ŠĻUKUMS
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Alūksnes ezers ir 11.lielākais ezers Latvijā (15,7km²). Tas atrodas 183,7 metrus virs
jūras līmeņa un tajā neietek neviena upe, bet iztek - Alūksne. Ezerā ir četras salas –
Cepurīte, Garā, Tīklu un pati lielākā – Pilssala.
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1. Alūksnes ev.lut. baznīca
Celta no 1781.–1788.gadam Rīgas arhitekta Kristofa Hāberlanda
vadībā. Torņa augstums ir 55,5 metri. Baznīcas altārglezna
“Kristus kristīšana” restaurēta 2000.gadā. 2006.gadā pabeigta
ērģeļu restaurācija.

2. Pilssala

Lielākā sala Alūksnes ezerā, uz kuras atrodas Livonijas ordeņa
pilsdrupas. Ziemeļu kara laikā uzspridzināta 1342.gadā uzbūvētā
celtne. Šobrīd uz salas atrodas mūsdienīgs atpūtas komplekss ar
sporta laukumiem un brīvdabas estrādi.

3. Tempļa kalns

Sens latgaļu pilskalns un senpilsētas vieta. Leģenda vēstī, ka
Ziemeļu kara laikā krievu kareivji ar cepurēm sanesuši uzbērumu,
lai varētu labāk apšaudīt Alūksnes pili. 1807.gadā kalna virsotnē
barons fon Fītinghofs lika uzcelt granīta rotondu – Slavas templi.

4. Melluma priede

Priedes apkārtmērs 4,7m. Latvijas brīvvalsts laikā karavīri,
dodoties uz mācību šaušanu, kāruši sarkanu bumbu priedes zarā,
lai brīdinātu makšķerniekus.

5. Ezera kanāls

Kanāls savieno Alūksnes un Dzilnas ezerus. Tas rakts ap
1960.gadu netālu no barona veidotā kanāla, kas aizsāka ezera
ūdens līmeņa regulēšanu, novadot ūdeni pa novadgrāvju tīklu līdz
Vaidavai.

6. Pauliņu krogs

No Pauliņu krogus ēkām saglabājusies vienīgi kalpu māja, kurā
dzīvojuši krogū strādājošie cilvēki. Otrā Pasaules kara laikā šīs
sētas saimniecības šķūnī bija ierīkota krievu karavīru lazarete.

7. Lāzberģa muižas drupas

Lāzberģa (Fianden) pili 1821.gadā sāka celt Johans Gotlībs fon
Volfs, taču to pabeidza tikai 1860.gadā. Pēdējais muižas īpašnieks
-Eduards Boriss Ernsts fon Volfs. 20.gadsimta 50.gados pilī
atradās kultūras nams, bet vēlāk dzīvokļi un vienā galā kūts.

8. Zušu tacis

1966.gadā tiek uzbūvētas slūžas un sākta rūpnieciskā zušu zveja.
Kopš 2010.gada zušu zvejas tiesības tacī nodotas PA “ALJA”,
kuras vadībā 2011.gadā tiek rekonstruēts zušķērājs “Tacis”.

9. Kolberģa muiža un vējdzirnavas

Kolberģa muižu ordeņa mestrs V. fon Pletenbergs 1523. gadā
atdeva Alūksnes novadā J.Neikirchenam, kura meita apprecējās ar
J.Goldbeku. No tā arī radās tagadējās muižas nosaukums. 30tajos
gados te bija plašs un moderni iekārtots alus brūzis.

10. Helēnas pils

Helēnas pili Alūksnes muižas īpašnieks barons fon Fītinghofs
19.gadsimta nogalē cēlis vedeklai Helēnai kā vasaras muižu.
Latvijas pirmās brīvvalsts laikā pili savā īpašumā ieguva Alūksnes
pareizticīgo draudze, nopērkot to no fon Fītinghofa.

11. Piemineklis 7.Siguldas kājnieku pulkam

1923.gadā tika atklāts piemineklis 7.Siguldas kājnieku pulka
kritušajiem karavīriem. Pieminekli atjaunoja 2009.gada un
16.oktobrī to atklāja Valsts prezidents Valdis Zatlers.

12. Alūksnes muižas parks

Parka veidošana uzsākta 18.gadsimta otrajā pusē. 19.gadsimta
sākumā parku pārveidoja angļu stilā, kad tika izveidots skaistākais
parks Vidzemē un viens no ievērojamākajiem dendrārijiem Baltijā.
Parks ir īpašs ar tā arhitektoniskajām celtnēm.

