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Garums.
36 kilometri. 
Marķējums.
Nav marķēts. 

Ceļa segums.
10% asfalts un 90% zemes ceļš.
Ilgums.
Vienas dienas maršruts.
Ar velosipēdu 1,5 stunda.
Grūtības pakāpe.
Vidējs.

 

Maršruts.
Šis maršruts iet pa kādreizējo 
dzelzceļa līniju no Gulbenes uz 
Balviem pa ceļam iegriežoties Litenes
centrā. Šis ir lielisks veids, kā baudīt 
mieru un klusumu un sajust dabu, 
turklāt to var darīt jebkurā gadalaikā. 
Brauciena laikā varēsi arī aplūkot 
vietas, kur satiekas divi novadi – 
Vidzeme un Latgale.

 

Sākuma/beigu punkts.
57.18282, 26.76615
Gulbenes dzelzceļa stacija.
57.13086, 27.25733
Balvu TIC.  
Sabiedriskais transports.
Ļoti bieži autobusu reisi maršrutā
Gulbene-Balvi un Balvi-Gulbene. 

www.visitgulbene.lv
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SERVISI
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Veikals “Maks”
Litene, Litenes pagasts

Veikals “Kalēji”
Kalēji, Litene, Litenes pagasts

IIC “Dzelzceļš un Tvaiks”
Dzelzceļa iela 8, Gulbene, 
+371 25448661,  turists@gulbene.lv

Litenes pagasta bibliotēkai
Pagastnams 2, Litene, 
+371 64497004

i Balvu TIC
Brīvības iela 46, Balvi,
+371 64522597, turisms@balvi.lv
Picērija "Zebra"
Partizānu iela 8, Balvi



www.visitgulbene.lv

2

3

1

4

5

Gulbene Tourism

visit_gulbene

Informācija par tūrisma un atpūtas vietām: 
Gulbenes novadā 
visitgulbene.lv
Tālr. 26557582, 64497729
e-pasts: turists@gulbene.lv

Gulbenes dzelzceļa stacija/Gulbenes autoosta
57.182312, 26.766259
Dzelzceļa stacijas ēkā darbojas Izglītojošais un 
interaktīvais centrs “Dzelzceļš un Tvaiks”. Tajā 
izvietotas interaktīvas ierīces, ar kuru palīdzību 
var iepazīt dzelzceļa darbību, vēsturi un attīstību.
Bioloģiskā saimniecība “Lukstiņi”
57.19186, 26.78828
Bioloģiskajā saimniecībā “Lukstiņi” var iegādāties 
dažādus mono�oros medus veidus, ziedputekšņus, 
bišu maizi, propolisu, medus maisījumus ar 
riekstiem, ogām, sukādēm, šokolādi, ķiplokiem un 
citu produkciju. Iepriekš piesakoties ir iespēja izliet 
no vaska vai sarullēt no krāsainām vaska šūnām 
sveci un apmeklēt praktiskas biškopja inventāra 
sagatavošanas apmācības.
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Litenes muiža un zaļā promenāde
57.19099, 27.02895
Pils celta 19. gadsimta pirmajā pusē, analoģiski Volfu
dzimtas mājai Jaunlaicenē. Tā ir klasicisma stila ēka
ar rizalītu un trijstūra frontonu centrālajā daļā, kas 
vēlākajos gados pārbūvēta. 1920.–30. gados pilī tika 
ierīkota skola, kas līdz pat 2018. gadam pastāvēja 
dažādās formās – pagastskola, sākumskola, pamat-
skola un vidusskola.  

Pededzes stāvajā krastā esošo pili ieskauj 
ainavu stila parks ar izteiksmīgu liepu aleju. 
Tuvākajā apkārtnē atrodas vairākas muižas 
apbūves ēkas – kalpu mājas, vešūzis (tagad – 
sporta zāle), klēts (tagad – kultūras nams), 
stallis, šķūnis u.c.

Vides objekts “Gaiss”
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Drepju purvs
57.18766, 26.82983
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Litenes riteņu parks
57.1905, 27.027
2014. gada 5. julija Litene notika Gulbenes Novada 
svetki, šajos svetkos visi novada pagasti Litenei 
uzdavinaja vides objektus – riteņus. Pavisam riteņu 
parka apskatami 13 dažadi riteņi. Riteņu parka 
apmekletaji var apskatit, cik bagata var but cilveku
izdoma, izveidojot tik dažadus riteņus.

Dzelzceļa tilts pār Pededzi
57.1769, 27.02859

7 Balvu muižas parks un vides objekts “Gaiss”
57.13318, 27.26218
Pasaulē lielākais vēja zvanu ansamblis. 
Simbolisks koks, kas reaģējot uz gaisa kustību, 
ar vēja stabulēm rada mūziku. Vēja zvanu koks 
sastāv no 350 vēja stabulēm, uz kurām ir 
attēloti visu Latgales novadu ģerboņi un kuru 
ieskandina 48 vēja zvani.

8 Balvu novada muzejs un tūrisma 
informācijas centrs
57.13086, 27.25733
Piecās muzeja ekspozīciju zālēs, mūsdienīgos 
izteiksmes veidos, tiek atspoguļota tradicionālā 
mūzika, folklora, paražas, psalmi, Maija 
dziedājumi, cilvēku prasmes un citas 
Ziemeļlatgales vērtības.

www.turisms.balvi.lv

Balvu novada Tūrisma
informācijas centrs

Balvu novadā 
turisms.balvi.lv
Tālr. 29272948, 64522597
e-pasts: turisms@balvi.lv


