
2 ŠVENTYKLOS KALNO PARKAS IR ALŪKSNĖS APŽVALGOS BOKŠTAS
Išrinkti gražiausią kraštovaizdį Alūksnėje bus labai sunku. Tačiau būtinai reikėtų 
paminėti Šventyklos kalno parką – vietą, dėl kurios Alūksnė yra aukščiausias 
Latvijos miestas. Kadaise tai buvo senovės latgalių piliakalnis, o dabar kalvos 
viršūnę puošia Šlovės šventykla – granitinė rotonda, kurią 1807 m. pastatė 
baronas fon Fitingofas. Šalia yra pėsčiųjų tiltelis, vadinamas Saulės tiltu. Parke yra 
aukščiausias Latvijoje apžvalgos bokštas – jis yra 37,8 m aukščio. Nuo gegužės 
1 d. iki spalio 31 d. čia galima užkopti ir pažvelgti į nepamirštamą Alūksnę.

• Šventyklos kalno parkas, Alūksnė, ☎ +371 29130280

7 PILIES SALA
Kur romantiškiau – pilyje ar saloje? Alūksnėje galite išmėginti ir buvimą pilyje, 
ir saloje, nes pilis ir yra joje. Livonijos ordino pilis pastatyta 1342 m., jos sienų 
storis vietomis siekia iki dviejų metrų. Legenda pasakoja, kad mergina, vardu 
Marija, buvo įmūryta pilies sienoje, todėl sala dar vadinama Marijos sala. Dabar 
šioje galingoje tvirtovėje atstatytas bokštas, kuriame vyksta specialūs seansai, 
apie pilies istoriją pasakoja garso ir šviesos efektais perpinta muzikinė pasaka 
„Aštuntasis Marienburgo brolis“. Pilies saloje taip pat įrengtas apšviestas pėsčiųjų 
takas, vedantis aplink pilies griuvėsius, maudymosi vieta, stadionas, tinklinio 
aikštelė, vaikų žaidimų aikštelė, daugiafunkcis pastatas, lauko estrada.

• „Aštuntasis MARIENBURGO brolis“, ☎ +371 29149810

8 ERNSTO GLIKO BIBLIJOS MUZIEJUS
Alūksnėje galite susipažinti su latvių kalbos ir kultūros istorija. Čia kunigas Ernstas 
Johanas Glikas 1694 m. užbaigė pirmąjį Biblijos vertimą į latvių kalbą. Ji tapo 
tautos abėcėle ir išliko kelrodžiu į ateitį visą šimtmetį. Muziejuje eksponuojamos 
Biblijos, giesmių ir psalmių knygos 40 skirtingų kalbų, pirmasis Ernsto Gliko 
Biblijos vertimas į latvių kalbą (išleista 1694 m.) Netoliese, šalia klebono namų, 
auga Gliko pasodinti ąžuolai – juos klebonas pasodino, užbaigęs versti Senąjį 
ir Naująjį Testamentus. E. Gliko augintinė Marta vėliau tapo Rusijos imperatore 
Jekaterina I.

• Pils g. 25A, Alūksnė, ☎ +371 20225763

9 ALŪKSNĖ NAKTĮ
Kai norisi kažko romantiškesnio nei žvaigždės ir mėnulis, leiskitės į naktines Alūksnės 
gatves. Naktį miestas įspūdingas dėl specialių šviesos efektų. Iki pat vidurnakčio 
čiurlena penkios Naujosios pilies parko fontano čiurkšlės. Nuostabia šviesa 
apšviesti ir Livonijos ordino pilies Pietinio bokšto griuvėsiai, Templiakalno gatvės 
pėsčiųjų tiltas, rotonda, esanti Tempļakalnā g. 7. Paminklas Siguldoje pėstininkų 
pulkui. Sunku surasti geresnę priežastį, dėl kurios būtų verta išeiti pasivaikščioti. 
Alūksnė naktį tokia pat graži kaip ir dieną, tik daug paslaptingesnė.

10 ALŪKSNĖS SIAUROJO GELEŽINKELIO STOTIS
Visi girdėję apie „siaurabėgį geležinkelį“, bet ar įsivaizduojate, kas tai iš tiesų yra? 
Geležinkelio linija Gulbenė–Alūksnė yra vienintelė Baltijos šalyse, kuria reguliariai 
tebepervežami keleiviai. Alūksnėje, kuri yra geležinkelio linijos galinė stotis, buvu-
sioje bagažo saugykloje, eksponuojama multimedijos paroda, supažindinanti su 
geležinkelio istorija, kurią sudaro 10 pasakojimų, Traukinuku, kuris buvo ir draugas, 
ir pagalbininkas, ir įkvėpimo šaltinis.

• Jāņkalna g. 52, Alūksnė
☎ +371 25669604 (ekspozicija),
☎ +371 20228884 (Traukinukas)
www.banitis.lv

3 ALŪKSNĖS DVARO 
PARKAS
Gražus miestas slepia daug 
staigmenų – sukurtų Alūksnės 
dvaro parko kūrėjų rankomis. 
Parko kūrimo pradžia – 18 a. 
antrojoje pusėje, kai Alūksnės 
dvarą įsigijo baronas fon 
Fitingofas-Šelis. Parkas pri-
skiriamas prie svarbiausių 
Latvijos istorijos ir kultūros 
paminklų, nes, palyginti su ki-
tais parkais, būtent Alūksnės 
parke yra atkurti ir restauruoti 
iki mūsų laikų išlikę mažosios 
architektūros objektai.

• ☎ +371 64381324, 
+371 25665538, 
www.aluksnespils.lv

4 ALŪKSNĖS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA
Skaldytais akmenimis papuoštas Alūksnės bažnyčios bokštas kyla į miesto 
dangų. Bažnyčia yra vienas įspūdingiausių ankstyvojo klasicizmo paminklų 
Latvijoje, ji buvo statoma 1781–1788 m. Vaizdas iš bokšto pasirodė tokio grožio, 
kad baronas panoro bokšte įrengti ąžuolinius laiptus, kad galėtų užkopti svečiai. 
Tokių nėra nė vienoje kitoje Latvijos bažnyčioje. Bažnyčioje yra dar viena 
brangenybė – garsaus meistro Augusto Martino vargonai.

• Pils g. 25, Alūksnė, ☎ +371 26166178, www.aluksnesdraudze.lv

5 ALŪKSNĖS KULTŪROS CENTRAS
Tokie stebuklai vyksta tik Alūksnėje – ten, kur anksčiau buvo verdamas alus, o 
dabar klesti kultūra. 19 a. alaus daryklos pastatas yra architektūros paminklas, o 
2015 m. rudenį po renovacijos duris lankytojams atvėrė Alūksnės kultūros centras. 
Tai vieta, kuri įkvepia visomis prasmėmis. Kultūros centre įrengta šiuolaikiška 
koncertų salė, tautinio meno studija „Kalme“, taip pat veikia Paramos verslui 
centras.

• Brūža g. 7, Alūksnė, ☎ +371 64322834, +371 26590320

6 ALŪKSNĖS EŽERAS
Kai netoliese yra vienas švariausių Latvijos ežerų, lengva ištrūkti iš miesto į gamtą. 
Miesto gyventojų ir svečių džiaugsmui gamta padovanojo ežerą su vaizdinga pakrante, 
kuriame gausu žuvies, o pačiame ežere yra keturios salos, viena iš jų – Pilies sala su 
Livonijos ordino pilies griuvėsiais, pastatyta 1342 m., ir Cepurytės sala, kurioje žmonės 
gyveno jau akmens amžiuje. Kad keliautojai visa tai pamatytų iš arčiau, jie per ežerą 
nuplukdomi laiveliu „Marienburg“ arba plaustu „Kaja“. Kvapą gniaužiančių emocijų 
suteiks nusileidimas virš Alūksnės ežero einančiu oro lynu „ZZZIPPP“.

• Pilssalas g. 10, Alūksnė. Alūksnės ežerą prižiūrinti „ALJA“, ☎ +371 26141741, 
www.aluksnesezers.lv

• Laivelis „Marienburg“, ☎ +371 24429955, www.kugitismarienburg.lv
• Plaustas „Kaija“, ☎ +371 29974802, www.plostskaija.lv
• Elektrinės valtys, dviračių nuoma, ☎ +371 26264361, www.veloosta.lv

Alūksnės ežero pakrantėse visada virė gyvenimas – nuo  senų  senovės, kai ten gyveno 
latgalių gentys, iki šių laikų, kai čia įsikūręs modernus Europos Sąjungos miestas, esantis 
prie sienos su Estija. Praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje Malienos Šveicarija 
vadinama Alūksnės vietovė su daugybe kalvų ir slėnių, skaidrių ežerų ir romantiškų 
salelių buvo vienas patraukliausių turistinių maršrutų Latvijoje. Šiais laikais, jau daugiau 
nei šimtą metų, šis nuostabus kraštovaizdis dar patrauklesnis dėl siaurabėgio 
geležinkelio, atkurtų Vidžemės dvarų, kurie traukia dėl jų paveldo, legendų ir 
galimybės pasidavus fantazijai persikelti į kitą tikrovę. Alūksnė – modernus, augantis 
miestas, kuriame rūpinamasi kultūros paveldu ir gamtos ištekliais, su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu rodomas miesto svečiams.

Atrask Alūksnęi!

Tavo poilsiui, kelionėms ir 
įkvėpimui – Latvijos aukščiausiai 

įsikūręs miestas Alūksnė! 
www.visitaluksne.lv
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pulkui. Sunku surasti geresnę priežastį, dėl kurios būtų verta išeiti pasivaikščioti. 
Alūksnė naktį tokia pat graži kaip ir dieną, tik daug paslaptingesnė.

10 ALŪKSNĖS SIAUROJO GELEŽINKELIO STOTIS
Visi girdėję apie „siaurabėgį geležinkelį“, bet ar įsivaizduojate, kas tai iš tiesų yra? 
Geležinkelio linija Gulbenė–Alūksnė yra vienintelė Baltijos šalyse, kuria reguliariai 
tebepervežami keleiviai. Alūksnėje, kuri yra geležinkelio linijos galinė stotis, buvu-
sioje bagažo saugykloje, eksponuojama multimedijos paroda, supažindinanti su 
geležinkelio istorija, kurią sudaro 10 pasakojimų, Traukinuku, kuris buvo ir draugas, 
ir pagalbininkas, ir įkvėpimo šaltinis.

• Jāņkalna g. 52, Alūksnė
☎ +371 25669604 (ekspozicija),
☎ +371 20228884 (Traukinukas)
www.banitis.lv

3  ALŪKSNĖS DVARO 
PARKAS
Gražus miestas slepia daug 
staigmenų – sukurtų Alūksnės 
dvaro parko kūrėjų rankomis. 
Parko kūrimo pradžia – 18 a. 
antrojoje pusėje, kai Alūksnės 
dvarą įsigijo baronas fon 
Fitingofas-Šelis. Parkas pri-
skiriamas prie svarbiausių 
Latvijos istorijos ir kultūros 
paminklų, nes, palyginti su ki-
tais parkais, būtent Alūksnės 
parke yra atkurti ir restauruoti 
iki mūsų laikų išlikę mažosios 
architektūros objektai.

• ☎ +371 64381324, 
+371 25665538, 
www.aluksnespils.lv

4  ALŪKSNĖS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA
Skaldytais akmenimis papuoštas Alūksnės bažnyčios bokštas kyla į miesto 
dangų. Bažnyčia yra vienas įspūdingiausių ankstyvojo klasicizmo paminklų 
Latvijoje, ji buvo statoma 1781–1788 m. Vaizdas iš bokšto pasirodė tokio grožio, 
kad baronas panoro bokšte įrengti ąžuolinius laiptus, kad galėtų užkopti svečiai. 
Tokių nėra nė vienoje kitoje Latvijos bažnyčioje. Bažnyčioje yra dar viena 
brangenybė – garsaus meistro Augusto Martino vargonai.

• Pils g. 25, Alūksnė, ☎ +371 26166178, www.aluksnesdraudze.lv

5  ALŪKSNĖS KULTŪROS CENTRAS
Tokie stebuklai vyksta tik Alūksnėje – ten, kur anksčiau buvo verdamas alus, o 
dabar klesti kultūra. 19 a. alaus daryklos pastatas yra architektūros paminklas, o 
2015 m. rudenį po renovacijos duris lankytojams atvėrė Alūksnės kultūros centras. 
Tai vieta, kuri įkvepia visomis prasmėmis. Kultūros centre įrengta šiuolaikiška 
koncertų salė, tautinio meno studija „Kalme“, taip pat veikia Paramos verslui 
centras.

• Brūža g. 7, Alūksnė, ☎ +371 64322834, +371 26590320

6  ALŪKSNĖS EŽERAS
Kai netoliese yra vienas švariausių Latvijos ežerų, lengva ištrūkti iš miesto į gamtą. 
Miesto gyventojų ir svečių džiaugsmui gamta padovanojo ežerą su vaizdinga pakrante, 
kuriame gausu žuvies, o pačiame ežere yra keturios salos, viena iš jų – Pilies sala su 
Livonijos ordino pilies griuvėsiais, pastatyta 1342 m., ir Cepurytės sala, kurioje žmonės 
gyveno jau akmens amžiuje. Kad keliautojai visa tai pamatytų iš arčiau, jie per ežerą 
nuplukdomi laiveliu „Marienburg“ arba plaustu „Kaja“. Kvapą gniaužiančių emocijų 
suteiks nusileidimas virš Alūksnės ežero einančiu oro lynu „ZZZIPPP“.

• Pilssalas g. 10, Alūksnė. Alūksnės ežerą prižiūrinti „ALJA“, ☎ +371 26141741, 
www.aluksnesezers.lv

• Laivelis „Marienburg“, ☎ +371 24429955, www.kugitismarienburg.lv
• Plaustas „Kaija“, ☎ +371 29974802, www.plostskaija.lv
• Elektrinės valtys, dviračių nuoma, ☎ +371 26264361, www.veloosta.lv

Alūksnės ežero pakrantėse visada virė gyvenimas – nuo  senų  senovės, kai ten gyveno 
latgalių gentys, iki šių laikų, kai čia įsikūręs modernus Europos Sąjungos miestas, esantis 
prie sienos su Estija. Praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje Malienos Šveicarija 
vadinama Alūksnės vietovė su daugybe kalvų ir slėnių, skaidrių ežerų ir romantiškų 
salelių buvo vienas patraukliausių turistinių maršrutų Latvijoje. Šiais laikais, jau daugiau 
nei šimtą metų, šis nuostabus kraštovaizdis dar patrauklesnis dėl siaurabėgio 
geležinkelio, atkurtų Vidžemės dvarų, kurie traukia dėl jų paveldo, legendų ir 
galimybės pasidavus fantazijai persikelti į kitą tikrovę. Alūksnė – modernus, augantis 
miestas, kuriame rūpinamasi kultūros paveldu ir gamtos ištekliais, su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu rodomas miesto svečiams.

Atrask Alūksnęi!

Tavo poilsiui, kelionėms ir 
įkvėpimui – Latvijos aukščiausiai 

įsikūręs miestas Alūksnė! 
www.visitaluksne.lv



2  ŠVENTYKLOS KALNO PARKAS IR ALŪKSNĖS APŽVALGOS BOKŠTAS
Išrinkti gražiausią kraštovaizdį Alūksnėje bus labai sunku. Tačiau būtinai reikėtų 
paminėti Šventyklos kalno parką – vietą, dėl kurios Alūksnė yra aukščiausias 
Latvijos miestas. Kadaise tai buvo senovės latgalių piliakalnis, o dabar kalvos 
viršūnę puošia Šlovės šventykla – granitinė rotonda, kurią 1807 m. pastatė 
baronas fon Fitingofas. Šalia yra pėsčiųjų tiltelis, vadinamas Saulės tiltu. Parke yra 
aukščiausias Latvijoje apžvalgos bokštas – jis yra 37,8 m aukščio. Nuo gegužės 
1 d. iki spalio 31 d. čia galima užkopti ir pažvelgti į nepamirštamą Alūksnę.

• Šventyklos kalno parkas, Alūksnė, ☎ +371 29130280

7  PILIES SALA
Kur romantiškiau – pilyje ar saloje? Alūksnėje galite išmėginti ir buvimą pilyje, 
ir saloje, nes pilis ir yra joje. Livonijos ordino pilis pastatyta 1342 m., jos sienų 
storis vietomis siekia iki dviejų metrų. Legenda pasakoja, kad mergina, vardu 
Marija, buvo įmūryta pilies sienoje, todėl sala dar vadinama Marijos sala. Dabar 
šioje galingoje tvirtovėje atstatytas bokštas, kuriame vyksta specialūs seansai, 
apie pilies istoriją pasakoja garso ir šviesos efektais perpinta muzikinė pasaka 
„Aštuntasis Marienburgo brolis“. Pilies saloje taip pat įrengtas apšviestas pėsčiųjų 
takas, vedantis aplink pilies griuvėsius, maudymosi vieta, stadionas, tinklinio 
aikštelė, vaikų žaidimų aikštelė, daugiafunkcis pastatas, lauko estrada.

• „Aštuntasis MARIENBURGO brolis“, ☎ +371 29149810

8  ERNSTO GLIKO BIBLIJOS MUZIEJUS
Alūksnėje galite susipažinti su latvių kalbos ir kultūros istorija. Čia kunigas Ernstas 
Johanas Glikas 1694 m. užbaigė pirmąjį Biblijos vertimą į latvių kalbą. Ji tapo 
tautos abėcėle ir išliko kelrodžiu į ateitį visą šimtmetį. Muziejuje eksponuojamos 
Biblijos, giesmių ir psalmių knygos 40 skirtingų kalbų, pirmasis Ernsto Gliko 
Biblijos vertimas į latvių kalbą (išleista 1694 m.) Netoliese, šalia klebono namų, 
auga Gliko pasodinti ąžuolai – juos klebonas pasodino, užbaigęs versti Senąjį 
ir Naująjį Testamentus. E. Gliko augintinė Marta vėliau tapo Rusijos imperatore 
Jekaterina I.

• Pils g. 25A, Alūksnė, ☎ +371 20225763

9  ALŪKSNĖ NAKTĮ
Kai norisi kažko romantiškesnio nei žvaigždės ir mėnulis, leiskitės į naktines Alūksnės 
gatves. Naktį miestas įspūdingas dėl specialių šviesos efektų. Iki pat vidurnakčio 
čiurlena penkios Naujosios pilies parko fontano čiurkšlės. Nuostabia šviesa 
apšviesti ir Livonijos ordino pilies Pietinio bokšto griuvėsiai, Templiakalno gatvės 
pėsčiųjų tiltas, rotonda, esanti Tempļakalnā g. 7. Paminklas Siguldoje pėstininkų 
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6  ALŪKSNĖS EŽERAS
Kai netoliese yra vienas švariausių Latvijos ežerų, lengva ištrūkti iš miesto į gamtą. 
Miesto gyventojų ir svečių džiaugsmui gamta padovanojo ežerą su vaizdinga pakrante, 
kuriame gausu žuvies, o pačiame ežere yra keturios salos, viena iš jų – Pilies sala su 
Livonijos ordino pilies griuvėsiais, pastatyta 1342 m., ir Cepurytės sala, kurioje žmonės 
gyveno jau akmens amžiuje. Kad keliautojai visa tai pamatytų iš arčiau, jie per ežerą 
nuplukdomi laiveliu „Marienburg“ arba plaustu „Kaja“. Kvapą gniaužiančių emocijų 
suteiks nusileidimas virš Alūksnės ežero einančiu oro lynu „ZZZIPPP“.

• Pilssalas g. 10, Alūksnė. Alūksnės ežerą prižiūrinti „ALJA“, ☎ +371 26141741, 
www.aluksnesezers.lv

• Laivelis „Marienburg“, ☎ +371 24429955, www.kugitismarienburg.lv
• Plaustas „Kaija“, ☎ +371 29974802, www.plostskaija.lv
• Elektrinės valtys, dviračių nuoma, ☎ +371 26264361, www.veloosta.lv

Alūksnės ežero pakrantėse visada virė gyvenimas – nuo  senų  senovės, kai ten gyveno 
latgalių gentys, iki šių laikų, kai čia įsikūręs modernus Europos Sąjungos miestas, esantis 
prie sienos su Estija. Praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje Malienos Šveicarija 
vadinama Alūksnės vietovė su daugybe kalvų ir slėnių, skaidrių ežerų ir romantiškų 
salelių buvo vienas patraukliausių turistinių maršrutų Latvijoje. Šiais laikais, jau daugiau 
nei šimtą metų, šis nuostabus kraštovaizdis dar patrauklesnis dėl siaurabėgio 
geležinkelio, atkurtų Vidžemės dvarų, kurie traukia dėl jų paveldo, legendų ir 
galimybės pasidavus fantazijai persikelti į kitą tikrovę. Alūksnė – modernus, augantis 
miestas, kuriame rūpinamasi kultūros paveldu ir gamtos ištekliais, su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu rodomas miesto svečiams.

Atrask Alūksnęi!

Tavo poilsiui, kelionėms ir 
įkvėpimui – Latvijos aukščiausiai 

įsikūręs miestas Alūksnė! 
www.visitaluksne.lv



2  ŠVENTYKLOS KALNO PARKAS IR ALŪKSNĖS APŽVALGOS BOKŠTAS
Išrinkti gražiausią kraštovaizdį Alūksnėje bus labai sunku. Tačiau būtinai reikėtų 
paminėti Šventyklos kalno parką – vietą, dėl kurios Alūksnė yra aukščiausias 
Latvijos miestas. Kadaise tai buvo senovės latgalių piliakalnis, o dabar kalvos 
viršūnę puošia Šlovės šventykla – granitinė rotonda, kurią 1807 m. pastatė 
baronas fon Fitingofas. Šalia yra pėsčiųjų tiltelis, vadinamas Saulės tiltu. Parke yra 
aukščiausias Latvijoje apžvalgos bokštas – jis yra 37,8 m aukščio. Nuo gegužės 
1 d. iki spalio 31 d. čia galima užkopti ir pažvelgti į nepamirštamą Alūksnę.

• Šventyklos kalno parkas, Alūksnė, ☎ +371 29130280

7  PILIES SALA
Kur romantiškiau – pilyje ar saloje? Alūksnėje galite išmėginti ir buvimą pilyje, 
ir saloje, nes pilis ir yra joje. Livonijos ordino pilis pastatyta 1342 m., jos sienų 
storis vietomis siekia iki dviejų metrų. Legenda pasakoja, kad mergina, vardu 
Marija, buvo įmūryta pilies sienoje, todėl sala dar vadinama Marijos sala. Dabar 
šioje galingoje tvirtovėje atstatytas bokštas, kuriame vyksta specialūs seansai, 
apie pilies istoriją pasakoja garso ir šviesos efektais perpinta muzikinė pasaka 
„Aštuntasis Marienburgo brolis“. Pilies saloje taip pat įrengtas apšviestas pėsčiųjų 
takas, vedantis aplink pilies griuvėsius, maudymosi vieta, stadionas, tinklinio 
aikštelė, vaikų žaidimų aikštelė, daugiafunkcis pastatas, lauko estrada.

• „Aštuntasis MARIENBURGO brolis“, ☎ +371 29149810

8  ERNSTO GLIKO BIBLIJOS MUZIEJUS
Alūksnėje galite susipažinti su latvių kalbos ir kultūros istorija. Čia kunigas Ernstas 
Johanas Glikas 1694 m. užbaigė pirmąjį Biblijos vertimą į latvių kalbą. Ji tapo 
tautos abėcėle ir išliko kelrodžiu į ateitį visą šimtmetį. Muziejuje eksponuojamos 
Biblijos, giesmių ir psalmių knygos 40 skirtingų kalbų, pirmasis Ernsto Gliko 
Biblijos vertimas į latvių kalbą (išleista 1694 m.) Netoliese, šalia klebono namų, 
auga Gliko pasodinti ąžuolai – juos klebonas pasodino, užbaigęs versti Senąjį 
ir Naująjį Testamentus. E. Gliko augintinė Marta vėliau tapo Rusijos imperatore 
Jekaterina I.

• Pils g. 25A, Alūksnė, ☎ +371 20225763

9  ALŪKSNĖ NAKTĮ
Kai norisi kažko romantiškesnio nei žvaigždės ir mėnulis, leiskitės į naktines Alūksnės 
gatves. Naktį miestas įspūdingas dėl specialių šviesos efektų. Iki pat vidurnakčio 
čiurlena penkios Naujosios pilies parko fontano čiurkšlės. Nuostabia šviesa 
apšviesti ir Livonijos ordino pilies Pietinio bokšto griuvėsiai, Templiakalno gatvės 
pėsčiųjų tiltas, rotonda, esanti Tempļakalnā g. 7. Paminklas Siguldoje pėstininkų 
pulkui. Sunku surasti geresnę priežastį, dėl kurios būtų verta išeiti pasivaikščioti. 
Alūksnė naktį tokia pat graži kaip ir dieną, tik daug paslaptingesnė.

10 ALŪKSNĖS SIAUROJO GELEŽINKELIO STOTIS
Visi girdėję apie „siaurabėgį geležinkelį“, bet ar įsivaizduojate, kas tai iš tiesų yra? 
Geležinkelio linija Gulbenė–Alūksnė yra vienintelė Baltijos šalyse, kuria reguliariai 
tebepervežami keleiviai. Alūksnėje, kuri yra geležinkelio linijos galinė stotis, buvu-
sioje bagažo saugykloje, eksponuojama multimedijos paroda, supažindinanti su 
geležinkelio istorija, kurią sudaro 10 pasakojimų, Traukinuku, kuris buvo ir draugas, 
ir pagalbininkas, ir įkvėpimo šaltinis.

• Jāņkalna g. 52, Alūksnė
☎ +371 25669604 (ekspozicija),
☎ +371 20228884 (Traukinukas)
www.banitis.lv

3  ALŪKSNĖS DVARO 
PARKAS
Gražus miestas slepia daug 
staigmenų – sukurtų Alūksnės 
dvaro parko kūrėjų rankomis. 
Parko kūrimo pradžia – 18 a. 
antrojoje pusėje, kai Alūksnės 
dvarą įsigijo baronas fon 
Fitingofas-Šelis. Parkas pri-
skiriamas prie svarbiausių 
Latvijos istorijos ir kultūros 
paminklų, nes, palyginti su ki-
tais parkais, būtent Alūksnės 
parke yra atkurti ir restauruoti 
iki mūsų laikų išlikę mažosios 
architektūros objektai.

• ☎ +371 64381324, 
+371 25665538, 
www.aluksnespils.lv

4  ALŪKSNĖS EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA
Skaldytais akmenimis papuoštas Alūksnės bažnyčios bokštas kyla į miesto 
dangų. Bažnyčia yra vienas įspūdingiausių ankstyvojo klasicizmo paminklų 
Latvijoje, ji buvo statoma 1781–1788 m. Vaizdas iš bokšto pasirodė tokio grožio, 
kad baronas panoro bokšte įrengti ąžuolinius laiptus, kad galėtų užkopti svečiai. 
Tokių nėra nė vienoje kitoje Latvijos bažnyčioje. Bažnyčioje yra dar viena 
brangenybė – garsaus meistro Augusto Martino vargonai.

• Pils g. 25, Alūksnė, ☎ +371 26166178, www.aluksnesdraudze.lv

5  ALŪKSNĖS KULTŪROS CENTRAS
Tokie stebuklai vyksta tik Alūksnėje – ten, kur anksčiau buvo verdamas alus, o 
dabar klesti kultūra. 19 a. alaus daryklos pastatas yra architektūros paminklas, o 
2015 m. rudenį po renovacijos duris lankytojams atvėrė Alūksnės kultūros centras. 
Tai vieta, kuri įkvepia visomis prasmėmis. Kultūros centre įrengta šiuolaikiška 
koncertų salė, tautinio meno studija „Kalme“, taip pat veikia Paramos verslui 
centras.

• Brūža g. 7, Alūksnė, ☎ +371 64322834, +371 26590320

6  ALŪKSNĖS EŽERAS
Kai netoliese yra vienas švariausių Latvijos ežerų, lengva ištrūkti iš miesto į gamtą. 
Miesto gyventojų ir svečių džiaugsmui gamta padovanojo ežerą su vaizdinga pakrante, 
kuriame gausu žuvies, o pačiame ežere yra keturios salos, viena iš jų – Pilies sala su 
Livonijos ordino pilies griuvėsiais, pastatyta 1342 m., ir Cepurytės sala, kurioje žmonės 
gyveno jau akmens amžiuje. Kad keliautojai visa tai pamatytų iš arčiau, jie per ežerą 
nuplukdomi laiveliu „Marienburg“ arba plaustu „Kaja“. Kvapą gniaužiančių emocijų 
suteiks nusileidimas virš Alūksnės ežero einančiu oro lynu „ZZZIPPP“.
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• Laivelis „Marienburg“, ☎ +371 24429955, www.kugitismarienburg.lv
• Plaustas „Kaija“, ☎ +371 29974802, www.plostskaija.lv
• Elektrinės valtys, dviračių nuoma, ☎ +371 26264361, www.veloosta.lv

Alūksnės ežero pakrantėse visada virė gyvenimas – nuo  senų  senovės, kai ten gyveno 
latgalių gentys, iki šių laikų, kai čia įsikūręs modernus Europos Sąjungos miestas, esantis 
prie sienos su Estija. Praėjusio amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje Malienos Šveicarija 
vadinama Alūksnės vietovė su daugybe kalvų ir slėnių, skaidrių ežerų ir romantiškų 
salelių buvo vienas patraukliausių turistinių maršrutų Latvijoje. Šiais laikais, jau daugiau 
nei šimtą metų, šis nuostabus kraštovaizdis dar patrauklesnis dėl siaurabėgio 
geležinkelio, atkurtų Vidžemės dvarų, kurie traukia dėl jų paveldo, legendų ir 
galimybės pasidavus fantazijai persikelti į kitą tikrovę. Alūksnė – modernus, augantis 
miestas, kuriame rūpinamasi kultūros paveldu ir gamtos ištekliais, su džiaugsmu ir 
pasididžiavimu rodomas miesto svečiams.

Atrask Alūksnęi!

Tavo poilsiui, kelionėms ir 
įkvėpimui – Latvijos aukščiausiai 

įsikūręs miestas Alūksnė! 
www.visitaluksne.lv



Pils g. 74, Alūksnė
• Alūksnės krašto muziejus ☎ +371 64381321, +371 25665538, www.aluksnespils.lv
• Gamtos muziejus „Aplinkos labirintas“, ☎ +371 28624196, www.videslabirints.blogspot.com

1  ALŪKSNĖS NAUJOJI PILIS
Norite pasijusti aristokratais? Atvykite 
į naująją Alūksnės pilį, pastatytą vėly-
vosios Tiudorų neogotikos stiliumi 19 
a. antroje pusėje barono von Fitingofo 
užsakymu. Pilis – vienas įspūdingiausių 
Latvijos architektūros paminklų, išsiski-
riantis dėl meninės sienų ir lubų tapy-
bos. Dabar pilyje yra Alūksnės muziejus 
ir gamtos muziejus „Aplinkos labirintas“. 
Apsilankę Alūksnės muziejuje susipa-
žinsite su krašto kultūriniu ir istoriniu pa-
veldu, o gamtos muziejuje – su paukščių 
giesmėmis, turtais žemės gelmėse ir pa-
saulio stebuklais!

ALŪKSNĖS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
• Ojāra Vācieša g. 1, Alūksnė, ☎ +371 25442335, +371 29130280, www.visitaluksne.lv

Foto: Māris Šļivka, Ainārs Cekuls, Ainars Gaidis, Ardo Kaljuvee, Alvits Grīvnieks

RYGA 200 km
TARTU (EST) 130 km
VERU (EST) 55 km
VILNIUS (LTU) 380 km


