VELOBRAUCĒJIEM
rojums

APKĀRT
EHIJERVA EZERAM

Tere, Tere, Ähijärve!
Karula Nacionālajā parkā, izņemot dabas rezervātu zonu, var brīvi
staigāt, braukt ar velosipēdu, peldēties, vērot augus, dzīvniekus,
ainavu. Ar mehanizētiem transporta līdzekļiem drīkst pārvietoties
pa vispārējās lietošanas ceļiem. Saudzēsim dabu!
MARŠRUTA RAKSTUROJUMS
Maršruts domāts aktīviem un sportiskiem
velobraucējiem. Tas iekļauj daļu Karula (EE)
nacionālā parka teritoriju un sniedz priekšstatu par
nacionālajā
parkā
esošajām
dabas
un
kultūrvēsturiskajām vērtībām.
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Karulas nacionālais parks ir mazākais no pieciem
Igaunijas nacionālajiem parkiem, dibināts 1993.g.,
veidots ar mērķi saglabāt Dienvidigaunijas Karulas augstienes
raksturīgo kupolveida pauguru, mežu, purvu un ezeru ainavu un
atdzīvināt lauku kultūras mantojumu. Parka teritorijā
apmeklētājiem iekārtotas marķētas dabas takas ar atpūtas vietām,
labi marķēti velomaršruti, 2 skatu torņi. Apmeklētāju centrs
atrodas Ehijerva ezera krastā

Laiks: aprīlis – oktobris, ieteicamais – vasaras
mēneši
Velosipēda tips: kalnu divritenis
Sākuma un beigu punkts: Gaujienas informācijas un
tūrisma centrs. Pie informācijas centra ir bezmaksas
stāvlaukums.
Garums: ap 86 km. Veicams vienā dienā (īpaši
sportiski!) vai divās dienās.
Aptuvenais laiks: ~ 8 h (bez objektu apskates)
Grūtības pakāpe: vidēji grūts, ja maršrutu veic divās
dienās, bet relatīvi grūts, ja maršrutu plānots veikt
vienā dienā.
Ceļa segums: lielākā daļa no kopējā garuma – grants
vai meža ceļi.
Maršruta gaita: Gaujiena – Hargla (EE) – Kivi (EE)
– Silla(EE) – Kolski(EE) – Järvenukka(EE) –
Kaika(EE) – Ähijärve(EE) – Peräjärve(EE) –
Aruküla(EE) - Hargla (EE) – Gaujiena.
Attālums no Rīgas: 186 km
Marķējums: dabā marķēts tikai veloceliņš Karula
nacionālā parka teritorija (oranžas krāsas marķējums),
kura puse sakrīt ar šo maršrutu.
Loģistika: gan apļveida, gan lineārs maršruts, kur
atgriežas sākuma punktā
Alternatīvas: maršrutu var veikt arī pretējā virzienā.
Ehijerva ezera Z pa zemes ceļu var nogriezties uz
Ehijerve, lai noīsinātu aptuveni 10 km, kā arī to var
sākt no Apes.
Der zināt! Tā kā maršruts ved arī pa Igauniju, līdz
jāņem personu apliecinošs dokuments.

TŪRISMA PAKALPOJUMI
Tuvākās naktsmītnes:
Atpūtas nams „Järvenukka”, +372 5232066, +372 5076293
Hostelis „Ähijärve”, +372 7828350
„Tuhka” klēts + telšu vietas, +372 5206630
Gaujienas internātpamatskola, 64381154, 64381038
Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas internāts,
64381629, 26514183

Atpūtas vietas: Gaujiena, Ehijarva apkārtnē, Mēkonnu
skatu tornis u.c.
Veikali: Gaujiena, Hargla, Ape
Ēdināšana: Ähijärve, +372 53404141
Z/S „Mietaine”, Gaujiena, 26367456
Kafejnīca „Krodziņš”, Ape

Informācija:
www.keskonnaamet.ee, +372 7868360
www.visitestonia.com/lv
www.apesnovads.lv
Kontakti:
ape.tic@ape.lv Apes TIC vadītāja Astra Binde, 64322273, 22037518
gaujiena.info@ape.lv Gaujienas TIC vadītāja Sanita Sproģe
64381601, 28386923

ineta.riepniece@ape.lv Jāzepa Vītola memoriālā muzeja vadītāja
Ineta Riepniece, 29247772

INTERESANTĀKIE APSKATES OBJEKTI
Svētkoks Harglā – 9 metrus augsta un 3,25 metrus resna priede, kura ir aptuveni 300 gadus veca. (57°36'45''N 26°23'34''E)
Harglas luterāņu baznīca – celta 1821. gadā uz Lielā Ziemeļa kara laikā nodegušās koka baznīcas drupām. Baznīcā
vairakkārt pārbūvēta un tajā ir apskatāma vācu gleznotāja Pauļa Jakoba (Paul Jacobs) altārglezna „Jēzus noņemšana no krusta”
(1957.g.). (57°36'49''N 26°23'45''E)
Kivi ferma un mežsarga māja – Dienvidigaunijas teritorijai raksturīga ferma, kura celta 1846. g. Līdz mūsdienām
saglabājusies mežsarga māja, klēts un kūts. (57°39'44''N 26°25'08''E)
Baznīcas drupas Lio (Lõo) ciemā – pilskalns pirmo reizi minēts Dzelzs laikmetā ( 50 – 450 m. ē.). Leģenda vēsta, ka
viduslaikos uz šī pilskalna atradās maza baznīca. Baznīca vairāk bija kā neliela kapela. Baznīcai sabrūkot tās torņa smaile
ietriecās Vilimiku strautā un nav atrasta līdz pat mūsdienām. (57°43'03''N 26°29'30''E)
Mēkonnu (Mäekonnu) skatu tornis – tā augstums 128 mvjl. Vietējie iedzīvotāji šo kalnu sauc par Tornimē (Tornimäe), ka
igauniski nozīmē tornis. Tas dēļ tā, ka uz šī kalna ir uzcelts skatu tornis ar ko vietējie iedzīvotāji centās izmērīt apkārtējās zemes.
Pirms skatu tornis ticis uzcelts dažādos gadalaikos vietējie iedzīvotāji šeit dedzināja ugunskurus, kurus bija iespējams redzēt lielā
attālumā. Mēkonnu zeme un tās Karulas NP apkārtne ir viena no pirmajām senigauņu apmetnes vietām. Cilvēki šīs zemes
apdzīvo vairāk nekā 1000 gadu. (57°43'57''N 26°29'24''E)
Stropu priede Medniku (Mändiku) ciemā – no šīs priedes iegūst medu. (57°44'52''N 26°30'19''E)
Kaiku ciems – Kaika ciems atrodas Anstlas pagastā, Veru apriņķī, Igaunijas DA. 1890. gadā ar krievu biznesmeņa atbalstu uz
Kaikamē kalna tika uzcelta krievu pareizticīgo baznīca. Baznīcai bija divi sīpolveidīgi kupoli. Mūsdienās baznīca ir bojāta.
Vienlīdz ar baznīcu šeit darbojās krievu draudzes skola, kuru vēlāk pasniedza arī igauņu valodā. Skolu slēdza 1999. gadā un pēc
tam tur atradās Kaikas sociālā māja. (57°44'47''N 26°31'29''E)
Vertemē (Värtemäe) vārti – vārti ir seno poļu un zviedru karaļvalstu robežpunkts, no kā veda vienīgais ceļš uz zviedru
karalisti. Vārti bija tik lieli, ka vairākiem spēcīgiem vīriem tie bija jāver vaļā un ciet. Vārtu vēršanas troksni varēja dzirdēt līdz
pat pašai Vana - Antslas muižai. Cilvēki vēl joprojām runā par to, ka pašam Velnam paticis sēdēt uz šiem vārtiem nakts laikā un
vicināt savas kājas veicinot to, ka vārti taisa šo troksni. Cits velns ir kļuvis skaudīgs un uzcēlis sev pašam tādus vārtu Karsi kalna
pakājē. (57°43'49''N 26°30'38''E)
Apmeklētāju centrs Ehijerva ezera krastā – var aplūkot ekspozīcijas, filmu un prezentācijas par Karulas NP dabas un
kultūras mantojumu. Pieejams Wi-fi. (57°42'44''N 26°30'19''E)
Losimegi (Lossimägi) pilskalns un Perejerve (Peräjärve) meža taka – Losimegi pilskalns ir uzskatāms par vienu no
vēsturiski pirmajiem seno igauņu cietokšņiem. Pilskalns vēstures liecībās pirmo reizi tika minēts 1248 gadā. Ziemeļu kara laikā
šis cietoksnis tika iznīcināts. Meža taka ir 4 km gara. (57°41'05''N 26°3'27''E)
Mežabrāļu saimniecība un bunkuri Vastserozā (Vastse-Roosa) – apmēram 4 kilometrus no Apes, Vaidavas upes krastā
atrodas t.s. Mežabrāļu sēta - saimniecība (igauniski - Metsavenna talu). Saimnieks vairāku gadu gaitā iekārtojis šo vietu, lai
izglītotu ceļotājus par mežabrāļu vēsturi, kā arī piedāvātu lielisku atpūtu visās sezonās. Kalnā izveidots bunkurs, ziemā darbojas
pacēlājs ragaviņām. Turpat blakus uz Vaidavas, pie ūdensdzirnavām izveidots moderns zivju ceļš. (57°34'15''N 26°39'46''E)
Menistes (Mõniste) muzejs – viens no vecākajiem brīvdabas muzejiem Igaunijā, kur var izmēģināt roku uguns kuršanā,
šaušanā ar loku un lingu, kā arī laso mešanā, mācīties gatavot dažādus priekšmetus no kaula un māla, aust zvejas tīklu un
audumu, malt graudus un cept akmens laikmeta maizi. Cara laika lauku sētas dzīvojamajā rijā var aplūkot 19. gadsimta ēkas
iekārtojumu, darbarīkus, mājsaimniecības piederumus un apģērbu. Savukārt Igaunijas laika lauku sētā ir ierīkota kalēja
darbarīku, zirgu iejūgšanas un rokdarbu piederumu, tautastērpu, tautas mūzikas instrumentu u.c. laikmetam raksturīgu
priekšmetu ekspozīcija. (57°35'39''N 26°32'58''E)
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Maršrutu veidoja Vidzemes Augstskolas tūrisma virziena studenti:
Inga Zaļupe, Elvis Bisenieks, Renāte Bula, Gerda Gerharde, Alise Lilientāle

