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Brauc ar velo un risini uzdevumus (izpilde pēc brīvas gribas)!

A. Cik riepu montāžas lāpstiņu ir velo novietnes pašapkalpošanas stendā?
B. Cik basketbola grozu ir pie skolas maršruta labajā pusē?
C. Kādā krāsā ir Sauliķu mājas norādes zīme?
D. Uzņemt foto ar pakalniem un tālumā esošo līkumoto ceļu
E. Kāds kalns minēts pieturas nosaukumā?
F. Kādu koku aleja ved uz māju?
G. Kāds ir pārbrauktuves numurs?
H. Meža veids maršruta kreisajā pusē? Priežu sils, egļu vēris vai bērzu birzs
I. Uz kuras pilsētas norādē redzams cipars 25?
J. Kāds dārgakmens minēts tuvumā esošo māju nosaukumā?
K. Uzņem foto “Vilciens un velo”! Esi radošs!
L. Cik km no Tūjas līdz Atei caur šo krustojumu?
M. Uzņem foto “Velna Raga velo”
N. Kāda ir visu ciparu summa no abiem telefona numuriem? 
(piem. 1111111 = 1+1+1+1+1+1+1 = 7)
O. Kādas krāsas fons ir uzrakstam Nēķene?
P. Kāda latvju zīme redzama uz mājas sienas?
R. Kādā krāsā ir pirts jumts blakus dīķim?
S. Cik skrusteņu ceļam tuvākai ēkai maršruta kreisajā pusē?
T. Kura datuma Malienas Ziņas pieminētas info stendā?
U. Cik logu rūtis graudu elevatora augstākajā logu rindā vērstas uz stacijas pusi?

 

A uzdevuma vieta
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Ar velo pretim pavasarim!
B



Alūksnes pilsētas daļa, kura izveidojusies pateicoties 1903.gadā atklātajai Stukmaņi (Pļaviņas)–Valka dzelzceļa 
līnijas izbūvei. Šeit apskatāma sarkaniem ķieģeļiem veidotā dzelzceļa stacijas ēka, kurā mūsdienās atrodas burgernī-
ca “Tvaiks x Ogle”. Līdzās stacijai atrodas vēsturiskais bagāžas šķūnis, kurā izvietota multimediālā ekspozīcija 
“Alūksnes Bānīša stacija”. Bet nedaudz tālāk atrodas 1912.gadā atklātā dzelzceļa stacijas viesnīca, mūsdienās – 
“Bahnhofs hotel” un 1939.gadā uzceltais graudu elevators. 

GPS 57.4119, 27.0453
1. Alūksnes stacijas kvartāls

2. Pārbrauktuve pie Dudām

Vieta ar labu skatu punktu šaursliežu vilciena vērošanai. Pie Dudām vilciens ir plkst. 14:18, 15:32, 19:18 un 20:02. 
Šeit apskatāms arī no laukakmeņiem veidotais dzelzceļa tiltiņš, kurš saglabājies no līnijas Pļaviņas–Valka izbūves 
1901.gadā. 

GPS 57.3841, 27.0488

3. Kristapa Brasļa keramikas darbnīca
GPS 57.3441, 27.0562

Apmeklēt darbnīcu tiek aicināti gan individuāli apmeklētāji, gan grupās. Uz vietas ir iespējams iegādāties keramiķa 
darinājumus, iesaistīties radošās darbnīcās un pat piedalīties cepļa kurināšanas procesā! Pie darbnīcas izveidota 
foto siena ar keramiķa darinājumiem. T. +371 28667335

4. Annas ciems
GPS 57.3351, 27.0277

Tagadējais Annas cents veidojies 19.gadsimtā, kad Annas muižas barons atvēlēja zemes gabalu pagasta 
vajadzībām uzceļot pašpārvaldes namu, kurā darbojās arī skola. Blakus uzbūvēja magazinu jeb graudu novietni, 
kuru vēlāk pārveidoja par pulcēšanos vietu sabiedriskiem pasākumiem. Mūsdienās šajā ēkā atrodas Annas kultūras 
nams. Pamazām, uzbūvējot arvien jaunas mājas, Annas centrs izveidojās par ciemu, kas joprojām ir labi apdzīvots. 

5. Umernieku stacija
GPS 57.3370, 27.0170

Pieturas punkts šaursliežu dzelzceļa līnijā pēc vietējo iedzīvotāju lūguma izveidots 1928.gadā. 1937.gadā te uzbūvē-
ta stacijas ēka ar atsevišķu saimniecības ēku. Umernieku stacija ir vienīgā brīvvalsts laikā uzceltā stacijas ēka līnijā 
Gulbene.

6.Kantorkrogs
GPS 57.3483, 26.9716

Reiz Kantorkrogs bija vairāku māju puduris, kurš atradies Ottes muižas īpašumā. Vienā no ēkām no 1869.gada līdz 
1931.gadam darbojusies skola. Otrā atradies pats krogs, bet citā - nespējnieku patversme. Jau 19.gadsimta beigās 
šeit izbūvēta tirgotava, bet katru gadu martā šeit noturēta Deramā diena, kad saimnieki gājējus salīguši. Mūsdienās 
ar Kantorkroga vārdu saglabājusies vairs viena ēka.

8.Zivju audzētava “Cerkazi”
GPS 57.3590, 26.9442

Audzētavā izveidoti zivju dīķi makšķerēšanai, kuros apmeklētājam pašam iespējams noķert stores, karpas, kā arī 
foreles. Kūpinājumus un svaigo produkciju var arī iegādāties. Apmeklējumu nepieciešams iepriekš pieteikt. T. +371 
26338850; +371 26677760

Bungulejas Velna rags ir vienīgais zināmais akmens ar “Velna raga” nosaukumu Latvijā. Akmens savdabīgs ar savu 
novietojuma veidu – tas stāv 60° leņķī jau gadu tūkstošiem. 20.gadsimta sākumā akmens slējies vismaz 2 metru 
augstumā, taču palu laikā sanestās smiltis katru gadu samazina akmens augstumu virszemē. 

GPS: 57.3485 26.9558
7.Bungulejas Velna rags

9. Nēķenes muiža
GPS 57.3916, 26.9487

Nēķenes muiža (Notkenshoff) pirmo reizi dokumentos minēta 1464.gadā. Muiža savu nosaukumu ieguvusi no tās 
īpašnieka uzvārda - Notkens. Muižas kompleksā aizvien saglabājušas vairākas ēkas – skaistā klēts un magazinas 
ēka ar kolonām u.c.

10. Indzera ezers un pussala
GPS 57.3857, 26.9980

Viens no lielākajiem un skaistākajiem Alūksnes novada ezeriem. Ezerā atrodas trīs salas – Liepu sala, Strazdu sala 
un Cepurīte. Visas trīs Indzera ezera salas ir trešā vecākā (kopš 1926.gada) aizsargājamā teritorija Latvijā. Salas klāj 
dabiski, veci, cilvēka roku neskarti meži. Uz ezera pussalas reiz atradusies Rūdolfa Tranzē līgavai dāvātā koka ēka - 
vasaras pils, kas nodegusi 1926. gadā, un tagad no tās  redzami tikai pamati un pagrabs ar ķieģeļu velvi.

11. Buliņa pusmuižas apbūve 
GPS 57.3894, 26.9896

Buliņa pusmuiža bija pakļauta Nēķenes muižai, kā tai piederoša autonoma lauku saimniecība ar zemi, apbūvi un 
iedzīvotājiem. Savulaik pusmuižā bijušas vairākas klētis, kūtis un pat ūdensdzirnavas. Līdz mūsdienām saglabā-
jusies dzīvojamo ēku apbūve un trīsstāvīgā, no laukakmeņiem un pildrežģu tehnikā celtā klēts ar majestātiskām 
kolonām. 

12. Bruģēts lauku ceļš
GPS 57.3957, 26.9867

Nēķenes muižai piederēja divas pusmuižas – Gaigalenes un Buliņa. Par muižu laikiem apkārtnē liecina ceļš starp 
abām pusmuižām, kurš trijos posmos pārklāts ar laukakmens bruģi. Novirzoties vien dažus metrus no maršruta, to 
aizvien var labi saskatīt. 

13. Uģa Puzuļa keramikas darbnīca “Racupkalns”
GPS 57.4049, 27.0013

Keramikas meistars veido Vidzemei raksturīgās podniecības formas ar Latgales krāsu gammu. Darbnīcā iespējams 
līdzdarboties māla veidošanā, apgleznošanā un dedzināšanā, kā arī iegādāties meistara darbus.T.: +371 29243010


