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 Maršruts
Alūksni – pilsētu ezera krastā – vislabāk iepazīt var, ejot kājām, īpaši laikā, kad vēlie saulrieti 
aicina doties garās pastaigās. Pastaigu maršruts nodrošinās piedzīvojumiem pilnu ceļojumu 
cauri Alūksnei, iekļaujot apskates vietas, kuras obligāti jāredz ikvienam. Brīnišķi skati uz 
ezeru pavērsies no pilsētas augstākā punkta – Tempļa kalna, bet ezera savdabīgumu un tikai 
šai vietai raksturīgo sajutīsi, nonākot pie laivu mājam. Pilsētas industriālais šarms atklāsies, 
kad nonāksiet līdz dzelzceļa stacijas kvartālam, kur jau vairāk nekā simts gadus ik dienas 
piestāj Baltijā vienīgais regulāri kursējošais šaursliežu vilciens. Pastaigu sajūtas pagarinās 
to iemūžināšana fotogrāfijās iecienītākajos un atpazīstamākajos pilsētas foto punktos, 
piemēram, pie Alūksnes grafiskās zīmes, pie pašvaldības ēkas un ezera krastā, turot plaukstā 
romantiskiem stāstiem apvīto Cepurītes salu.

 Maršruta gaita
Alūksnes Evaņģēliski luteriskā baznīca – Glika ozoli – Alūksnes Svētās Trijādības pareizticīgo 
baznīca – Alūksnes dzelzceļa stacijas kvartāls – Alūksnes grafiskā zīme pie pašvaldības 
ēkas – Alūksnes Jaunā pils – Alūksnes Muižas parks – Pilssala – Tempļakalna ielas gājēju 
tilts – Tempļakalna parks – Alūksnes skatu tornis – Tempļakalna pussala – laivu mājas – 
Alūksnes Evaņģēliski luteriskā baznīca

 Ceļa segums  Ieteicamais laiks
Meža ceļi, takas, asfalta segums Aprīļa beigas – oktobris

 Garums  Ilgums
~ 11 km Pastaigājoties ~ 3 stundas

 Grūtības pakāpe
Vidējas grūtības taka ar stāviem kāpumiem un pakāpieniem
A

Z  Sākuma punkts, beigu punkts  Marķējums
Stāvvieta pie Alūksnes Tūrisma informācijas centra
GPS: 57.4251, 27.0484

Apļveida taka, dabā nav marķēta

 Der zināt! 
Maršruta veikšanai nepieciešami piemēroti apvidus/sporta apavi. Atsevišķos maršruta 
posmos, atkarībā no meteoroloģiskiem un citiem apstākļiem, var būt slidenas takas un 
kāpnes. Katrs ir atbildīgs par savu drošību maršruta veikšanas laikā. Glābšanas dienesti: 112 
Ievēro principu “#Dabā ejot. Ko atnesi, to aiznes!”

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

Naktsmītnes un maltītes –
www.visitaluksne.lv

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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LIELAIS LOKS PA ALŪKSNI

~3h | ~11 km

1  Alūksnes Evaņģēliski luteriskā 
baznīca  

Pastaigu pa Alūksni sāc ar pilsētas 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: a

2  Glika ozoli
Alūksne īpaša arī ar to, ka tieši šeit Ernsts 
Gliks pabeidzis savu lielāko mūža darbu — 
Bībeles tulkošanu latviešu valodā. 1685. gadā 
pārtulkota Jaunā Derība, bet 1689. gadā — 
Vecā Derība. Par piemiņu paveiktajam darbam, 
Ernsts Gliks mācītājmuižas parkā pretim 
dzīvojamai ēkai iestādīja divus ozolus, kas zaļo 
vēl šodien un tiek dēvēti par Glika ozoliem.
GPS: 57.4275, 27.0410

3  Alūksnes Svētās Trijādības 
pareizticīgo baznīca

Alūksne vienmēr ģeogrāfiski atradusies 
dažādu valstu un savienību pierobežā, 
tāpēc izsenis šo vietu apdzīvojuši dažādu 
tautību cilvēki. No 19. gadsimta vidus pilsētā 
darbojas pareizticīgo draudze. 1895. gadā tā 
uzbūvēja dievnamu, kurā dievkalpojumi tika 
noturēti trīs dažādās valodās — latviešu, 
igauņu un krievu. Eklektisma stilā celtās 
baznīcas altāra daļu grezno divu līmeņu 
ikonostass, kā arī nelieli sānu altāri ar ikonām 
un svēto tēliem. Katru nedēļu baznīcā notiek 
dievkalpojumi. 
GPS: 57.4207, 27.0472

4  Alūksnes dzelzceļa stacijas 
kvartāls

Šī Alūksnes pilsētas daļa izveidojusies, 
pateicoties 1903. gadā atklātajai Stukmaņi 
(Pļaviņas)–Valka dzelzceļa līnijas izbūvei. 
Šeit apskatāma sarkaniem ķieģeļiem celtā 
dzelzceļa stacijas ēka, kurā mūsdienās 
atrodas burgernīca “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

5  Alūksnes 
grafiskā zīme pie 
pašvaldības ēkas

Grafiskā zīme, kurā kopā savijas 
pilsētas pagātne un tagadne, 
Alūksnes administratīvo ēku 
rotā no 2019. gada. Vārds 
Alūksne tajā, tāpat kā mūsdienu 
pilsēta, droši stāv ezera krastā, 
un tā zilajā ūdens atspulgā pretī 
atspīd pagātnes mantojums — 
senā vārda izrunas forma 
Oluksna. Uzņem foto tieši šeit!
GPS: 57.4204, 27.0505

6  Alūksnes Jaunā pils
Pašā Alūksnes sirdī slejas 
viens no ievērojamākajiem 
arhitektūras pieminekļiem 
Latvijā — Fītinghofu dzimtas 
19. gadsimta otrajā pusē būvētā 
Alūksnes Jaunā pils. Tās telpās 
mūsdienās atrodas Alūksnes 
muzejs, kas atraktīvā veidā 
stāsta par pilsētas kultūrvēsturi, 
un Dabas muzejs, kur apžilbsiet 
no lielākās fluorescento 
minerālu kolekcijas Eiropā.
GPSP: 57.4228, 27.0545

7  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 mazās 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

8  Pilssala
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.
“MARIENBURGAS astotais brālis” +371 29149810
GPS: 57.4285, 27.0526

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

10  Alūksnes skatu tornis 
Tempļa kalna parkā atrodas viens no 
augstākajiem skatu torņiem Latvijā. Tas sniedzas 
37,8 metru augstumā. No torņa paveras 
gleznains skats uz Muižas parku, Alūksnes 
ezeru un vēsturisko Livonijas ordeņa pili, kā arī 
citiem nozīmīgiem Alūksnes objektiem, kurus 
ļoti iespējams, ka apmeklēji vai vēl apmeklēsi. 
Torņa pakājē atrodas apmeklētāju centrs, kurā 
iespējams iegādāties ūdeni vai siltu kafiju, lai 
stiprinātu enerģiju.
GPS: 57.4310, 27.0630

11  Tempļakalna pussala
Atrodoties Tempļakalna pussalā sapratīsiet, cik 
viegli nokļūt no pilsētas neskartā dabā. Šeit 
pavērsies neskartās krasta ainavas un divas 
teikām un nostāstiem apvītākās Alūksnes 
ezera salas — Cepurīte un Garā sala. Saka, 
ka Tu neesi bijis Alūksnē, ja neesi notvēris 
Cepurītes salu plaukstā, tādēļ uzņem skaistākās 
fotogrāfijas tieši šeit!
GPS: 57.4304, 27.0646

12  Laivu mājas
Zivju sugām bagātais Alūksnes ezers izsenis 
piesaistījis ievērojamu lomu tīkotājus. 
Makšķernieku ērtībām inventāru glabāšanai 
1970. gados ezera krastā uzcēla laivu mājas jeb 
laivu garāžas. Arī mūsdienās tās tiek izmantotas 
kā laivu novietnes, taču pavisam nesen dažas 
no tām piedāvātas kā netradicionālas, taču 
labiekārtotas un instagramīgas nakšņošanas 
vietas virs ūdens. Laivu mājas redzamas arī 
pilsētas pašreklāmas video “Svaiga gaisa malks 
Tu esi, Alūksne!” ar Latvijā populārās mūzikas 
grupas “Carnival Youth” piedalīšanos. 
GPS: 57.4288, 27.0456


