Tere lõuna!

VELOBRAUCĒJIEM
LĪDZ IGAUNIJAS DIENVIDU PUNKTAM

Pakalniem un ielejām bagātais maršruts aizvedīs
Jūs līdz pat Igaunijas dienvidu daļas tālākajam
punktam, kas nepagurdami viesiem sauc
„Tere lõuna” –sveiki, dienvidi!

MARŠRUTA RAKSTUROJUMS

Laiks: maijs – septembris, ieteicamais – vasaras mēneši.
Velosipēda tips: kalnu divritenis
Sākuma un beigu punkts: Apes Tūrisma informācijas punkts (Skolas iela 4).
Garums: ap 45 km. Veicams vienā dienā.
Aptuvenais laiks: ~7 h
Grūtības pakāpe: vidējas grūtības, jo daļa maršruta grantēts ceļš.
Ceļa segums: lielāka daļa maršruta ceļu ar grants segumu, mazākā daļa ceļu ar
asfaltētu un zemes segumu.
Maršruta gaita: Ape – Igaunijas tālākais dienvidu punkts–Karisēdi
– Jaunroze - Ape
Attālums no Rīgas: 177 km
Marķējums: dabā maršruts nav marķēts. Marķēta tikai apļveida dabas taka no
Nahas saimniecības.
Alternatīvas: maršrutu var saīsināt, dodoties atpakaļ pa bijušo dzelzceļa līnijas
ceļu (10 km).
Der zināt! Tā kā maršruts ved arī pa Igauniju, līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments.

Maršruts
aicina
aktīvus
un
sportiskus
velobraucējus, kurus nebaida ne pakalni, ne zemes
ceļi, bet vilina skaistas un elpu aizraujošas
Latvijas un Igaunijas ainavas. Maršruts sākas ar
senatnes elpu apveltītajā Apes mazpilsētā.
Izbaudot tās valdzinājumu, būs iespēja apskatīt
daļiņu no pagātnes - Apes muižu, kuru gan skāris
skarbais laika zobs un Uskanu karjeru, kas ir
aizsargājams ģeoloģiskais dabas piemineklis, kurā
redzams fragments no ledāja nogludinātās
dolomīta virsmas. Tālākie ~2 km vedīs pa veco
dzelzceļa līniju ciemos pie mūsu kaimiņiem
igauņiem. Nonākot kaimiņvalsts teritorijā,
baudīsim 4.8 km garo dabas taku, kuras sākums
meklējams Nahā. Tā aizvedīs līdz pat Igaunijas
tālākajam dienvidu punktam. Turpinot izjust
dabas tuvumu, maršruts ved atpakaļ uz Nahu, kur
ceļš gar Melnupes krastu lēnām tuvinās Karisēdi
(Karisöödi) ciemam. Melnupe (Peetrijõgi) ir
Latvijas un Igaunijas robežupe 6.4 km garumā.
Tās kopgarums ir 73 km, no kuriem 58 km
atrodas Latvijas teritorijā. Pavasaros Melnupi ir
iecienījuši ūdenstūristi Igaunijā. Brauciena laikā
neaizmirstiet aplūkot nozīmīgas ģeoloģiskās
vērtības: Kalkahju kaļķakmens atsegumu un
Karisēdi (Karisöödi) smilšakmens atsegumu!
Pauguri un ielejas pavisam nemanot nogādās
ceļotāju Jaunrozē (Vastse-Roosa) - Mežabrāļu
sētā (Metsavenna talu), kas vilināt vilina
interesentus no tuvākām un tālākām valstīm.
Turpmākais posms, kas ir arī noslēdzošais, ved
DA virzienā pa ceļu
P19 uz maršruta
sākumpunktu – Api.

TŪRISMA PAKALPOJUMI
Tuvākās naktsmītnes:
Brīvdienu mājas „Jaunvosi” +371
26116845;
Viesu māja „Melderi” +371 29496005;
Lauku māja „Kalnarušķi” +371 26594554.
Veikali: Apē, Jaunrozē (Vastse-Roosa).
Ēdināšana: Kafejnīca „Krodziņš” Apē
Atpūtas vietas: Apē, Jaunrozē

Tūrisma informācijas
punkts: Apē
Gidu pakalpojumi Astra
Binde +371 29439207;
Informācija:
http://www.apesnovads.lv
http://www.visitestonia.com/lv/
http://www.metsavennatalu.ee/

Laivošana Melnupē

INTERESANTĀKIES APSKATES OBJEKTI
1.
Apes muiža - muižas vieta ir jau no 14. gs. Zeme tikusi
izlēņota daudziem muižkungiem. Viens no izlēņotājiem bijis Johans
Hope (1528.), no kura uzvārda cēlies Apes vārds. Akselis fon
Delvigs izveidoja progresīvu paraugmuižu. Viņš Apē uzcēla
dzelzceļa staciju, lai dzelzceļa līnija uz Valku ietu caur Api. Arī
pirmos Apes pilsētas apbūves pasūtījis viņš. Pašlaik muižas kungu
māja ir ļoti sliktā stāvoklī pēc ugunsgrēka, tāpēc tā aplūkojama
tikai no ārpuses. Saglabājies ir muižas parks.
2.

Vecais Uskanu karjers - karjers ir sena dolomīta

ieguves vieta Apes novadā. Šeit sastopams arī rupjkristāliska
dolomīta paveids – apīts. Dolomīta slāņu virsmā labi redzamas
ledāja atstātās pēdas. Karjers ir aizsargājams ģeoloģiskais dabas
piemineklis.. Ir izveidots arī jaunais karjers „Ape”, kas apskatāms
tikai iepriekš saskaņojot ar karjera vadību.

Apes muiža
Skats pie Vecā
Uskanu karjera

3.
Igaunijas dienvidu daļas tālākā punkta dabas
taka – taku 2003. gadā izveidoja vietējais mežsargs. Kājāmgājēju
taka sākas pie Nahas saimniecības, tās kopgarums ir 4.8 km (taka ir
izbraucama ar velosipēdu, vienīgi jāuzmanās no koku saknēm,
kuras slapjā laikā ir slidenas, tādēļ mazāk pieredzējušiem
braucējiem vēlams nokāpt no velosipēdiem). Daudz informācijas
stendu, kas vēstī par vietējām dzīvnieku un augu sugām. Takas
malā pie Igaunijas tālākā dienvidu punkta ir izveidota atpūtas vieta.

4.
Igaunijas galējais dienvidu punkts – pie Nahas
saimniecības sākas aptuveni 4.8 km gara dabas taka, kura virzās
gar Melnupi, kas vienlaicīgi šajā posmā ir arī Latvijas un Igaunijas
robeža. Ģeogrāfiski precīzs Igaunijas Republikas tālākais dienvidu
punkts atrodas tieši Peetri (Melnupes) upes vidū. Upes labajā
krastā pie takas pieejams atpūtas namiņš, telts vietas, apskatāmi
informācijas stendi.

Atpūtas vieta Igaunijas galējā dienvidu punkta dabas takā

5.
Kalkahju kaļķakmens atsegums - 60 m garumā
atsedzas augšdevona Pļaviņu svītas kaļķakmeņi. Dabiskā atsegumā
devona kaļķakmens Igaunijā sastopams tikai Melnupes (Peetri)
upes krastos.

Skats pie Igaunijas galējā dienvidu punkta

6.
Karisēdi smilšakmens atsegums - 10 m garumā
atsedzas Amatas svītas baltie un dzeltenīgie smilšakmeņi, to
apakšdaļā atrodas neliela ala. Karisēdi parks, kur atrodas 4,4
metrus resns un 23 metrus augsts ozols, kurš ir apmēram 300 gadu
vecs.
7.
Jaunroze (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. Atvērts
veikals - kafejnīca. Turpat blakus uz Vaidavas, pie ūdensdzirnavām
izveidots moderns zivju ceļš. Katru gadu šo vietu apmeklē ap 11
000 cilvēku.

Maršrutu veidoja Vidzemes Augstskolas, Tūrisma virziena studenti:
Kitija Fricsone, Niklāvs Muzikants, Dace Paiķena.

