Līču-Laņģu klinšu taka
Publicēts: 05.12.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Gaujas Nacionālais parks
Liepa, Liepas pag., Priekuļu nov.

GPS KOORDINĀTES
X: 585166, Y: 6361739 / Lat: 57.3904651, Lon: 25.4169015

APRAKSTS
UZMANĪBU! Takas augšējais posms starp klintīm un izstrādāto karjeru pašreiz ir ārkārtīgi grūti izejams.
Aptuveni 6 km garās takas ievērojamākais apskates objekts ir Līču-Laņģu klintis. Tās ir vienas no skaistākajām un lielākajām klinšu
sistēmam Latvijā. Lielu daļu no apmēram kilometru garās smilšakmens kraujas Gaujas senlejas kreisajā krastā skatam aizsedz blīvi
saaugušie koki. Iespaidīgākās ir Līču klintis, kas ir līdz 30 m augsts un ap 200 m plats smilšakmens atsegums. Savukārt Laņģu
klintis ir līdz 11 m augstas.

Šī atseguma raksturīga iezīme ir daudzie avoti un to radītās alas. Kopumā te ir astoņi lieli avoti un deviņas alas un nišas. Brūkošo
iežu dēļ alas ir bīstamas apmeklēšanai. Ziemas laikā tās navvēlams apmeklēt, lai netraucētu ziemojošos sikspārņus. un uz klintīm
sastopamas vairākas retas augu sugas. Pa ceļam var apskatīt iespaidīgo Lodes mālu karjeru.

Foto: D.Seglina

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

VIDES PIEEJAMĪBA
Nav pieejama apmeklētājiem ar kustību traucējumiem un ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
~ 2-3 h

GARUMS
6 km

MAKSA
bezmaksas

ATVĒRTA

24/7, I-XII

VEIDS
lokveida

TAKAS SHĒMA
꣢

Takas shēma 

MARĶĒJUMS
virzienu norādes

APVIDUS
pļavas, gravas, mežs, kraujas, gravas, strautu ielejas

GRŪTĪBU PAKĀPE

SEGUMS
Dēļu laipas, iestaigāta taka, kāpnes.

Uzmanību! Lietus laikā un ziemā var būt slidens.

LABIEKĀRTOJUMS

NOKĻŪŠANA
Jādodas pa šoseju P20 līdz Liepai. Takas sākums ir pie ceļu krustojuma uz Lodes rūpnīcu dzelzceļa malā.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

CITA NODERĪGA INFO
Tūrisma informācija Cēsu novadā
Raunas novada Tūrisma informācijas centrs
Informācija par šo un citiem dabas tūrisma galamērķiem pieejama arī mobilajā lietotnē "Dabas Tūrisms". To var lejupielādēt

Google Play

Apple Store App

APSAIMNIEKOTĀJS
Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālā administrācija Tālr.: +371 64107230, e-pasts: vidzeme@daba.gov.lv

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

Apzinies savu atbildību kā tūrists!
Izvēloties videi draudzīgu ceļošanu, tu atstāj iespēju arī nākamajām paaudzēm baudīt unikālus mirkļus dabā!

https://www.daba.gov.lv/lv/licu-langu-klinsu-taka

