Lustiņdruvas taka
Publicēts: 10.12.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts
Kārķu pag., Valkas nov.

GPS KOORDINĀTES
Takas viens galapunks: Lat, lon: 57.818823, 25.607210 / LKS: 595475, 409673
Takas otrs galapunkts: Lat, lon: 57.817233, 25.613621 / LKS: 595860, 409505

APRAKSTS
Lustiņdruvas dabas taka sniedz aktīvas un izzinošas atpūtas iespējas. Lai padarītu atpūtu interesantu un atbilstošu nosaukumam –
druva, kurā aug prieks, tajā izvietoti oriģināli vides un aktīvas atpūtas objekti. Lustiņdruvā tu varēsi izzināt daudz jauna - runāt pa
pasaulē vienīgo Meža Telefonu, uzzināt - kas ir Meža klavieres, Meža Kalkulators, kas dzīvo Kukaiņu Viesnīcā, salīdzināt savu roku
ar putnu spārnu izpletumu un atpazīt zvēru pēdas, izmantojot Meža Lielo lineālu, salīdzināt savu un zvēru augumu, izzināt dabas
daudzveidību mežā un Ķires upes krastā.
Tevi gaida arī aizraujoša aktīva atpūta – Meža vingrotava un šķēršļu joslas.
Pēc tam tu varēsi atpūsties pie Dabas koncertzāles, sēžot uz Vāveres un Pūces soliņa vai arī baudīt līdzi paņemtās sviestmaizes,
sēžot pie Saieta priedes saimes galda.
Tas viss un vēl daudz kas cits ieraugāms un izbaudāms apmeklējot dabas taku Lustiņdruva.

Lustiņdruvas taka. Foto: Sandra Pilskalne

PĀRVIETOŠANĀS PIEKĻUVES IESPĒJAS
Nav pieejama cilvēkiem ar ratiņkrēsliem un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

VIDES PIEEJAMĪBA
Daļēji pieejama cilvēkiem ar kustību un apmeklētājiem ar bērnu ratiņiem.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
~ 1,5 – 2,0 h

GARUMS
Mazais loks 1,0 km, lielais loks – 1,3 km

MAKSA
bezmaksas

ATVĒRTA
24/7, I-XII

VEIDS
Līnijveida

MARĶĒJUMS
Norādes uz objektiem.

GRŪTĪBU PAKĀPE

SEGUMS
Iestaigāta taka, meža ceļš, kā arī dēļu laipa 70 cm platumā. Meža ceļš.

Uzmanību! Lietus laikā un ziemā segums/dēļu laipas var būt slidenas.

LABIEKĀRTOJUMS
Takā iekārtota atpūtas vieta ar lapeni, soliem un ugunskura vietu.

NOKĻŪŠANA
Pa ceļu P22, V257 vai V180 līdz Kārķiem. No ceļu P22 un V257 krustojuma ~ 100 m Kārķu virzienā norāde uz Lustiņdruvas taku.
Ar satiksmes autobusu Valka–Rūjiena vai Rūjiena–Valka līdz pieturai Ķārķi. Autobusu saraksts

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

CITA NODERĪGA INFO
Valkas novada Tūrisma un informācijas birojs: www.visit.valka.lv; www.visitvalgavalka.com
Kontakti jautājumiem un uzziņām: +371 26446602, +371 26496945, tib@valka.lv

APSAIMNIEKOTĀJS
Valkas novada dome, Kārķu pagasta pārvalde
Tālr.: +37126280656, e-pasts: karki@valka.lv

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

https://www.daba.gov.lv/lv/lustindruvas-taka

