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~3 h | ~7,5 km

AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS “VECLAICENE”

Maršruts GPX formātā

RAIPALA EZERA DABAS TAKA

 Maršruts

Dabas un kultūrvēstures izziņas taka ved gar trim Kornetu-Peļļu ezeru virknes ezeriem, 
tajā skaitā gar gleznaino un dziļāko virknes ezeru – Raipala ezeru. Pa ceļam vēroto dabas 
skaistumu papildina Mišu Medus muzejs, kā arī daļēji saglabājušās Laknu dzirnavas. Takā 
ietilpst arī 2,5 km garais veselības maršruts ar 10 informatīviem stendiem. Pastaigu dabas 
takā var apvienot ar peldēm Ievas un Raipala ezeros, kā arī nakšņošanu viesu mājā “Ezerlīči” 
pie Ievas ezera un Dabas mājā pie Raipala ezera. 

 Maršruta gaita

Ievas ezers – Trumulītis – Raipals – Auliņš – Mišu Medus muzejs – Laknu dzirnavas – 
Pērļupīte – Veclaicenes vēstures krātuve

 Ceļa segums  Ieteicamais laiks

Ceļi ar grants segumu, meža ceļi un takas Aprīļa beigas – oktobris

 Garums  Ilgums

~7,5 km ~3 h

 Grūtības pakāpe

Viegla

A

Z  Sākuma punkts, beigu punkts  Marķējums

Ievas ezera krasts, pretī stāvlaukumam Kornetu 
centrā
GPS: 57.5897, 26.9497

Apļveida taka marķēta ar zaļas krāsas 
aplīšiem

 Der zināt!

Maršruta veikšanai nepieciešami piemēroti apvidus apavi. Atsevišķos maršruta posmos, 
atkarībā no meteoroloģiskiem un citiem apstākļiem, var būt slidenas takas, kāpnes un laipas. 
Katrs ir atbildīgs par savu drošību maršruta veikšanas laikā. Glābšanas dienesti: 112
Ievēro principu “#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”

 Serviss

Auto un treileru stāvlaukums “Korneti” 
Pašapkalpošanās tūrisma informācijas punkts
Bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes punkts
“Vaiņagi”, Korneti, Veclaicenes pagasts, 
Alūksnes novads
GPS: 57.5899, 26.9480

Brīvdienu māja “Ezerlīči”
+371 26186570
ritameldere@inbox.lv
GPS: 57.5906 26.9555

Brīvdienu māja “Dzērves ezers”
+371 26391443
dzervesezers@gmail.com
GPS: 57.5871 26.9438

Raipala ezera Dabas māja
+371 25442335, +371 29130280
tic@aluksne.lv
www.visitaluksne.lv
GPS: 57.5847, 26.9945

Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs
Pils iela 25A, Alūksne,  
Alūksnes novads, LV‑4301

+371 29130280, +371 25442335 
tic@aluksne.lv  |  www.visitaluksne.lv

www.veclaicene.lv

LATV
IA

mailto:ritameldere@inbox.lv
mailto:dzervesezers@gmail.com
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~3 h | ~7,5 km

RAIPALA EZERA 
DABAS TAKA

1  Ievas ezers
Kornetu centrā ir viens no astoņiem Kornetu ezeru virknes ezeriem, 
kura vidējais dziļums ir 5,2 m, bet maksimālais – 12,5 m. Ezera 
krastā iekārtota peldvieta un izveidota atpūtas vieta ar brīvi 
pieejamu grila namiņu maltītes pagatavošanai.
GPS: 57.5898, 26.9537

2  Trumulītis

Mazākais un arī seklākais no Kornetu ezeru virknes ir Trumulītis 
(arī Mazais ezers, Mazais Šķaunacītis). Tā vidējais dziļums – 2,4 m, 
lielākais – 4,5 m; aizaugošs ezeriņš, kas atgādina mazu bļodiņu.
GPS: 57.5900, 26.9606

3  Raipala ezers

Raipala ezers ir dziļākais Alūksnes augstienes ezers, maksimālais dziļums 
ir 35 m, vidējais dziļums – 11,9 m. Līdz 1938. gadam tika uzskatīts 
par Latvijas dziļāko ezeru. Ezera krastus ieskauj ļoti stāvas nogāzes, 
kuru augstums vietām sasniedz 40 metrus. Tām piemīt īpaša burvība 
ikvienā gadalaikā. Virs ezera ūdeņiem vasarās lidinās reti sastopamās un 
aizsargājamās spāres – raibgalvas purvu spāre un mainīgā spāre. 
300 m no ezera krasta atrodas nakšņošanai un atpūtai paredzēta 
Dabas māja, kurā bez atpūtas iespējām nakšņotājiem sniedz plašāku 
ieskatu par brūno lāci, kurš dažkārt ir novērojams šajā apkārtnē.
GPS: 57.5903, 26.9483

4  Auliņš

Auliņš (vietējie sauc arī par ķuzuli), bišu māja bišu spieta 
saķeršanai, kuru izvieto kokos. Tradicionāli tādus biškopji izliek 
no maija līdz jūlijam, lai jaunajām bišu saimēm būtu, kur 
apmesties. Senāk bites apmetās koku dobumos, bet, mainoties 
mežu apsaimniekošanas tradīcijām, biškopji izmanto ķuzuļus.

5  Mišu Medus muzejs

Mišu mājās blakus Raipala ezeram atrodas privāts Mišu Medus 
muzejs, kurā var iepazīt biškopības tradīcijas un medus vākšanai 
nepieciešamo inventāru no dažādiem laikiem, kā arī uzzināt par 
bišu indi un daudz citu interesantu faktu par bitēm un medu. 
Iespēja izzināt arī bišu dzīvi klātienē muzeja mācību dravā. 
T.: +371 26699005 

GPS: 57.5802, 26.9920

6  Laknu ūdensdzirnavas

Apmēram 1 km lejpus Pērļupītes izteces, 20. gs. pirmajā 
pusē darbojās Laknu ūdensdzirnavas, kur varēja gan graudus 
samalt, gan vilnu apstrādāt. Uz Laknām apstrādāt vilnu 
veda ar vezumiem pat no Pečoriem (Krievija). Mūsdienās 
saglabājušies laukakmeņu mūra sienu fragmenti un dambja 
paliekas.
GPS: 57.5928, 26.9766

7  Pērļupīte

No Trumulīša iztek Pērļupīte 
(saukta par Laknu, Sveķupīti, arī 
Slokas upīti, igauniski – Pärlijõgi). 
Nosaukums liecina, ka senāk te 
mājojušas ziemeļu upespērlenes 
(Margaritifera margaritifera). Upīte 
tikai 4 km līkumo pa Latviju, 2 km 
tā ir Igaunijas-Latvijas robežupe, 
bet kopumā tā ir 41 km gara 
Mustjegi (Gaujas baseins) pieteka 
ar lielu vidējo kritumu 2,37 m/km. 

8  Veclaicenes vēstures 
krātuve

Vēsturiskajā Aizsargu namā 
izvietotajā Veclaicenes vēstures 
krātuvē var izzināt apkārtnes 
vēsturi, dzīvi Latvijas – Igaunijas 
pierobežā un valodas īpatnības.
GPS: 57.5894, 26.9476


