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Augstumlīknei ir informa�vs raksturs. 
Tā sākuma/finiša punkts ir pie Viļakas novada muzeja- Balvu iela 13, Viļaka 

Informācija, karte
Autostāvvieta
Atpūtas vieta
Peldvieta
Tualete
Baznīca
Pastaigu taka
Vides objekts “Ūdens”
objekta apmeklējums iepriekš jāpiesaka*
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Viļakas novada muzejs 
Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca
Grāfienes �l�ņš un mīles�bas koks
Viļakas (Marienhauzenas) muižas apbūve
Mitrakalns
Senlietu  un retro motociklu kolekcija  “Cīrulīši”
Bioloģiskā saimniecība “Mieriņi” 
Kultūrvēsturiskā lauku sēta “Vēršukalns”
Motokrosa trase “Baltais Briedis”

OFO Velosipēdu noma –
Jāņu iela7, T.26423374
Kafejnīca “Pierobeža”, 
GPS:57.1817075, 27.6799955 
Darba laiks: P-P 9:00 - 14:00
Million Star Hotel
Egļavas mežniecības muzejs 1
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Maršruta GPS versiju iespējams lejupielādēt 
www.visitvilaka.lv/marsru�/velomarsru�/

VELOMARŠRUTS
     788    Tepenīcas aplis

Maršruta garums: 30 km

Nr. 20-07-AL19-A019.2206-000004 
“Vietējā velomaršruta 

"Tepenīcas aplis" izveide”



6. Senlietu  un retro motociklu kolekcija 
“Cīrulīši” 

9. Motokrosa trase “Baltais Briedis” 3. Grāfienes �l�ņš un mīles�bas koks

“Ziemeļlatgales pērle”. 
Neogo�kas s�la baznīca 
celta laika posmā no 
1884.- 1890. gadam ar 
Marienhauzenas grāfienes 
Lippe-Lipskas atbalstu un iesvē�tā 1891. gadā. 
Baznīcai ir divi 46 m augs� torņi.

T.+37126446147 T.+37129112111 
Grāfienes �ltu Viļakas 
novada pašvaldība uzbūvēja
un atklāja 2018.gadā, lai 
atdzīvinātu vēstures liecības.
Jo šajā vietā ir bijis �lts, pa 
kuru grāfu Lippe - Lipsku ģimene devusies uz katoļu 
baznīcu. Pateico�es vietējo iedzīvotāju inicia�vai 
un ziedojumiem 2019.gada 7.jūnijā kultūras 
pasākuma "Baznīcu nakts" laikā grāfienes �ltu
papildināja ar skaistu vides objektu - jaunlaulāto 
mīles�bas koku.

GPS: 57.178831, 27.682804 GPS: 57.2169161, 27.6236109 GPS: 57.176240, 27.634722

Jāšķērso upīte gar 
Vēdeniešu ūdens 
dzirnavām, no kurām 
atlikušas �kai drupas. 
Iekārtota atpūtas vieta-
piknika galds un ugunskura vieta.

Atjaunota atbilstoši 
20.gs. vidus posma 
zemnieku sētai. 
Atjaunotajā klē� 
izstādī� vietējo 
amatnieku darbu ekspozīcija. Iespējams 
nobaudīt latgaļu mal�� - �kko lauku krāsnī 
izceptu maizi un citus gardumus. Melnā pirts.

Iespēja apska�t vairāk 
kā 40 dažādus retro 
mopēdus un motociklus. 
Iespējams izpildīt 
saimnieka sagatavotos 
dažādus uzdevumus. Apskatāmas arī 20.gs 
sākumā būvēta klēts un 19.gs beigās celtā 
dzīvojamā ēka, kurās izvieto� senie darbarīki 
un ci� interesan� interjera priekšme�.

Ainaviski skaista vieta. 
Pirmās sacensības 
trasē no�ka 1969.gadā. 
Iespēja apska�t “Baltā 
brieža” skulptūru. 

@visitvilaka@visit.vilaka @visitvilaka

www.visitvilaka.lv                

Muzejā atspoguļota Viļakas 
pilsētas un tās tuvākās 
apkārtnes vēsture no 13.gs.
līdz mūsdienām. Dažādas 
ekspozīcijas zāles, naudas, 
filumēnijas - sērkociņu kas�šu e�ķetes kolekcijas un 
“Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcija”, 
“Baltā istaba”.

1. Viļakas novada muzejs un bijusī kapucīnu 
klostera ēka

Informācija tūris�em

4. Viļakas (Marienhauzenas) muižas 
apbūve 

7.Bioloģiskā saimniecība “Mieriņi” 

5. Mitrakalns   8. Kultūrvēsturiskā lauku sēta “Vēršukalns”    2. Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas 
katoļu baznīca      GPS: 57.1781277, 27.6809636
T.+37129522542 T.+371 25648877

T.+371 26578377+371 28386859, 
+371 64563302, 

Grāfam Zabello piederošā 
muiža 19.gs. beigās bija 
trešā lielākā Latvijā. 
20. gs. tā nopos�ta, un uz 
muižas  pama�em uzcelta 
Viļakas Valsts ģimnāzija. Blakus atrodas muižas 
saimnieciskā apbūve. Bijušajā muižas parkā 
ierīkota estrāde, strūklaka “Lāsīte” un bērnu 
rotaļu laukums.

GPS:57.182476, 27.685510 GPS: 57.214398, 27.5866090 

GPS: 57.2310248, 27.6479536 GPS:57.180246, 27.628142

           GPS: 57.1845016, 27.6695234

           GPS:57.1838715, 27.6693587
Klostera iela 1, Viļaka, Viļakas novads, LV-4583
T. +371 28686600, turisms@vilaka.lv 

APSKATES OBJEKTI MARŠRUTĀ

Bioloģiski ser�ficē� 
ražotāji, kuri nodarbojas 
ar gaļas liellopu un
BIO lauksaimniecības 
produktu audzēšanu.
Piedāvā pirts prieku baudīšanu un kopīgu vasaras 
saulgriežu sagaidīšanu. 
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