VELOBRAUCĒJIEM

„PIEDZĪVO GAUJIENAS STĀSTU!”
APES NOVADS AICINA IEPAZĪT GAUJIENAS MŪSDIENU
STĀSTU, IEPAZĪSTOT APKĀRTNES DABU,
MŪSDIENU KULTŪRU UN VĒSTURI!

MARŠRUTA RAKSTUROJUMS
Maršruts aicina aktīvus velobraucējus
piedalīties Gaujienas un tās tuvākās apkārtnes
apceļošanā. Velomaršruts atklās līdzenās pļavu
ainavas, rosīgo Latvijas uzņēmēju darba vidi,
māksliniecisko Gaujienas kultūru un senatnīgo
Zvārtavas pils noslēpumu.
Velomaršrutam ir līdzens reljefs un tajā
iekļauta ne tikai velobraukšana, bet arī
kājāmgājēju maršruts un uzņēmumu ekskursijas.
Iespēja ar kājām doties 6 km garajā Gaujienas
dabas takā.
Laiks: maijs-oktobris (ieteicams jūlijs, augusts)
Velosipēda tips: kalnu divritenis
Sākums: Gaujienas Tūrisma informācijas centrs
(pieejams bezmaksas stāvlaukums)
Beigu punkts: Gaujienas Tūrisma informācijas
centrs
Garums: 30,6 km
Optimālais veikšanas laiks: 6h
Grūtības pakāpe: vidēja (daļa maršruta ir
grants ceļš)
Ceļa segums: asfalts 42%, zemes ceļš/grants
58%
Attālums no Rīgas: 160 km
Marķējums: nav marķēts dabā
Loģistika: apļveida maršruts, kur atgriežas
sākumpunktā

EKSKURSIJA PA GAUJIENU
Gaujiena – sava Gauja un naktsvijoļu pļavas, ievziedu smarža un lakstīgalu
dziesma. Jāzepa Vītola māja „Anniņas” un dīķis ar saliņu, Lauvas mute, no
kuras tek garšīgākais avota ūdens. Cēlā Gaujienas pils ar muižas ēkām un
pilsdrupas, kur jūtama senatnes elpa. Gaujienas priedes un sikspārņi ir tikai divi
no Gaujienas brīnumiem.
26 % Gaujienas pagasta teritorijas iekļautas Eiropas nozīmes NATURA2000
aizsargājamo dabas teritoriju tīklā.
Ekskursija pa Gaujienu ir paredzēta ejot ar kājām, velosipēdus novietojot pie
Gaujienas tūrisma informācijas centra (Gaujienas Tautas Nams).

TŪRISMA INFORMĀCIJA
Tuvākās naktsmītnes: Viesu nams „Melderītis”, 26005655, 29905107; viesnīca „Zvārtavas pils”, 29454543.
Tūrisma informācijas punkts: Gaujienā
Veikali: Gaujienā
Ēdināšana: Viesu māja „Melderītis”
Informācija: http://www.apesnovads.lv

INTERESANTĀKIE APSKATES OBJEKTI
1.Gaujienas
tūrisma
informācijas
centrs
(TIC)
Iespējams
iegūt
vairāk
informācijas
par
Gaujienas
apkārtni,
papildus
apskates
objektiem, naktsmītnes iespējām,
kā arī apkārtnes karti.
Vadītāja Sanita Sproģe, mob.
28386923
Darba laiks P, O, T, C, P, S 9.0018.00
Tel. 64381601 ; 26546842
e-pasts: info@gaujiena.lv ;
gaujiena.info@ape.lv
2.”Dārzciema dolomīts” - valsts
nozīmes derīgo izrakteņu atradne,
kurā tiek iegūts dolomīts - ļoti
izplatīts nogulumiežu minerāls,
kas pieder pie karbonātiem.
Karjerā
ietilpst
dolomīta
irdināšana
ar
spridzināšanas
metodi, dolomīta ieguve ar kausa
ekskavatoru, dolomīta apstrāde un
novietošana krautnēs. Laba skatu
vieta interesentiem!
Uzmanību! Tā kā objektā notiek
rūpnieciska
ražošana,
tad
atrašanās ir obligāti saskaņojama
ar apsaimniekotāju pārstāvi.
Interesēties Gaujienas TIC (64381601)
3./4. SIA “Very Berry” ražotne un
ogu audzēšanas purvs - 1997.gadā
izveidotais Very Berry uzņēmums
nodarbojas ar ogu audzēšanu, dabīgo
sulu ražotni, kā arī nodrošina augļu un
ogu
saldēšanas
un
glabāšanas
pakalpojumus. Produktu ražošanā
netiek izmantota ķīmija, konservanti,
pārtikas piedevas u.c. garšas, kā arī
smaržas
pastiprinātāji.
Iepriekš
piesakoties,
iespējams
pieteikt
ekskursiju pa ražotni, kā arī apskatīt
ogu
audzēšanu
Kalna
purvu.
Pieteikšanās pa tālrunis: (Ilze)
26453555, e-pasts: info@veryberry.lv
(3Eur/pers, ja grupa virs 10
personām)
5.Viesu
māja
„Melderītis”uzņēmums atrodas Melderīša ezera
krastā un piedāvā naktsmītnes
pakalpojumus,
kā
arī
iespēju
apmeklēt bāru, ēdnīcu, aktīvi
atpūsties
sporta
laukumā,
makšķerēšanu, laivu īri, kā arī pirti.
Saimnieki piedāvā arī telšu vietas,
treileru pieslēgumu, ūdens velosipēda
nomu u.c.
Tālrunis: 26005655 ; 29905107
e-pasts: kucinaanna@inbox.lv

6. Jāzepa Vītola memoriālais muzejs
“Anniņas
Bijušajā Gaujienas muižas aldara mājā
1961.gadā iekārtots latviešu komponista
Jāzepa Vītola muzejs. Kopš 1922.gada,
komponists kopā ar savu dzīvesbiedri
Anniju, šeit bieži pavadījis vasaras, kā arī
svētku brīvdienas, līdz 1944.gada rudenī
devies trimdā. Pēc ugunsgrēka 1988.gadā,
muzejs ir atkal atjaunots un uzņem
apmeklētājus.
Darba laiks O,T,C,P,S 9.00 -17.00
7. Avots "Lauvasmute" - Muzeja
“Anniņas” pakājē no nelielas, mākslīgi
veidotas grotas lauvas galvas formā iztek
Lauvasmutes avots. Stāsta, ka iedzerot no
avota, varot redzēt laimi atnākam, vismaz
vienas dienas ilgumā. Lauvas galvas formā
attēlotā grota izveidota līdz ar Gaujienas
muižas apbūvi, 18.gs. beigās. Pieejams
ikvienam jebkurā laikā.
8. Gaujienas muižas ansamblis un parks
Muižas kompleksa centrālā daļa veidota
18.gs., bet klasicisma pils celta 1850.gadā.
Vulfu dzimtas īpašums vairāk nekā 100
gadus. Muižas ansamblī ietilpst septiņi
objekti: alus brūzis, aldara māja, dārznieka
māja, siltumnīca, ledus pagrabs, staļļi un
staļļmeistara - kučiera māja, ainavu parks.
Pašlaik pilī atrodas Ojāra Vācieša
Gaujienas vidusskola un novada vēstures
muzejs. Lai pieteiktu ekskursiju, zvanīt
Gaujienas TIC (64381601).
9.Livonijas Ordeņa pilsdrupas
Pilskalns ir viena no vissenākajām vietām
1911.
Gadā,
vēsturniekiem
veicot
arheoloģiskos izrakumus, tika atrastas
pazemes ejas, kas būvētas kā bēgšanas ceļš
aplenkumā vai uzbrukuma gadījumā, taču
diemžēl izrakumi apturēti pirmā pasaules
kara dēļ. Pieejams ikvienam jebkurā laikā.
10. „Ūdensrijējs” - Gaujienai cauri tek
Alkšņupīte, kura pazūd karsta kritenē un
atkal parādās Sunīšdīķa stāvajās nogāzēs.
11.Zvārtavas pils
Celta 1881. Zvārtavas pils slieksnī iekalts:
Te mājo Laime, neviens ļaunums neienāks!
Pilī saglabājušies neogotikas interjers, koka
kolonas, oriģinālās parketa grīdas, mēbeles
un stikla kupols ar vitrāžām, kas veido
zīmējumus uz sienām un grīdas. Pils pieder
Latvijas Mākslinieku savienībai. Tajā
apskatāma Latvijas mākslinieku darbu
izstāde un apgleznotā porcelāna kolekcija.
Netālu no pils atrodas arī senās dzirnavas.
Vitālijs
Vilciņš:
29454543
E-pasts: vvitalijs@gmail.com
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