APKĀRT ALŪKSNES EZERAM
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Maršruts GPX formātā

Maršruts

Maršruta gaita
Alūksnes Evaņģēliski luteriskā baznīca – Pilssala – Tempļa kalns – Melluma priede – Ezera kanāls – Lāzberģa
muižas drupas – Zušu tacis – Kolberģis – Helēnas pils –Zirgu dzirdinātava – Piemineklis 7. Siguldas Kājnieku
pulka kritušajiem – Alūksnes muižas parks

Ceļa segums

Foto: Linda Kļaviņa

Tas ir 22 km velo izaicinājums apkārt Alūksnes ezeram, kurš ir viens no augstākesošajiem ezeriem Latvijā –
184 m virs jūras līmeņa. Šeit daba un ezers saplūst ar pilsētvidi, ļaujot velo izbraucienā baudīt
daļu no katra. Skatam pavērsies visas ezera salas – alūksniešu iecienītā atpūtas vieta Pilssala, leģendām
apvītā Cepurīte un Garā sala, nomaļā Tīklu saliņa, kā arī ezera krastā celtās muižas un parks, kas ir ar mazām
arhitektūras formām bagātākais Latvijā. Maršrutā velo brauciens apvienojams ar peldēšanu vai makšķerēšanu.

Ieteicamais laiks

35% asfalts, 65% grants segums

Maijs – oktobris

Garums

Ilgums

22 km

~2 stundas

Grūtības pakāpe
A
Z

Sākuma punkts, beigu punkts

Foto: Māra Saldābola

Vidējas grūtības

Marķējums

Stāvvieta pie Tūrisma informācijas centra

Dabā ir marķēts

GPS: 57.4251, 27.0484

Sabiedriskais transports
Vairākas reizes dienā Alūksnē piestāj autobusi no Rīgas, Smiltenes, Cēsīm un Rēzeknes un divas reizes dienā
šaursliežu vilciens no Gulbenes (sk. aktuālo kustību sarakstu www.1188.lv, www.banitis.lv)

Der zināt!

Serviss
Digitāls diennakts tūrisma informācijas punkts, Pašapkalpošanās stendi
velosipēdu apkopei
Auto stāvlaukums Pils iela 25A, Alūksne
GPS: 57.4245, 27.0487

Pils iela 25A, Alūksne

Velosipēdu pārvadājumi, apkope un remonts

GPS: 57.4245, 27.0487

SIA “Vidzemes velomeistars”, Tirgotāju iela 18B, Alūksne
+371 29360695

Jāņkalna iela 52, Alūksne

GPS: 57.4209, 27.0502

Velo noma

GPS: 57.4126, 27.0453

GPS: 57.4260, 27.0377

“Velo Osta”, Ojāra Vācieša 2A, Alūksne
+371 29133544

SIA “Pie Zvejnieka”, Pils iela 70, Alūksne +371 28338565

GPS: 57.4258, 27.0523

GPS: 57.4228, 27.0513

SIA “Vidzemes velomeistars”, Tirgotāju iela 18b,
Alūksne +371 29360695

Naktsmītnes un maltītes –

GPS: 57.4209, 27.0502
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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

Foto: Linda Kļaviņa

Kāpums (m)

www.visitaluksne.lv

Foto: Māris Šļivka

SIA IG “Bicycles”, Helēnas iela 24, Alūksne +371 29288370

Foto: Māris Šļivka

Atsevišķos maršruta posmos, atkarībā no meteoroloģiskiem un citiem apstākļiem, var būt slikta ceļa kvalitāte,
smiltis, dubļi. Maršruts iet gar privātmājām, kur var būt nepiesieti suņi. Ievēro principu “#Dabā ejot. Ko atnesi,
to aiznes!”
Katrs ir atbildīgs par savu drošību maršruta veikšanas laikā. Glābšanas dienesti: 112
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1 Alūksnes Evaņģēliski luteriskā
baznīca
Velo braucienu apkārt Alūksnes ezeram sāc
ar ezera aplūkošanu no Alūksnes Evaņģēliski
luteriskās baznīcas 55,5 metrus augstā
torņa. Augšup nokļūsi pa platām ozolkoka
kāpnēm, kas nav raksturīgi nevienai citai
Latvijas baznīcai. Baznīcu 18. gadsimtā
uzbūvēja viena no bagātākajām Baltijas
muižnieku dzimtām – Fītinghofu dzimta –
un līdz mūsdienām baznīcā saglabājušās
daudzas interjera detaļas.
T.: +371 26166178
GPS: 57.4251, 27.0484

2 Pilssala
Alūksnes ezeram ir četras salas un lielāko
no tām – Pilssalu – iespējams izbraukt
ar velo. Kā vēsta salas nosaukums, uz tās
atrodas pils – Alūksnes viduslaiku pils,
kuras atjaunotajā Dienvidu tornī klausāma
muzikāla teiksma par pils vēsturi –
“MARIENBURGAS astotais brālis”. Vasarās
sala pārvēršas par pilsētas dzīves epicentru,
kur baudīt atpūtu pie ūdens ar daudzveidīgu
ūdens aktivitāšu piedāvājumu.
GPS: 57.4285, 27.0526
MARIENBURGAS astotais brālis: +371 29149810

3 Tempļa kalns
Skaistākais skats uz ezera plašumu paveras
no Alūksnes augstākā punkta – Tempļa kalna
virsotnes, kurā 1807. gadā uzstādīta granīta
rotonda. Pilssalu ar Tempļa kalnu savieno tilts,
uz kura katras stundas pirmās 15 minūtes
atskaņo romantiskas melodijas.
GPS: 57.4323, 27.0585

4 Melluma priede
Ezera krastā atrodas izmēros apjomīgākā
priede Alūksnē, kuras apkārtmērs sasniedz
gandrīz 5 metrus – tā ir devītā lielākā
priede Latvijā. Sava iespaidīgā izskata
dēļ tā ieguvusi kultūrvēsturisku nozīmi.
Nostāsti vēsta, ka priede izmantota gan
kā zīmes vieta – karavīri, rīkojot šaušanas
apmācības ezera krastā, kā brīdinājumu
makšķerniekiem iekāruši priedē sarkanu
bumbu, gan kā upura vieta, jo daudzi
uzskatījuši, ka Melluma priede nes veiksmi.
GPS: 57.4430, 27.0517

5 Ezera kanāls
Lai pasargātu apkārtni no applūšanas
pavasaros un veicinātu zivju nārstu,
ezera ūdens līmeņa regulēšanai, novadot
ūdeni pa novadgrāvju tīklu līdz Vaidavai,
1960. gadā izraka Ezera kanālu, kas
savieno Alūksnes un Dzilnas ezerus.
GPS: 57.4650, 27.0596

6 Lāzberģa muižas drupas

8 Kolberģis

Otrpus Alūksnes ezeram, tieši pretim
Alūksnes pilij, atrodas muižnieku fon Volfu
neogotikas stilā celtā (1821-1860) Lāzberģa
muižas pils. Tā vien šķiet, ka Alūksnes un
Lāzberģa muižas īpašnieki bijuši iedegušies
savdabīgā sacensībā par modernāko mājokli.
Tagad ēka ir daļēji sabrukusi, tomēr aizvien
skatāmas reiz iespaidīgās pils drupas.
Drupas aplūkojamas no ceļa, ēka atrodas
privātīpašumā.

Kolberģis kā apdzīvota vieta
izveidojies ap 16. gadsimtu, kad
šeit uzsākta muižu celtniecība.
Pagastā pastāvējušas 4 labi
apsaimniekotas muižas – tajās
turēja daudz lopu, bijušas vairākas
dzirnavas, kokzāģētavas un spirta
dedzinātavas. Kopš 1971. gada
Kolberģis ir Jaunalūksnes pagasta
centrs.

GPS: 57.4599, 27.1187

GPS: 57.4304, 27.0964

7 Zušu tacis

9 Helēnas pils

Alūksnes ezerā mīt vairāk nekā 16 sugu
zivis. Viena no interesantākajām un
savdabīgākajām ir zutis. Rūpnieciskai zušu
zvejai 1960. gados uz vienīgās upes, kas
iztek no Alūksnes ezera – Alūksnes upes,
izveidots zušu tacis. Alūksnes ezera zuši
kļuvuši par vietējo “delikatesi”, ko iespējams
nobaudīt sazinoties ar uzņēmumu “Pirāta
kūpinājumi”.

Šo skaisto vietu ezera krastā
19. gadsimta vidū muižnieki
izvēlējušies vasaras muižas
celtniecībai, kur vasarīgajās
dienās uzturējās Alūksnes pils
pēdējā saimnieka Arnolda fon
Fītinghofa sieva – Helēna.
Mūsdienās ēku apsaimnieko
Alūksnes mežniecība.

GPS: 57.4515, 27.1275
Pirāta kūpinājumi: +371 29322625

GPS: 57.4304, 27.0964

10 Zirgu dzirdinātava
Jau kopš 17. gadsimta gar Alūksnes ezeru
ierīkots Rīga – Zeltiņi – Alūksne – Pleskava
lielceļa atzars. Šai posmā pie ezera bijusi ērti
piebraucama vieta zirgu dzirdīšanai, kā arī pašu
braucēju atpūtai.
GPS: 57.4268, 27.0872

11 Piemineklis 7. Siguldas kājnieku
pulkam
Piemineklis, no kura paaugstinājuma paveras
brīnišķīgs skats uz Alūksnes ezeru, kalpo kā
simbols valstiskajai neatkarībai un pateicība par
Latvijas brīvību kritušajiem karavīriem.
GPS:57.4240, 27.0746

12 Alūksnes muižas parks
Alūksnes ezera krastā, starp pilsētas teritoriju un
iekšezeru, atrodas 19. gadsimtā veidotais muižas
parks ar visplašāko koku un stādījumu kolekciju
Vidzemē un daudzām mazām arhitektūras
formām. Kā pārsteigums parkā apmeklētājus
sagaida Čukstošā laterna, kas visus aicina doties
līdz Mauzolejam, lai izzinātu parka veidotāju –
Fītinghofu dzimtas – stāstu.
GPS: 57.4238, 27.0671

