Velobraucējiem

Pa Aiviekstes lokiem
Maršruta raksturojums
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Ievēro!
Lūgums ievērot ceļu satiksmes noteikumus un nodrošināties ar
visu nepieciešamo aprīkojumu, lai maršrutu aizvadītu droši.
Maršruta gaitā iespējams sastapties ar suņiem, kuri nav pieķēdēti.
Aicinām būt saudzīgiem pret apkārtni un nepiemēslot vidi ar
atkritumiem. Noteikti ņemiet līdzi fotokameru- maršruta
veikšanas laikā būs iespēja iemūžināt dažādas ainavas un
interesantus apskates objektus, piemēram, iespaidīgo “Naudas
ozolu”. Kā arī neaizmirstiet līdzi paņemt ūdeni un uzkodas, jo
maršruta veikšana aizņems vairākas stundas.

Tūrisma pakalpojumi:

Šis velomaršruts Tev palīdzēs iepazīties ar Aiviekstes upes
apkārtni un iepazīt tajā esošos apskates objektus, jo
maršruts, lielākoties, virzās paralēli upei. Velomaršruts
sniegs iespēju ikvienam ieraudzīt vietas, kas šķitīs ainaviski
un citādā ziņā ļoti pievilcīgas. Jau pašā sākuma posmā
braucējus priecēs senās alejas, kas laiku pa laikam pavadīs
gan līdz „Naudas ozolam”, gan Jāņa Zābera muzejam
„Vecais ceplis”, kā arī līdz zemnieku saimniecībai
„Zvaigznītes”. Ceļš līdz šiem objektiem pa grants ceļu vedīs
gar Aiviekstes upi, kur brīžiem, gandrīz satiekoties ar ceļu,
tā liks par sevi manīt. Šis ceļa posms pārsteigs ar ainaviski
pievilcīgiem dabas skatiem, kur aicinām arī apstāties un
uzņemt kādu skaistu foto. Nelielā posmā maršruts vedīs pa
asfalta ceļu, uz kura ir lielāka satiksmes intensitāte, tādēļ
jābūt piesardzīgiem. Putnu audzētavā „Rozas” jūs sagaidīs
viesmīlīgs saimnieks, kur aicinām arī uzpildīt ūdens
krājumus, jo tālākais ceļš uz Oskara Kalpaka dzimtajām
mājām „Liepsalas” prasīs lielāku piepūli. „Liepsalas” ir
lieliska vieta, kur atpūsties, uzrīkot nelielu pikniku vai
vienkārši izbaudīt laiku un apkārtni, jo teritorija ir labi
sakopta. Velomaršruta pēdējā posmā, braucot uz atpūtas
vietu „Kodoli” un Lubānu, braucējus iepriecinās viegli
izbraucam meža ceļš.
Laiks- aprīlis līdz oktobris
Velosipēda tips- kalnu divritenis
Garums- 41,2km
Aptuvenais laiks- viena diena
Sākums un beigu punkts- Lubāna
Grūtības pakāpe- vidēji grūta
Ceļa segums- asfalts 11%, meža ceļš 5%, grants 84%
Attālums no Rīgas-187 km (braucot caur Madonu)
Marķējums- dabā maršruts nav marķēts
Loģistika- apļveida maršruts
Alternatīvas- braucienu var sākt no jebkuras vietas

Tuvākās naktsmītnes:

Veikali:
Lubānā, Meirānos, Ošupē
Naktsmītne Lubānā, +371 28682267
Ēdināšana:
Tūristu naktsmītne, + 371 64894941 SIA „Lubānas patērētāju biedrība”
ēdnīca un bārs, Lubāna,
Jauniešu mītne, +371 64829636
+371 64807136
„Zvaigznītes”, +371 26825836 SIA „Klāni A” kafejnīca
„Mednieku bārs”, Lubāna,
„Rozas”, +371 28378516
+371 29425756
„Ezernieki”, +371 26671421
Velosipēdu noma:
„Ezernieki”, +371 26671421
„Kodoli”, +371 29331268
„Aborieši”, +371 26649344
Atpūtas vietas/ piknika
Tūrisma informācijas centrs:
vietas:
Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā
Dabas taka „Aiviekstes ozoli”
mantojuma centrs, +371 26374962
Pie J. Zābera muzeja
Gidu pakalpjumi:
„Rozas”
Māris Valainis +371 26649344
„Liepsalas”
Aija Andersone +371 26374962
„Kodoli”

Velobraucēji uz ceļa Rupsalas- Lubāna
Informācija:
www.lubana.lv
www.lubanaspuse.lv
Neatliekamās palīdzības
dienestu tālrunis: 112

Apskates objekti
Naudas ozols
Par Naudas ozolu klīst daudz un dažādas teikas, viena no tām vēsta, ka kādreiz koka dobumā
tika kaltēta nauda, no kā arī ozols guvis savu nosaukumu.
Dodoties velo izbraucienā, ir iespēja aplūkot Naudas ozolu, smelties devu svaiga gaisa
un atrast arī kādu slēpņošanas punktu! Naudas ozols atrodas pie Lubānas – Meirānu tagadējā
vecā ceļa, un ir viens no neskaitāmajiem dižozoliem Lubāna-Meirāni ozolu alejā.

Jāņa Zābera muzejs
Velobrauciena laikā, pusceļā starp Praulienu un Lubānu, šosejas malā blakus Aiviekstei stāv
sens nams no laukakmeņiem – muzejs Vecais Ceplis. Jāņa Zābera (1935-1973) muzejs viņa
dzimtajās mājās tika atklāts 1973. gada 11. augustā.
Mākslinieka dzimtajās mājās var apskatīt fotogrāfijas no viņa dzīves gājuma, afišas, operu
tērpus. Pats neatņemamākais - dziesmu un operu āriju ieraksti mākslinieka izpildījumā.
Muzeju pārzina J. Zābera brāļa meita Gunta Brieze ar savu ģimeni un to ir iespējams aplūkot
iepriekš saskaņojot laikus.
Tālrunis: 64829652; +371 29355123

„Naudas ozols”

Z/s “Zvaigznītes”
Jauka un omulīga brīvdienu māja Aiviekstes upes krastā, ainaviskā, ozoliem bagātā vietā.
Saimniecība “Zvaigznītes” ir iecienīta laivotāju apmešanās vieta, taču gaida un uzņems arī
visus velobraucējus!
Tiek piedāvāta pirts, nakšņošanas iespējas un daudz kas cits! Saimniecībā tiek gatavots
dažādu veidu mājas siers. Iepriekš piesakoties, siera rituļus un siera bumbas ir iespējams gan
iegādāties, gan degustēt. Pakalpojumu izmantošana iespējama iepriekš tos rezervējot.
Tālrunis: +371 26825836; +371 29458186

Putnu dārzs “Rozas”
Saimniecībā nodarbojas ar dažādu putnu audzēšanu. Iespējams apskatīt ne tikai vistas, tītarus,
paipalas, zosis un pīles, bet arī eksotiskus putnus - Indijas skrējējpīles (pudeļpīles), fazānus,
pāvus, strausus un emu.
Katram apmeklētājam ir iespēja pabarot strausus vai emu ar apkārt augošo zāli, it īpaši
iecienītas putnu vidū ir pienenes.
Saimniecības apskate gida (saimnieka) pavadībā pieejama tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
Putnu dārzs “Rozas” laipni uzņems velobraucējus, stāstot, jokojot un izklaidējot viesus.
Tālrunis: +371 28378516, +371 29178584

„Lūgšanu akmens” Liepsalās

O. Kalpaka dzimtās mājas “Liepsalas”
Latvijas Armijas pulkveža Oskara Kalpaka dzimtas piemiņas vieta "Liepsalas" izveidotas
1997. gadā ar pulkveža brāļameitas Ārijas Kalpaks - Grundmanes atbalstu. Velobrauciena
laikā, piemiņas memoriālā redzēsiet vairākus vides elementus un objektus, viens no tiem Dzimtas ozols ar trīs ozollapu liecībām akmenī.
Tālrunis: +371 26400999

Kodoli
Lauku māja “Kodoli” piedāvā atpūtas vietu skaistā un veselīgā vidē Aiviekstes upes krastā.
Bioloģiskā saimniecībā tiek vāktas un ražotas ārstniecības augu tējas, augu un drogu eļļas,
dažādi pirts skrubīši, augu vīraki - telpas enerģētikas attīrīšanai.
“Kodoli” piedāvā naktsmītnes, svinību telpas, latvisko pirti ar īpašu gariņu, pirtnieci, pirts
rituālus, klasisko masāžu, arom-terapijas sauso pērienu ar svaigām zāļu slotiņām un veselības
kūres - veselības uzturēšanas zāļu vannas, ietīšanas procedūras.
Lauku mājai ir viegli piekļūt ar velosipēdu.
Tālrunis: +371 29331268

J. Zābera muzejs

Norāde pie lauku mājas „Kodoli”

Studenti “Zvaigznītēs” ar skatu uz Aivieksti
Foto: R. Ramata, B. Gusmane, J. Smaļinskis. L. Kauliņa
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