Jēču dzirnavu taka
Publicēts: 04.12.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts.
Jēču dzirnavas, Naukšēnu pagasts, Rūjienas novads.

GPS KOORDINĀTES
Takas gals pie Jēču dzirnavām:
X: 585945, Y: 6412138 / Lat: 57.843015, Lon: 25.44759
Takas gals pie Grantiņiem:
X: 582427, Y: 6411219 /Lat: 57.835317, Lon: 25.387816

APRAKSTS
Taka dabas izziņai un vērošanai. Taka ved caur laukiem, mežiem un ganībām - pa klusām un savvaļām vietām. Apskatāma virkne
neparastu dabas un kultūrvēstures veidojumu - Jēču bļodakmens, Pugu akmeņu krāvumi, oss Garais kalns, Kraujiņu milzakmens,
sūnu purvs, boreālais mežs, bebraine, dižkoki, kā arī savvaļas zirgi un taurgovis sugām bagātās ganību pļavās.

Foto: Dainis Ozols

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

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

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
3 – 4 stundas.

VEIDS
Lokveida.

GARUMS
7,3 km (3h) - sarkanais marķējums: Jēči - Pugas - Grantiņi.
2,7 km (1h) - zilais marķējums: Jēči - Pugas.
7,6 km (3h) - aplis pa sarkano un zilo marķējumu: Jēči - Pugas - Jēči.

TAKAS SHĒMA
ꤒ

Takas shēma 

MARĶĒJUMS
Takā ir trīs maršruti. Katrs no tiem marķēts ar atšķirīgu krāsu.

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM
Maijs - septembris.

MAKSA
Bezmaksas.

ATVĒRTA
Visu gadu.

APVIDUS
Meža un lauku ceļi, pļava, purvains mežs, purvs ar guļkoku segumu, pārsvarā līdzens, atsevišķi kāpumi un noejas līdz 6 m
augstumā.

GRŪTĪBU PAKĀPE

SEGUMSS
Iestaigāta taka, atsevišķos posmos guļkoku segums.
Taku ejot slapjā laikā nepieciešami ūdensnecaurlaidīgi apavi.

LABIEKĀRTOJUMS

Teltsvietas – iepriekš jāpiesaka, tālr. +371 26527214.

NOKĻŪŠANA
Jādodas pa ceļu P17 līdz pagriezienam uz Naukšēniem. Pēc apmēram 2,6 km jāpagriežas uz Nurmiem. Pēc 2 km Jēču dzirnavas.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

PAKALPOJUMI

Tematiskās ekskursijas gida pavadībā, iepriekš piesakoties pa tālr. +371 26527214:
ekskursija «Ainava un noganīšana» (1,5 stundas) – taurgovju un zirgu ganībās. Cena no 10 € grupām, kas lielākas par 10
cilvēkiem – €1 /cilv. Bērniem līdz 10 gadiem bez maksas. Grupu lielums līdz 30 cilvēkiem;
ekskursija «Akmeņu stāsti» (0,5 stundas) Jēču dzirnavu parkā. Cena no 5€. Grupas lielums līdz 15 cilvēkiem.

CITA NODERĪGA INFO
Rūjienas TIC www.rujiena.lv

APSAIMNIEKOTĀJS
Biedrība «Ziemeļvidzemes ģeoparks» www.geoparks.lv

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/jecu-dzirnavu-taka

