VELOMARŠRUTS APKĀRT BURTNIEKA EZERAM
CYCLING ROUTE AROUND THE LAKE BURTNIEKS
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Vietējas nozīmes velomaršruts Nr.112

Local Cycling Route Nr.112

Maršruta garums: 50 km

Length of route: 50 km

Ieteicamais laiks maršruta veikšanai: maijs – oktobris

Recommended season: May – October

Grūtības pakāpe: vidējs

Level of difficulty: Medium

Paredzamais laiks ceļā: ~ 1 diena

Estimated trip time: ~1 day

Ceļa segums: asfalts – 18.5 km, grants – 19.5 km, meža ceļš – 12 km

Road cover: asphalt – 18.5 km, gravel – 19.5 km, forest road – 12 km

Sākums/beigu punkts: Burtnieku pagasta pārvalde, J. Vintēna iela 7, Burtnieki.

Beginning and end: Burtnieku pagasta pārvalde, J. Vintēna iela 7, Burtnieki.

Marķējums: Maršruts dabā ir marķēts un atsevišķos posmos sakrīt ar reģionālo maršrutu Nr.17.

Marking: Route is marked in nature and some parts of this tour overlap the regional route Nr.17.

Velomaršruts apkārt Burtnieka ezeram ved cauri gleznainām ainavām un lielai dabas objektu daudzveidībai. Šeit
iespējams skatīt unikālas dabas vērtības – retas un aizsargājamas augu un dzīvnieku, īpaši putnu, sugas.
Maršruts ir izcili piemērots putnu vērošanai, daļa no tā ved cauri Natura2000 teritorijām „Vidusburtnieks” un
„Burtnieku ezera pļavas”. Liela daļa ceļa vijas gar Burtnieka ezera krasta mežiem, pa ceļam ir iespējams iepazīt
kultūrvēsturi un baudīt lauku klusumu. Maršruts neizceļas ar stāviem kāpumiem, taču tas ir interesants
pateicoties daudzveidīgajām ainavām. Riteņbraukšanu var savienot ar peldēšanos un atpūtu ezera
labiekārtotajās pludmalēs, makšķerēšanu, pikniku sarīkošanu, vietējo zvejnieku pagatavotās zivju zupas
degustāciju. Gidu stāstījumā iespējams uzzināt par vēsturiskajām liecībām sākot ar akmens laikmetu, kad 9. vai
8. tk.p.m.ē. Burtnieka krastos izveidojušās lielākās zvejnieku apmetnes ziemeļaustrumu Eiropā.

Cycling route around the lake Burtnieks stands out with picturesque landscapes and a large variety of nature
objects. Here you will find unique nature treasures – rare species of plants, animals and birds. The route is
perfecly suitable for bird watching, part of route goes through Natura 2000 territories „Vidusburtnieks” and „The
meadows of lake Burtnieks”. Most of the route leads you along the forest roads near the lake Burtnieks. During
you are ride, you can explore Burtnieki cultural history, nature objekts and enjoy the silence of countryside. The
route passes along the lake, therefore it is flat and easy to ride, but it certainly is not boring, because cycling can
be combined with swimming, picnic and relax on lakes beaches, fishing, a fish soup tasting from local fishermen.
A guide will tell you about a unique archeological value - the Fishermen’s settlement that is the most significant
settlement of the Stone Age in Northern Europe, which was inhabited in 9000 or 8000 BC.

TŪRISMA APSKATES OBJEKTI / PLACES OF INTERESTS
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J.Vintēna iela 1, Burtneiki, Burtnieku pagasts
GPS: Lat: 57.6976810, Lon: 25.2771364

Silzemnieki, Burtnieku pagasts
GPS: Lat: 57.7482206, Lon: 25.2922924

Burtnieki, Burtnieku pagasts
GPS: Lat: 57.6991278, Lon: 25.2770866

Parks tika izveidots ap 19.gs. 60. gadiem . Burtnieku
muižas parks ir viens no koptākajiem lauku muižu
parkiem Latvijā ar vairāk nekā 70 koku un krūmu
sugām. Izveidots pie Burtnieku muižas pils ar dīķu
kaskādi, retu koku stādījumiem, vienlaidus granīta
bluķu kāpnēm.

Uz Silzemnieku dambja uzbūvētais trīsstāvu skatu tornis piedāvā tālu skatījumu gan
ezerā, gan plašajās pļavās, bet 1 km tālāk atrodas Silzemnieku pludmale.

Pludmale un atpūtas vieta Burtnieku centrā.
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APZĪMĒJUMI / LEGEND
Ēdināšana / Catering
Veikali / Shops
Tūrisma informācija / Tourism information
Melnais segums / Paved road
Grants segums / Gravel road
Zemesceļš / Earth road
Grūti izbraucams zemesceļš / Extremely low comfort road

Neatliekamos gadījumos zvanīt – 112
In case of accidend call – 112
Stenda bojājuma gadījumā zvanīt +371 22033707

Tūrisma informācijas punkti
Tourism information points
Jaunatnes iela 15, Burtnieki, +371 64226502
„Vecates”, Vecates pagasts, +371 64230679
turisms@burtniekunovads.lv, +371 22033707
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Eiropā vistālāk uz ziemeļiem esošā un
Latvijā lielākā balto stārķu kolonija
(apmēram 30 ligzdas) izvietojusies vecā
lapegļu alejā Valmieras-Mazsalacas ceļa
malā.
Colony of white storks, which is the biggest
in Latvia (~30 nests) and the furthest out
north Europe, has found home in and old
alley of larches on the side of the Valmiera –
Mazsalaca road.

Guided tour , hemp butter degustation, ancient
hemp processing tools are displayed in the
barn.

The older horse farm in Latvia, offere tours of the horse farm,
horse-back rides in the arena or autdoors, rides with a carts or
sleds in winter, the largest library of horse breeding books in the
Baltic States.
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„Rozītes”, Matīšu pagasts, +371 26619181
GPS: Lat: 57.7604625, Lon: 25.1607576

Ekskursija par kaņepēm, kurā ietverta kaņepju
degustācija, aizraujošs stāsts par pārtikas
kaņepju audzēšanu, pārstrādi, kā arī
vēsturiskā kaņepju šķiedras pārstrādes
demonstrēšana.

Visvecākā zirgaudzētava Latvijā. Ekskursija pa zirgaudzētavu.
Izjādes apvidū, manēžā. Vizināšanās ar pajūgu, ziemā ar
kamanām, visplašākā zirgkopības grāmatu bibliotēka Baltijas
valstīs.
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Balto stārķu kolonija
White Stork Colony

„Adzelvieši”, Burtnieku pagasts, +371 29253507
GPS: Lat: 57.7320263, Lon: 25.3299055

J. Vintēna iela 13, Burtnieki, Burtnieku pagasts,
+371 29452833
GPS: Lat: 57.6931665, Lon: 25.2740417
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Jūs atrodieties šeit! / You are here!
Apskates objekti / Points of interest
Atpūtas vieta / Resting place
Ugunskura vieta / Campfire place
Peldvieta / Swimming area
Laivu īre / Boat Rental
Naktsmītnes / Accomodation

Z/s „Adzelvieši”
Farm „Adzelvieši”

Burtnieku pludmale
Burtnieku beach

Beach and a resting place in Burtnieku center.

The three-story bird-watching tower is placed on Silzemnieku dike, it is an exellent
place for viewing lake Burtnieks and the meadows, but 1 km away is a beach.

Burtnieku zirgaudzētava
Burtnieku Horse Farm
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Silzemnieku putnu vērošanas tornis un pludmale
Silzemnieku Bird-watching Tower

The park was created
in the beginning of 19
century in front of new
castle and is one of the
best maintained rural
estate parks in Latvia
and is home to more
than 70 species of
trees and shrubs.
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Burtnieku muižas parks
Burtnieku Manor Park

Burtnieku evaņģēliski luteriskā baznīca
un mācītājmuiža
Burtnieki Lutheran Church and Rectory
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Dambja dižozols
Dambja Oak Tree

„Krogzemji”, Burtnieku pagasts, +371 26479451
GPS: Lat: 57.7198691, Lon: 25.3010528

„Dambji”, Burtnieku pagasts
GPS: Lat: 57.7091573, Lon: 25.3045456

Baznīca ir uzcelta 1287. gadā un veltīta Svētajai Marijai. Ir viena no
spilgtākajiem Vidzemes vēlīnās gotikas un baroka paraugiem.

Aptuveni 400 gadu vecais ozols ir septītais resnākais
(8,75m) dižozols Latvijā ar augstumu 21 m.

The church is one of the most prominent late Gothic and Baroque
samples in Vidzeme, was built in 1287 and was devoted to St. Maria.

Almost 400 years old oak tree is the 7th biggest oak tree in
Latvia. It stands 21m tall, measures 8.75m in circumference.

NAKTSMĪTNES / ACCOMMODATION
1 „Saulītes”
Viesu nams / Guest house

Naktsmītnes līdz 68 personām, pirts, zāles svinībām.
A sauna, a banquet hall, beds total: 68

2 „Stārķu ligzda”
Pirts namiņš / Guest house

Naktsmītnes līdz 12 personām, pirts māja, SPA procedūras, telšu un ugunskura vietas.
A sauna, SPA procedures, tent and campfire sites, beds total: 12.

3 „Burtnieki”
Viesu nams / Guest house

Naktsmītnes līdz 12 personām, telšu un ugunskura vietas, telpas svinībām.
Tent and campfire sites, a banquet hall, beds total: 12.

4 „Ezerpriedes”
Kempings / Camping

Naktsmītnes līdz 60 personām, kempings, zāle svinībām
Camping, a banquet hall, beds total: 60

5 „Burtnieku zirgaudzētava”
Viesu nams / Guest house

„Saulītes”, Matīšu pagasts, +371 29157195, info@piesaulites.lv, www.piesaulites.lv
GPS: Lat: 57.7412707, Lon: 25.1921099

„Rozītes”, Matīšu pagasts, +371 26619181, inga@pirtsnamins.lv, www.pirtsnamins.lv
GPS: Lat: 57.760801, Lon: 25.161406

Jaunatnes iela 9, Burtnieki, Burtnieku pagasts, +371 26152552
GPS: Lat: 57.6965643, Lon: 25.2734731

Ezerpriedes, Burtnieku pagasts, +371 29461455, 26387423, info@ezerpriedes.lv, www.ezerpriedes.lv
GPS: Lat: 57.7327800, Lon: 25.2926822
Naktsmītnes līdz 13 personām, pirts, telšu un ugunskura vietas.
A sauna, tent and campfire sites, beds total: 13.
J. Vintēna iela 13, Burtnieki, Burtnieku pagasts, +371 29452833
GPS: Lat: 57.6933345, Lon: 25.2748361

Stenda uzstādīšana un velomaršruta
marķēšana veikta projekta
Nr. 13-09-ZL10-Z401101-000003
„Velomaršruta „Apkārt Burtnieka ezeram”
izveide” ietvaros

6 „Burtniekkrasts”
Viesu nams / Guest house

Naktsmītnes līdz 25 personām, pirts, zāle svinībām.
A sauna, a banquet hall, beds total: 25.

7 „Berķene”
Brīvdienu māja / Holiday house

Naktsmītnes līdz 8 personām, telšu un ugunskura vietas.
Tent and campfire sites, beds total: 8.

J.Vintēna iela 10, Burtnieki, Burtnieku pagasts, +371 26300430, zaltes@inbox.lv
GPS: Lat: 57.6963594, Lon: 25.2750933

„Dūres”, Burtnieku pagasts, +371 29359528
GPS: Lat: 57.7291437, Lon: 25.3029978

ĒDINĀŠANA UN VEIKALI / CATERING AND SHOPS
1 „Burtniekkrasts”
Kafejnīca / Cafe
J.Vintēna iela 10, Burtnieki
+371 26300430
GPS: 57.6963594, 25.2750933

2 „Burtnieks”
Veikals / Shop
J.Vintēna iela 10, Burtnieki,
+371 26300430
GPS: 57.6963594, 25.2750933

3 „Krasti”
Veikals / Shop
Krasti, Burtnieku pagasts,
Burtnieku novads, +371 26300430
GPS: Lat: 57.6834064, Lon: 25.2904040

4 „Vecate”
Veikals / Shop
Vecates, Vecates pagasts,
Burtnieku novads, +371 64230680
GPS: Lat: 57.7941132, Lon: 25.1339791

