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Radošās darbnīcas un
meistarklases

 

Keramikas amata meistars Uģis Puzulis
Vienīgais Alūksnes novada keramikas amata meistars, kurš veido Vidzemei
raksturīgās podniecības formas ar Latgales krāsu gammu. Darbnīcā ir iespēja
iepazīties gan interesantos ikdienas stāstos, gan arī atklāt sevī jaunas prasmes un
talantu, ļaujot pašiem sev izpausties radoši – līdzdarboties māla veidošanā,
apgleznošanā.

Izmaksas: 4,00 EUR , 3,00 EUR (tikai ekskursija)
Ekskursijas ilgums: 1,5 stunda
Rezervācija: +371 29243010
Adrese: “Racupkalns”, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads

Keramiķis Kristaps Braslis
Keramikas darbnīca ir īstā vieta, kur radīt savu pirmo trauku! Kristapa vadībā jebkurš
var uzzināt un izmēģināt to, kā parastu māla piku pārvērst skaistā traukā. Uz vietas ir
iespējams iegādāties keramiķa darinājumus, piedalīties radošās darbnīcās.

Izmaksas: 2,00 EUR 
Ekskursijas ilgums: 1 stunda
Rezervācija: +371 28667335
Adrese: "Liepas", Annas pagasts, Alūksnes novads
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Kalēja amata meistars Laimonis Bāliņš
Meistars Laimonis Bāliņš ir ar daudzu gadu pieredzi metālapstrādē, veidojot gan
stilizētus svečturus, rokturus, gan individuāli izstrādātus meistardarbus- metāla kāpnes,
metāla lustras, žogus un vārtus un ne tikai. Drosmīgākajiem ir unikāla iespēja
līdzdarboties kopā ar meistaru metāla kalšanā. 

Izmaksas: 2,00 EUR 
Ekskursijas ilgums: 40 minūtes
Rezervācija: +371 29153986
Adrese: Gulbenes iela 2B, Alūksne
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Dabiskā koka apstrādes meistars Harijs Stradiņš
Dabiska koka formu apstrādes meistars Harijs Stradiņš sadarbojas ar koku kā
dabas elementu unikālu mēbeļu un aksesuāru radīšanā, izmantojot to pēc iespējas
pilnīgi, atstājot zarus, saknes, defektus un efektus. Meistars iepazīstina ar sevi, koka
garu, darba procesiem un darbiem. 

Izmaksas: 2,00 EUR 
Ekskursijas ilgums: 40 minūtes
Rezervācija: +371 26477705
Adrese: Gulbenes iela 2C, Alūksne
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Sveču meistardarbīca “Jaungrēveles”

Kopā ar klases biedriem un skolotāju iepazīstiet vaska sveču tapšanas procesus
un izveidojiet katrs pats savu īpašo sveci, kas kalpos kā skaista piemiņa no
viesošanās Alūksnes pusē vai dāvana saviem mīļajiem vecākiem! Meistardarbnīca
norisinās Viktora Ķirpa Ates muzeja “Vidzemes lauku sēta” telpās.

Izmaksas: 3,00 EUR 
Ekskursijas ilgums: 1 stunda 
Rezervācija: +371 26312131
Adrese: “Ates dzirnavas”, Annas pagasts, Alūksnes novads
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Aktivitātes Alūksnes
izzināšanai

 

Kuģītis “Marienburg”

Viegli ielēkt no pilsētas dabā, ja blakus ir viens no tīrākajiem ezeriem Latvijā- Alūksnes
ezers. Kuģīša audio gids pastāstīs gan par Cepurītes salas noslēpumiem, gan par to,
kurš Alūksnes muižas parka paviljonā mēdza malkot garšīgāko tēju pilsētā. Jaukākai
atmosfērai uz klāja droši var ņemt līdz pašu sagādātās uzkodas un dzērienus.

Izmaksas: 60,00 EUR līdz 20 personām
Ekskursijas ilgums: 50 minūtes
Rezervācija: +371 24429955
Adrese: Pilssala, Alūksne
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Plosts “Kaija”

Sajūtiet Alūksnes ezera valdzinājumu ar plostu “Kaija”, dodoties apkārt lielākajai
Alūksnes ezera salai – Pilssalai. Gida un muzikanta pavadībā šis brauciens paskries
vēja spārniem! Tieši šeit būs iespējams uzņemt vienu no tūristu iecienītākajām foto -
ar romantisko Cepurītes salu plaukstā un sajust ezera valdzinājumu! 

Izmaksas: 40,00 EUR (Brauciens) līdz 25 personām
20,00 EUR (gids uz plosta- pēc izvēles)
15,00 EUR (muzikants uz plosta- pēc izvēles)
Ekskursijas ilgums: 50 minūtes
Rezervācija: +371 29974802, 29416253
Adrese: Pilssala, Alūksne

Vilcieniņš “Severīns”
Kopā ar “Severīna” taurēm braucienā pa Alūksnes ievērojamām vietām gan ļaus
iepazīt Alūksnes pilsētu, gan piedzīvot pozitīvas emocijas. “Severīna” audiogida stāsti
ļaus iemīlēt Alūksni, uzzināt aizraujošo, kā arī to, kā šeit savijas mūsdienīgais ar
bagātu kultūrvēsturi. 

Izmaksas: 3,00 EUR
Ekskursijas ilgums: 45 minūtes
Rezervācija: +371 24429955
Adrese: Jāņkalna iela 50, Alūksne

mailto:tic@aluksne.lv


+371 29130280 Pils iela 25A tic@aluksne.lv www.visitaluksne.lv

Bānītis
Izbrauc ar Bānīti, baudot krāsu bagāto rudens ainavu paleti ar vidējo ātrumu 30
km/h! Izbaudi īsāku vai garāku braucienu ar Baltijā vienīgo regulāri kursējošo
šaursliežu vilcienu! Skolēnu grupām industriālā mantojuma izzināšanai iesakām 20
minūšu nostaļģisko reisu no Alūksnes līdz stacijai Umernieki, kur ērti var piebraukt Jūsu
autobusa šoferis apvienot ar ekspozīcijas "Alūksnes Bānīša stacija" apmeklējumu.
Bānītis kursē katru dienu! Grafiks : www.banitis.lv 

Izmaksas: Alūksne - Umernieki 1,50 EUR (biļetes nopērkamas Bānītī pie konduktora)
Ekskursijas ilgums: 22 minūtes
Rezervācija: +371 20228884
Adrese: Jāņkalna iela 52, Alūksne

Gids pilsētā
Alūksnes gidi 1-2 stundu garā ekskursijā aizraujošos stāstos, nostāstos un teikās Jūs
izvedīs pa parkiem un Alūksnes Pilssalu, iepazīstinot ar pilsētas interesanto vēsturi un
vācu baronu fon Fītinghofu dzimtas atstāto mantojumu. 
Alūksnes muižas parks ir īpašs ar mazajām arhitektūras formām. Parkā apskatāmi-
Granīta obelisks, Pomonas templis, strūklakas, Putnu paviljons, Fītinghofu dzimtas
Mauzolejs, Čukstošā laterna, granīta soliņi.
Otrpus ezeram redzams gleznains skats uz Tempļakalna pussalu ar Saules tiltu un
Slavas templi- Rotondu- kalna virsotnē.

Izmaksas: 20,00 EUR/ 1h (līdz 15 personām)
Gidi:
Una Zadumina Tālr.: 29323161
Inese Grava Tālr.: 26384535
Ilona Riekstiņa Tālr.:29416253

mailto:tic@aluksne.lv
http://visitaluksne.lv/aktivitates/banitis/
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Piedzīvojuma gars
Alūksnē un ārpus tās!

 

Alūksnes skatu tornis

Alūksnes skatu tornis ļauj pakāpties augstāk un ieraudzīt pilsētas plašumus un ezera
varenību! Šeit izdosies iemūžināt skaistākās fotogrāfijas, kas paliks atmiņā vēl ilgi!
Taču tiem, kam bail no augstuma – gards kapučīno vai saldā šokolāde Jūs gaidīs
Tempļakalna paviljonā! Tornis atvērts: otrdien- svētdien no plkst. 11:00-19:00. 

Izmaksas: 1,00 EUR
Ilgums: 20 minūtes
Rezervācija: ārpus darba laika T: 29130280
Adrese: Tempļakalna parks, Alūksne
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Pārgājieni ir kas vairāk nekā ceļošana. Tie ir izaicinājumi uzkāpt stāvākajā pilskalnā
Latvijā, par to saņemot apbalvojumu – ainavisku skatus uz ezeriem, pakalniem un
gravām nepieradinātā dabā Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”. Dodieties 3,5
km garajā Drusku pilskalna dabas takā, tās sākumā uzkāpiet 27 metrus augstajā
Kornetu skatu tornī, ieturiet piknika maltīti Drusku kalnā, savukārt Drusku pilskalnā
ieraudzīsiet Baltijā augstāko virsotni- Lielo Munameģi (Igaunija). Atvērts 24/7.

Izmaksas: --
Ilgums: 2 stundas
Rezervācija: --
Adrese: Korneti, Veclaicenes pagasts, Alūksnes novads

Kornetu skatu tornis

Dēliņkalna skatu tornis
Alūksnes augstienes augstākajā paugurā – Dēliņkalnā – atrodas 27 metrus augsts
Dēliņkalna skatu tornis. Tā virsotnē atrodas skatu platforma ar binokli, no kurienes
paveras plaša apkārtnes ainava pār gleznaino Aizsargājamo ainavu apvidu
“Veclaicene”. Torņa pakājē ir ierīkota piknika vieta ar soliem un iespēju iekurt
ugunskuru, kur ieturēt kopīgu klases maltīti.

Izmaksas: --
Ilgums: 1 stunda
Rezervācija: --
Adrese: GPS: 57.544392, 26.949377 (Stāvlaukums) 
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Vecāko klašu skolēni dodas pāri Alūksnes ezeram- ātrākajā un garākajā gaisa trošu
nobraucienā virs ūdeņiem ar ZZZIPPP! Ātrums, adrenalīns, gleznaini skati un lieliskas
emocijas garantētas!!
Šis ir 350 m nobrauciens, ar vidēji max sasniedzamo ātrumu 50 km/h! Braucienam
nepieciešama rakstiska vecāku piekrišana.

Izmaksas: 14,00 EUR/pers ( grupām virs 10 pers.)
Ilgums: no 30 minūtēm
Rezervācija: +371 28718728
Adrese: Tempļakalna parks, Alūksne

Zip-line ZZZIPPP

VELO OSTA

Izriteņo Alūksni ar Velo ostu, kas  piedāvā lielāko izvēli no atpūtas inventāra. Baudiet
braucienus pa Alūksnes parkiem vai 22 km braucienu apkārt Alūksnes ezeram - visa
klase kopā! Sortimentā ir gan klasiskie, elektrovelosipēdi, skrejriteņi un elektriskie
skūteri, gan arī unikālie ģimenes velosipēdi! 

Izmaksas: no 3,00 EUR
Ilgums: no 30 minūtēm
Rezervācija: +371 26264361
Adrese: Ojāra Vācieša iela 2B, Alūksne

Kodolraķešu bāze Zeltiņos

Apmeklējiet šo īpaši slepeno militāro objektu, gida pavadībā darbojoties radošā
nodarbībās: “Tūtiņgalva”, “Radista vēstule”, “Glābjas, kas var” un vēl.. Ekskursijas
laikā izzināsiet, kur tika montētas kodolgalviņas un kā transportētas, kādas
komponentes nepieciešams pilnīgai raķešu samontēšanai un vai raķetes kādreiz no
šīs bāzes ir palaistas. 

Izmaksas:  2 EUR
Ekskursijas ilgums: 2 stundas
Rezervācija: +371 29492284 
Adrese: Zeltiņi, Alūksnes novads 
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Ekspedīcijas ekspozīcijās,
muižās un muzejos!

 

Alūksnes novada muzejs

+371 29130280 Pils iela 25A tic@aluksne.lv www.visitaluksne.lv

Izzini Alūksnes pilsētas vēsturi,  un pārsteidzošus jaunumus Alūksnes novada muzejā,
kas ir ierīkots Alūksnes Jaunajā pilī! Iejūties Alūksnes novada muzeja detektīva lomā,
spēlē viduslaiku galda spēles, ieklausies baroneses Helēnas dziedājumā
restaurētajos mūzikas salonos, kā arī iepazīsti ārstniecības augus un sajūti aptiekas tik
specifisko smaržu.

Izmaksas: 1, EUR- 3,00 EUR (diviem grupas pavadoņiem- bez maksas)
Iekļauts "Latvijas skolas soma" programmā.
Ekskursijas ilgums: 1 stunda
Rezervācija: +371 25665538 vai muzejs.info@aluksne.lv
Adrese: Pils iela 74, Alūksne

Dodieties uz 14.gs Alūksnes viduslaiku pils atjaunoto Dienvidu torni, kur  skolēni aicināti
izbaudīt to emocionālā oriģinālskaņdarbā – skaņas un gaismas piedzīvojumā
"MARIENBURGAS astotais brālis”, lai pēc tam pārbaudītu savas zināšanas, pildot
erudīcijas uzdevumus un, piedaloties dažādās aktivitātēs.

Izmaksas: 3,00 EUR
Iekļauts "Latvijas skolas soma" programmā.
Ekskursijas ilgums: 1 stunda 
Rezervācija: +371 29149810 vai astotaisbralis@aluksne.lv 
Adrese: Pilssalas iela 5, Alūksne

MARIENBURGAS astotais brālis

Alūksnes Bānīša stacija
Baltijā vienīgā regulāri kursējošā šaursliežu dzelzceļa gala stacijas – Alūksne -
vēstures un ikdienas izpēte. Dzelzceļš var patiesi aizraut, īpaši, ja izmanto iespēju to
izpētīt tuvplānā, kuru nodrošina nodarbībā ietvertie komandu uzdevumi un
multimediālās ekspozīcijas “Alūksnes Bānīša stacija” apmeklējums. 
Ceļš aizved līdz kaimiņam, dzelzceļš- pasaulē!

Izmaksas: 3,00 EUR
Iekļauts "Latvijas skolas soma" programmā.
Ekskursijas ilgums: 1 stunda
Rezervācija: +371 25669604 vai stacija@aluksne.lv
Adrese: Jāņkalna iela 52, Alūksne

mailto:tic@aluksne.lv
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Viena no lielākajām fluorescento minerālu kolekcijām Eiropā aplūkojama tieši Dabas
muzejā. Ieži, ahāti, gliemeži un dažādi kukaiņi sniegs plašāku ieskatu par to, kas
sastopams mums visapkārt. Palūkoties uz parastām lietām ar neparastām acīm ļaus
stereomikroskops.   Savukārt mūsdienīgas izziņas spēles nostiprinās esošās
bioloģijas zināšanas!

Izmaksas: 3,00 EUR
Ekskursijas ilgums: 1 stunda
Rezervācija: +371 28624196 vai aldis.verners@inbox.lv 
Adrese: Pils iela 74, Alūksne

Dabas muzejs “Vides labirints”

Bībeles muzejs

Vai zinājāt, ka Alūksne ir vieta, kur skatāmas Bībeles un psalmu grāmatas 40 dažādās
valodās? Dodieties uz mācītāja Ernsta Glika Bībeles muzeju un uzziniet daudz
aizraujošu un interesantu stāstu, iepazīstieties ar “Bībeles ceļu” no pašas pirmās
E.Glika tulkotās Bībeles līdz mūsdienu izdevumiem!

Izmaksas: 1,00 EUR
Gida pakalpojums: 3,00 EUR no grupas
Ekskursijas ilgums: 40 minūtes
Rezervācija: +371 25627589 vai bibeles.muzejs@inbox.lv 
Adrese: Pils iela 25A, Alūksne

Viktora Ķirpa Ates muzejs “Vidzemes lauku sēta”
Vai esiet kādreiz bijuši ratnīcā, smēdē un pūnītē? Šī ir īstā vieta, kur iepazīties ar lauku
tehniku, kas kādreiz tika izmantota, lai iejūgtu zirgus, uzraktu laukus vai samaltu
graudus. Ar izzinošas ekskursijas palīdzību un līdzdarbošanos ikviens tiks aizrauts
jautrā piedzīvojumā! Muzejs piedāvā izzinošas ekskursijas un izglītojošās programmas
etnogrāfiskā vidē - Vidzemes lauku sētā “Neba maize pate nāca”, “Čaklā bitīte”,
“No linu pogaļas līdz kreklam”. Kļūstiet par čaklajām bitītēm, kas izzina medus
stāstus vai nokļūstiet īstenā veļas dienā, kur jāgatavo sārms, jāmazgā veļa koka veļas
mašīnā un jāgludina ar ogļu gludekli. 

Izmaksas: 1.25 EUR + gids 15 EUR
Iekļauts "Latvijas skolas soma" programmā.
Ekskursijas ilgums: 1 stunda
Rezervācija: +371 26563597 vai atesmuzejs@aluksne.lv 
Adrese: “Ates dzirnavas”, Annas pagasts, Alūksnes novads
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Jaunlaicenes muižas muzejs “Malēnieša pasaule”
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Atklājiet Malēniešu valodas īpatnības! Krilcs, lumpis, àncuks… varam būt droši, ka
šādus vārdus līdz šim nebūsiet dzirdējuši. Pauguru un ezeru ieskautajā fon Volfu
dzimtas mantojumā, Jaunlaicenes muižas muzejā, vēsturi var iepazīt līdzdarbojoties
dažādās aktivitātēs. Plašajā izglītojošo nodarbību klāstā katrs atradīs sev
piemērotāko. Izaicinājums muižas dārgumu meklēšanā, atjautība malēniešu vārdu
spēlē, veiklība darbojoties ar visādiem verķiem un komandas gars dažādās spēlēs – to
visu un daudz ko citu var izbaudīt Jaunlaicenes muižas muzejā.

Izmaksas: 1,00 EUR
Iekļauts "Latvijas skolas soma" programmā.
Ekskursijas ilgums: 40 minūtes
Rezervācija: +371 29356277
Adrese: “Dravnieki”, Jaunlaicenes pagasts, Alūksnes novads

Ziemeru muiža

Ziemeru muižas  aicina iepazīties ar tās vēsturi, leģendām un šodienu, ļauties
fantāzijai un pabūt citā realitātē! Iespēja skolēniem piedzīvot muižas īpašo gaisotni
caur izglītojošu ekskursiju-spēli, kas izveidota no bērnu vecumam atbilstošiem
radošiem un atjautības uzdevumiem. Noslēgumā muižas deserta baudīšana apgūstot
smalkas galda manieres. Starp citu, pēdējā laikā muižā atkal manīts spoks…sķiet, ka
viņam patīk spēles un prieks!

Izmaksas: 5,00 EUR 
Ekskursijas ilgums: 1 stunda
Rezervācija: +371 29327853 vai egijasilare@inbox.lv
Adrese: Ziemeru muiža, Ziemeru pagasts, Alūksnes novads
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