
 

 
VELO MARŠRUTS “TEPETNĪCAS APLIS” (NR. 788) 

 

Ainaviski  un kultūrvēsturiski maršruts ir daudzveidīgs. To izbraucot, var tuvāk iepazīt 
Viļakas novada, Susāju pagasta kultūrvēsturisko mantojumu, populārākos apskates 
objektus un vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Maršruts ved gar vairākiem Viļakas 
novada ezeriem un līkumoto Vēdas upi.   
 
Maršruta garums: ≈ 30km 
Loģistika: Maršruts ir apļveida, tādēļ to var sākt/beigt jebkurā punktā. 
Ceļa segums: Maršruta lielākajā daļā ceļi ir asfaltēti, izņemot atsevišķus tā posmus. 
Ceļojot pa šo maršrutu līdz jābūt derīgai pasei vai ID kartei. 
 
Vairāk info: 
Viļakas novada TIC (Klostera iela 1, Viļaka, +371 28686600; turisms@vilaka.lv) 
 
Velo noma:  
OFO velo noma (26423374; amanda_orlovska@inbox.lv); 
Retro velo noma (Abrenes istabas, Tautas iela 1, Viļaka, 26446147) 
Dabas parks “Balkanu kalni” (Logini, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, +371 29132664; 
vijakulsa@inbox.lv). 
 
Ja tūrisma objektos vēlies īpašu ekskursiju gida pavadībā, piesaki to iepriekš! 
 
1. Senlietu un retro motociklu kolekcija “Cīrulīši” 
Divās atsevišķās garāžās var apskatīt kopumā ap 40 dažādu retro mopēdus un 
motociklus, kuri ražoti no 20.gs 40. gados, tā līdz pat 90. gadiem. 
Kolekcijas apmeklētājiem ir iespēja arī izvizināties motociklos ar blakusvāģi (var 
izvēlēties braukt ar IŽU VAI JAWIŅU). 
Susāju pagasts, Viļakas novads, +371 26446147, retro73@inbox.lv 
 
2. Bioloģiskās saimniecības “Mieriņi” un “Rūči” 
Mieriņos” var apskatīt gaļas liellopus, iepriekš piesakoties baudīt pirts priekus, tāpat arī 
svinēt vasaras saulgriežus kopā ar mājiniekiem. Īslaicīgai nakšņošanai piedāvā telšu un 
ugunskura vietas ezera krastā. Savukārt “Rūčos” acis priecēs truši. No abām 
saimniecībām, iepriekš piesakoties, var iegādāties tur saražoto produkciju – olas, truša 
un jaunlopa gaļu, kā arī sezonas dārzeņus. 
Mājas “Mieriņi”, Susāju pagasts, Viļakas novads, +371 26578377; 
majasmierini@gmail.com 
 
3. Viļakas Vissvētās Jēzus sirds Romas katoļu baznīca 
Viļakas Katoļu baznīca ir gotikas stila mūra celtne, kas būvēta no 1884. gadam līdz 1890. 
gadam un, iesvētīta 1891. gadā ar Marienhauzenas grāfienes Lippe Lipskas atbalstu, 
tiek saukta par “gotikas rozi”. 
Baznīcas iela 56, Viļaka, Viļakas novads, +371 64563332, +371 29522542 
 
 



 

4. Motokrosa trase “Baltais Briedis” 
Katru gadu motokrosa trasē “Baltais briedis” notiek dažādas Latvijas mēroga motokrosa 
sacensības. Šobrīd trases apsaimniekošanu un nomas līgumu ir noslēdzis motosporta 
klubs “Motokruīzs”. Uz šo brīdi trase ir uzlabota un pilnveidota līdz nepazīšanai, trases 
parametri atbilst pasaules līmeņa mototrasēm.  
Susāju pagasts, Viļakas novads, +371 29112111 
 
5. Kultūrvēsturiskā lauku sēta “Vēršukalns” 
Ja vēlaties aizmirst ikdienas steigu un stresu, nogaršot lauku sviestu un zapti 
(ievārījumu) kopā ar tikko izceptu baltmaizi, asinsdesas, lauku zupu, iepazīt Susāju 
pagasta iedzīvotāju dvēseles bagātību un dziļumu, piedalīties jau tradicionālos 
pasākumos un latviešu tautas svētkos, to visu atradīsiet sakoptā un laukiem raksturīgā 
vidē Kultūrvēstures lauku sētā! 
c. Svilpova, Susāju pagasts, Viļakas novads, +371 25648877; versukalns@vilaka.lv 
 
6. Viļakas novada muzejs 
Viļakas novada muzejs apbur ar savu koka apdari un kolekciju senatnīgo šarmu. Muzejā 
iekārtota Baltā istaba, kurā izvietoti Viļakas reliģisko draudžu vadītāju portreti, reliģiskie 
priekšmeti un senas garīgā rakstura grāmatas. Muzejā skatāma bīskapu-viļacēnu K. 
Duļbinska un V. Zondaka piemiņas istaba. 
Balvu iela 13, Viļaka, +371 64563302; vilakasmuzejs@inbox.lv 


