Augstrozes pilskalna taka
Publicēts: 03.12.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Dabas liegums Augstroze, Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
Umurgas pagasts, Limbažu novads.

GPS KOORDINĀTES
Takas sākums:
X: 560703, Y: 6375085 / Lat: 57.5142500, Lon: 25.0133011
Taka atrodas ainaviskā vietā, gleznainā 13. gadsimta pilskalnā, kas apvīts ar teikām un leģendām.

Pils būvēšanai esot sasaukti visi apkārtnes interesenti. Pakalna virsotne tikusi paaugstināta, nesot zemes no kalna pakājes.
Sākotnēji darbs nav veicies, kas dienā uzbūvēts, tas naktī nogrimis. Pēdīgi amatnieki nolēmuši, ka cilvēks jāupurē, to pils sienā
iemūrējot. Glabāt pils atslēgas pieteikusies kāda jauna meita. Lielskungs devis tai dzert saldu vīnu. No vīna tā apdullusi un tikusi
iemūrēta pils sienā. Trīs dienas un trīs naktis bijusi dzirdama viņas gaudošana. Tagad pils vairs nav grimusi. Tā kā iemūrētās vārds
bijis Roze, tad arī pils nosaukta par Augsto Rozi.
Augstrozes pilskalnā redzamās pilsdrupas ir 1272. gadā celtās Rīgas arhibīskapa vasaļa pils atliekas. Pils celta uz augstienes, ar
domu, ka kalna stāvās malas būs kā aizsardzība. 1601. g. pili izlaupījuši un izdedzinājuši poļi un tatāri. Pils vēlāk nav atjaunota.
No pilsdrupām paveras lielisks skats uz ainavu, ko veido Augstrozes Lielezers un Madiešēnu purvs.
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PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

VIDES PIEEJAMĪBA
Nav piemērota personām ar kustību traucējumiem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
Apmēram 40 min.

VEIDS
Lokveida.

GARUMS
Apmēram 0,5 km.

TAKAS SHĒMA
꤆

Takas shēma 

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM
Bezsniega periodā.

MAKSA
Bezmaksas.

ATVĒRTA
Visu gadu.

APVIDUS
Mežs, ezera krasts.

GRŪTĪBU PAKĀPE

Pirmajā posmā - grūta. ~100 m jāpārvar pa gandrīz 45o slīpu nogāzi.
Otrajā posmā - viegla. Taka ved pa līdzenu koka laipu.

SEGUMS
Takas sākumposmā iestaigāta taka. Pilskalna daļā dēļu laipas, kuru vidējais platums 0,8 m.

LABIEKĀRTOJUMS

NOKĻŪŠANA
No ceļa Limbaži - Valmiera (P11).

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

CITA NODERĪGA INFO
Limbažu novada tūrisma informācijas centrs,
Tālr. +371 640 70608 , www.visitlimbazi.lv

APSAIMNIEKOTĀJS
Taku izveidoja un to apsaimnieko a/s «Latvijas valsts meži». Tālr. +371 64207114

UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus,
lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju

https://www.daba.gov.lv/lv/augstrozes-pilskalna-taka

