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~4h | ~15 kmIZZINI LATVIJU ALŪKSNĒ

 Maršruts

Novembris Latvijā ir patriotisma mēnesis, kad godinām savu valsti tās proklamēšanas 
gadadienā un pateicībā pieminam par Latvijas neatkarību kritušos karavīrus. Arī Alūksnes 
pilsētas ikdiena ir cieši saistīta ar norisēm valstī un neatraujama no vēsturiskajiem 
notikumiem Latvijā. Maršruts piedāvā izstaigāt, iznūjot vai izskriet Latvijas kontūru pilsētas 
ielās, izzinot Neatkarības kara notikumus un atrodot valsts simbolus Alūksnē. 

 Maršruta gaita
Maršrutu vari sākt sev izvēlētā vietā. Piedāvātais maršruts ir viens variants Latvijas kontūrai 
Alūksnes ielās. Dalies ar savu izieto maršrutu sociālos tīklos, lietojot tēmturus: #visitaluksne 
#AluksneLV #IzskrienLatviju

 Ceļa segums  Ieteicamais laiks
Asfalts un grants segums Novembris

 Garums  Ilgums
~ 15km Pastaigājoties ~ 3-4 stundas

 Grūtības pakāpe
Latvijas kontūra ir viegli izejama, vidējas grūtības pakāpe stāvos kāpumos, dodoties uz 
apskates objektiem

 Marķējums
Dabā nav marķēts

 Der zināt! 
Paņem līdzi svecīti, kuru nolikt piemiņas vietās, godinot kritušos karavīrus, kas cīnījās 
par mūsu valsti! Atsevišķos maršruta posmos, atkarībā no meteoroloģiskajiem un citiem 
apstākļiem, var būt slikta ceļa kvalitāte, smiltis, dubļi. Katrs ir atbildīgs par savu drošību 
maršruta veikšanas laikā.

Pastaiga ir ieguldījums Tavā veselībā!
Pastaiga: 
• Samazina stresu un spriedzi
• Uzlabo domāšanas, spriešanas un 

koncentrēšanās spējas
• Uzlabo līdzsvaru

• Nodrošina veselīga ķermeņa svara 
saglabāšanos 

• Palielina muskuļu  
masu un spēku
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Alūksnes Tūrisma 
informācijas centrs
Pils iela 25A, Alūksne,  
Alūksnes novads, LV‑4301

+371 29130280 
+371 25442335 
tic@aluksne.lv  
www.visitaluksne.lv
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IZZINI LATVIJU ALŪKSNĒ

~4h | ~15 km

1  Latvijas valsts ģerbonis 
Viens no valsts simboliem ir ģerbonis. Latvijas 
Republikā tiek lietots lielais valsts ģerbonis, mazais 
valsts ģerbonis un papildinātais mazais valsts 
ģerbonis. Valsts ģerboni lieto naudas zīmēs un tas 
atrodams uz visām neatkarīgās valsts laikā izdotām 
monētām. Valsts mazais ģerbonis ir izvietots arī 
1931. gadā uzceltās bankas ēkas fasādē Brūža ielā 1. 
GPS: 57.4244, 27.0494

2  Latvijas valsts karogs 
Ne vienmēr mums bijusi sava brīva valsts un savs 
valsts karogs. Kā drosmes un neatkarīgas valsts 
mīlestības simbols ir okupācijas laikā 1946. gada 
17. novembrī jauniešu – Alberta Zvirbuļa, Ojāra 
Svārtes un Pāvela Jefimova – pie Alūksnes novada 
vidusskolas (tolaik Alūksnes 2. vidusskolas) bērzā 
uzvilktais Latvijas karogs. Pēc ilga pārtraukuma atkal 
valsts karogs brīvi Alūksnē plīvoja tikai 1988. gada 
11. novembrī, kad to uzvilka mastā Alūksnes 
pils tornī. 2019. gada 11. novembrī kā cieņas 
apliecinājums neatkarīgai Latvijas valstij pašvaldības 
administratīvās ēkas laukumā 20 m augstajā mastā 
tika pacelts 3x6 metrus lielais karogs. 
GPS: 57.4200, 27.0506

3  Latvijas valsts himna 
Baumaņu Kārļa sarakstītā dziesma – “Dievs, svētī 
Latviju!” valsts himnas statusu ieguva 1920. gadā. 
Izrādot atbilstošu cieņu, to dziedam svinībās, 
sarīkojumos un sapulcēs. Himnu kā lūgšanu un 
neatņemamu svētku daļu, izdzied ikvienā valsts 
svētku dievkalpojumā Alūksnes dievnamos. 
Nodziedi himnu Latvijai par godu!
GPS: 57.4252, 27.0484

4  Piemineklis kritušajiem 7. Siguldas kājnieku pulka 
karavīriem

Kopš Latvijas valsts nodibināšanas Alūksnes ikdiena cieši saistīta ar armijas 
klātbūtni – starpkaru gados šeit atradās Latvijas armijas lielākais – 
7. Siguldas kājnieku pulks, kurš piedalījās cīņās pret Bermonta karaspēku 
un Ziemeļlatgales atbrīvošanā. Neatkarības karā krita vai no ievainojumiem 
mira 116 pulka karavīri un 79 pazuda bez vēsts. 1923. gada 22. jūnijā, 
piedaloties pirmajam Valsts prezidentam Jānim Čakstem, Alūksnes ezera 
krastā atklāja pieminekli kritušajiem pulka karavīriem. 
* Ja esi paņēmis līdzi svecīti, šī ir vieta, kur to iedeg, lai godinātu tos, kuri par 
valsts neatkarību atdevuši savas dzīvības.
GPS: 57.4240, 27.0764

5  Piemiņas akmens Alūksnes atbrīvotājiem 1919. gada 
29. maijā Alūksnē 

Piemiņas zīme veltīta igauņu un latviešu karavīriem, kuri piedalījās Alūksnes 
atbrīvošanā no lieliniekiem 1919. gada 29. maijā. 1919. gada 31. martā 
Tartu pilsētā tika dibināta Ziemeļlatvijas brigāde, kuras uzdevums bija 
Vidzemes un Latgales atbrīvošana no lieliniekiem. Brigādes sastāvā ietilpa 
apvienotais 1. Valmieras un 2. Cēsu kājnieku pulks, vēlāk arī Ziemeļlatvijas 
partizānu pulks, divi jātnieku eskadroni un divas artilērijas baterijas. 
26. maijā šie spēki kopā ar igauņiem ieņēma Valmieru, bet 27. maijā 
1. Valmiera kājnieku pulks kopā ar 2. igauņu jātnieku pulku pārgāja 
uzbrukumā Alūksnes virzienā. 1919. gada 29. maijā Alūksnē ienāca igauņu 
jātnieku pulks un 1. Valmieras kājnieku pulka jātnieku izlūku komanda, un 
Alūksne tika atbrīvota.
GPS: 57.4322, 27.0357 

6  Piemiņas akmens Somu 
brīvprātīgo pulkam “Ziemeļu 
zēni”

Neatkarības karā iesaistījās visu kaimiņvalstu 
bruņotie spēki un to sastāvā esošās citu tautu 
nacionālās vienības. Īstenojot Igaunijas armijas 
vadības operatīvos plānus Ziemeļlatvijas 
atbrīvošanā no lieliniekiem, cīņās piedalījās arī 
somu brīvprātīgo vienība jeb “Ziemeļu zēni”. 
Pēc savas iniciatīvas 1919. gadā 21. februārī 
Marienburgas kaujas laikā somi atbrīvoja 
Alūksni. 2019. gada 23. februārī pie Alūksnes 
stacijas atklāja pieminekli, kurš simbolizē divu 
tautu – somu un latviešu – cīņu par savu 
neatkarību.
GPS: 57.4121, 27.0456

7  Alūksnes Garnizona kapi
20. gadsimta trīsdesmitajos gados karavīru 
apbedīšanai 7. Siguldas kājnieku pulks Alūksnes 
kapsētā ierīkoja Alūksnes Garnizona kapus, 
kurus iesvētīja 1932. gada 11. novembrī. Pēc 
Latvijas neatkarības atgūšanas Alūksnes Brāļu 
kapu komitejas nodaļas vadītāja Ulda Veldres 
vadībā atjaunotajos kapos regulāri notika 
piemiņas pasākumi Lāčplēša dienā. 
GPS: 57.4327, 27.0669


