Velomaršruts 12 km
„Pa Linarda Laicena vietām!”
Maršruta
raksturojums:
Maršruts paredzēts aktīviem
velobraucējiem.
Maršruts
piedāvā iepazīt Apes pilsētu
un
tās
apkārtni,
kultūrvēsturiskas vietas un
skaisto dabu, nokļūt līdz
pašiem
„Metumiem”
–
dzejnieka un sabiedriskā
darbinieka Linarda Laicena
mājas vietai, kur var izjust
mieru un dabas tuvību.
Iespēja pašam orientēties
kartē, jo maršruts dabā nav
marķēts.

Garums: 12 km
Aptuvenais laiks: ~ 2h
Ieteicamais sākuma un beigu punkts: Apes TIC

Velosipēda veids: kalnu divritenis
Maršruta attālums no Rīgas: 177 km
Marķējums: dabā maršruts nav marķēts

Grūtības pakāpe: vidējas grūtības, jo ceļš ved pa grants ceļu un lauku ceļu
Ceļa segums: pārsvarā zemes vai grants ceļš, lauku ceļš. Neliels posms
asfaltēts (Apes pilsētas centrs)
Loģistika: lineārs maršruts ar atgriešanos atpakaļ sākuma punktā
Ieteicamais maršruta veicamais laiks: maijs - oktobris

"Esmu domājis, ka katrs
acumirklis vērtīgs un ka
katrs prieka acumirklis
jānotver un jāiestiprina
organismā...”
L. Laicens

Asāku izjūtu cienītāji un piedzīvojumu meklētāji pēc
„Metumiem” var pa pļavu un grāvi šķērsot LV-EST
robežu un nokļūt Jaunrozē (Vaste-Roosa), nešķērsojot,
bet pa malu apejot labības laukus! Jaunrozē ieteicams
apskatīt: Jaunrozes kapsētu (folklorista D.Ozoliņa un
viņa meitas, kā arī L. Laicena vecāku kapa vietas),
Jaunrozes ūdensdzirnavas un atjaunoto zivju ceļu uz
Vaidavas, Mežabrāļu saimniecību (Metsavenna talu).
Maršruta kopējais garums: 17 km

Interesantākie apskates objekti
1. Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola
Dāvja Ozoliņa Valsts pamatskola darbu uzsāka 1939.gada oktobrī
kļūdama par vienīgo mācību iestādi plašākā apkaimē, jo pulcināja
sevī visus iepriekšējo skolu skolēnus. Pie Vaidavas upes iespējams
apskatīt Raganu klintis, kā arī atpūsties 2 atpūtas vietās. Pieejamas
arī šūpoles, kur šūpoties un apbrīnot Vaidavu.
Skolas devīze: „Kā nerimst viļņi Vaidavā, tā augt mums spēkā,
dziļumā”.

2. Dzenīšu (Vaidavas) Dižvītols
Baltais vītols, kas pazīstams kā resnākais un iespaidīgākais Baltijā.
Dižkoka stumbra apkārtmērs sasniedz 9,28 m. Dižvītols papildina
gleznaino Vaidavas vecupes ainavu un piešķir neaizmirstamu
burvību. Šeit iespējams pastkastītē atstāt vēstījumu kokam.
Pie vītola iekārtota ugunskura vieta. Respektēsim privātīpašumu un
neatstāsim atkritumus aiz sevis!

3. Dāvja Ozoliņa piemiņas akmens, Dāvja Ozoliņa un Linarda
Laicena pirmā skola un parks.
Pie bijušās Jaunrozes skolas, aiz mototrases, parkā atrodas 3 ozoli,
kurus iestādīja skolotājs Dāvis Ozoliņš par godu saviem trīs dēliem.
Skaists parks, kurā ir izveidots celiņš, pa kuru iespējams izstaigāt
parku. Te mācījies arī D.Ozoliņa skolnieks L. Laicens.

5. Linarda Laicena māju vieta
„Metumi” – piemiņas akmens

4. Vējaslota eglē pie „Vecskripju”
mājām

Linarda Laicena dzimtās mājas
„Metumi” vieta. Piemiņas akmens.
Nomaļa vieta, visapkārt lauki. Šeit ir
jūtams miers un dabas klātbūtne.
Šeit iespējama apgrūtināta nokļūšana,
jo lauku ceļš pa pļavu varētu būt arī
neiebraukts.
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