lauku ceļiem, pakalniem un lejām,  gar 7 ezeriem,  
divreiz  šķērsojot  Latvijas  un  Igaunijas  robežu.  Redzēsi   un  sajutīsi  savdabīgo  ledus  laikmeta  veidojumu-  Peļlu  gravu,  
paciemosies  Pagānu   zemē,   pieskarsies  daudzus  gadsimtus  pieredzējušam Palpiera  Naudas  akmenim,  nobaudīsi  un  
uzzināsi, kā tikai malēnieši darina vīnu un gatavo Lupatu zupu!
Gidi: Maija Bleiferte un Ārija Danga
Papildus nosacījums: līdzi personu apliecinošs dokuments (ID karte vai pase)

PILSKALNA TAKA
Pulcēšanas vieta: Kornetos pie pagasta pārvaldes ēkas, Dzērves ezera pusē
Laiks: 3 tūres: 10:30-13:00, 13:30-16:00, 16:45-19:00, maksimāli katrā tūrē 15 cilvēki.
Takas garums: 3.5 km
Grūtības pakāpe: vidēja grūtības pakāpe
Dalības maksa: pieaugušajiem- 3.50 Ls, bērniem (līdz 12 gadu vecumam) -2 Ls
Īss raksturojums: pārgājiena laikā būs iespēja pabūt pie diviem ezeriem un pakāpties divu lielpauguru- Dzērves un Drusku 
kalna virsotnēs. Lai nokļūtu Drusku pilskalnā, būs jāveic viens no stāvākajiem kāpieniem Latvijā! Toties balva acīm būs  
neaizmirstams skats uz Igaunijas ārēm un vēderam prieki par Kalna putru malēniešu gaumē.
Gidi: Lāsma Kronberga un Svetlana Volkova

MAURIŅU BIOTOPU TAKA
Pulcēšanās vieta: pie stenda netālu no Dukanu mājām (ģeogrāfiskās koordinātas: N 57° 35` 5.133, E 26° 52` 35.916).
Norāde no A2 (Rīga-Veclaicene) ceļa 192.km, orientieri pagriezienam uz z/s Mauriņi –divi mobilo sakaru torņi, marķējums  
līdz pulcēšanās vietai.
Laiks: 2 tūres: 1.tūre -10:30-12:30, degustācijas (1.un 2.tūres dalībniekiem) – 12:30-14:30, 2.tūre: 14:30-16:30
Takas garums: 2.5 km
Grūtības pakāpe: viegla grūtības pakāpe
Dalības maksa: pieaugušajiem- 3.50 Ls, bērniem (līdz 12 gadu vecumam) -2 Ls
Īss  raksturojums:  gūsiet  patiesi  pozitīvas  emocijas  no  tikšanās  ar  saimnieci  Gunitu,  kura  aizrautīgi  pastāstīs  par  
saimniekošanu dabai  draudzīgā  veidā.  Taka vedīs  caur  dabisko  ganību teritoriju,  kur  vienuviet  sastopami dažādas un 
atšķirīgas augu un dzīvnieku dzīvotnes. Te  pakalnos ganās pelēki miglas zirgi un brūnganās govis, te  pļavas ziedu smarža  
sajaucas ar govju karašu neatkārtojamo aromātu. Uzzināsiet, kas ir Lapsiņkungs, kāda izskatās stāvā vilkakūla, pagaršosiet 
Dukanu avota  enerģētisko ūdeni. Un protams, neizpaliks smeķīgais, tikai no saimniecībā izaudzētā, gatavotais cienasts  
„Ēd, cik lien!”
Gids: Gunita Virka



SVĒTDIENA, 18.AUGUSTS

10:00-10:30 REĢISTRĒŠANĀS PĀRGĀJIENIEM Kornetos pie pagasta pārvaldes ēkas

11:00-17:00 PĀRGĀJIENI  AR DEGUSTĀCIJĀM Raipala, Pilskalna un Mauriņu biotopu takās
17:00 AKTĪVĀKO DALĪBNIEKU SUMINĀŠANA Kornetos pie pagasta pārvaldes ēkas
12:00-18:00 VECLAICENES NOVADPĒTNIECĪBAS EKSPOZĪCIJA 

APSKATE
Kornetos pagasta pārvaldes ēkā

12:00-18:00 FOTOIZSTĀDE ”ĒRGĻI PĀRI ROBEŽĀM” Kornetu pagasta pārvaldes ēkā

 RAIPALA TAKA

Pulcēšanās vieta: Kornetos, pie Raipala takas stenda, Ievas ezera pusē
Laiks: 1 tūre 11:00-15:00, maksimāli 30 cilvēki 
Takas garums:  7.5 km 
Grūtības pakāpe: viegla grūtības pakāpe
Dalības maksa: pieaugušajiem- 5 Ls, bērniem (līdz 12 gadu vecumam) -3 Ls
Īss  raksturojums: lai iepazītu Malēnijas pusei raksturīgos ēdamos profitroļus, pamielotos žāvētu zivju „bodītē”- laivā un 
panašķētos  ar  lāča  gardumu,   ir  vērts  veikt  dinamisku, dabas un kultūrvēstures  izziņas  pārgājienu  gar  trim ainaviski 
skaistiem Kornetu zemledus kušanas ūdeņu ielejas veidotajiem ezeriem, starp kuriem Raipala ezers ir viens no dziļākajiem  
Latvijā (dziļākā vieta -35 m). 
Gids: Jānis Prangels

PILSKALNA TAKA

Pulcēšanas vieta: Kornetos pie pagasta pārvaldes ēkas, Dzērves ezera pusē
Laiks: 2 tūres: 11:00-13:30, 14:00-16:30, maksimāli katrā tūrē 15 cilvēki.
Takas garums:  3.5 km
Grūtības pakāpe: vidējā grūtības pakāpe
Dalības maksa: pieaugušajiem- 3.50 Ls, bērniem (līdz 12 gadu vecumam) -2 Ls
Īss raksturojums: pārgājiena laikā būs iespēja pabūt pie diviem ezeriem un pakāpties divu lielpauguru- Dzērves un Drusku 
kalna virsotnēs.  Lai  nokļūtu Drusku pilskalnā, būs jāveic   viens no stāvākajiem kāpieniem Latvijā!  Toties balva acīm -  
neaizmirstams skats uz Igaunijas ārēm, un vēderam prieki par Kalna putru malēniešu gaumē.
Gidi: Lāsma Kronberga un Svetlana Volkova

 MAURIŅU BIOTOPU TAKA

Pulcēšanās vieta: pie stenda netālu no Dukanu mājām (ģeogrāfiskās koordinātas: N 57° 35` 5.133, E 26° 52` 35.916).
Norāde no A2 (Rīga-Veclaicene) ceļa 192.km, orientieri pagriezienam uz z/s Mauriņi –divi mobilo sakaru torņi, marķējums  
līdz pulcēšanās vietai.
Laiks: 2 tūres: 1.tūre -11:00-13:00, degustācijas (1.un 2.tūres dalībniekiem) - 13:00-14:00, 2.tūre: 14:30-16:30
Takas garums: 2.5 km 
Grūtības pakāpe: viegla grūtības pakāpe
Dalības maksa: pieaugušajiem- 3.50 Ls, bērniem (līdz 12 gadu vecumam) -2 Ls
Īss  raksturojums:  gūsiet  patiesi  pozitīvas  emocijas  no  tikšanās  ar  saimnieci  Gunitu,  kura  aizrautīgi  pastāstīs  par 
saimniekošanu dabai  draudzīgā  veidā.  Taka vedīs  caur  dabisko  ganību teritoriju,  kur  vienuviet  sastopami dažādas un 
atšķirīgas augu un dzīvnieku dzīvotnes. Te  pakalnos ganās pelēki miglas zirgi un brūnganās govis, te  pļavas ziedu smarža  
sajaucas ar govju karašu neatkārtojamo aromātu. Uzzināsiet, kas ir Lapsiņkungs, kāda izskatās stāvā vilkakūla, pagaršosiet 
Dukanu avota  enerģētisko ūdeni. Un, protams, neizpaliks smeķīgais, tikai no saimniecībā izaudzētā, gatavotais cienasts  
„Ēd, cik lien!”
Gids: Gunita Virka


