
2021. gada  17.jūlijs, sestdiena. 

Dosimies Alūksnes virzienā! 
7:00 izbraucam no Limbažu kultūras nama ( Rīgas iela 9) 

 

 

 

Rankas muižas komplekss Teritorijā atrodas Lurdas Dievmātes un Sv. Bernadetes 

Romas katoļu kapela, bibliotēka un skulptūru parks.  Aplūkojama arī gleznu un antīko 

auto izstāde. Dodamies  uz Gulbene,  ekskursija depo un  13:00 ar bānīti  dodamies līdz  

Stāmerienas stacijai.  

 
Stāmierienā esam pēc pus stundas nākamais apskates objekts Stāmerienes pils celta 

1830. gados, taču 1905.gada revolūcijai sākoties, Stāmeriena bija nozīmīgs nemiernieku 

centrs, un šo cīņu laikā revolucionāri pili nodedzināja. Tā tika atjaunota 1908.gadā, 

iegūstot jaunu izskatu – pārbūvēšanas darbu rezultātā, pils ieguva neoklasicisma un 

jūgendstila iezīmes. 1930. gados Stāmerienas 

pilī dzīvojis pasaulslavenais itāļu rakstnieks, romāna “Gepards” autors Džuzepe Tomazi 

di Lampeduza, kas bija precējies ar baronesi Aleksandru fon Volfu. 

Gulbenes novada pašvaldība pēdējo divu gadu laikā ir veikusi atjaunošanas un 

restaurācijas darbus Stāmerienas pils fasādei, jumtam un logiem. Renovācijas laikā 

atjaunota astoņu šķautņu stikla piramīda jumtā virs galvenajām pils kāpnēm. Ir izveidota 

arī multimediāla ekspozīcija par Volfu dzimtu un lielformāta fotoizstāde par pils vēsturi. 

Kopš 2019.gada 30.novembra pils atkal  ir atvērta apmeklētājiem. 

Vēl viens, no ļoti skaistiem tūrisma objektiem Stāmerienas Svētā Ņevas Aleksandra 

pareizticīgo baznīca Baznīcas pamatu likšana notika 1902. gada 29. jūnijā, bet tās 

celtniecību pabeidza un iesvētīšanas svinības rīkoja 1904. gada 6. jūnijā. Šajā pašā gadā 

nojaukta vecās baznīcas ēka. Baznīca celta, jo Stāmerienas muižas īpašnieks Johans 

Gotlībs Eduards fon Volfs bija precējies ar krievieti Sofiju Potjomkinu. Kalnu kristāli, 

kas, saules apspīdēti, mirdz baznīcas torņu krustos, ir baronu Borisa un Paula Volfu  

dāvana. Pašreiz baznīca ir atjaunota tās agrākajā spožumā.  

Tālāk ceļš mūs ved uz Alūksni-Ziemeļu pērli! 

                         
   

Ar  vietējo gidu un  iepazīsim pilsētu  sāksim ar :  

18.gs. Kristofera Haberlanda vadībā celta Alūksnes evaņģēliski luteriskā baznīca - 

viens no skaistākajiem Dievnamiem  Latvijā ; 



Stāstījums par Ernsta Glika stādītiem ozoliem, veltījums Vecās un jaunās Derības 

tulkojumiem. Vienīgais Eiropā Ernsta Glika Bībeles muzejs… 

17:00 dosimies braucienā ar  Plostu “Kaija” gida un muzikanta pavadībā liks ļauties 

ezera valdzinājumam, izzināt Alūksnes pilsētas interesanto vēsturi no senatnes līdz pat 

mūsdienām un novērtēt šīs vietas kultūrvēsturisko bagātību. Izbaudiet sauli vaigos un 

vēju matos, lietuslāses pēcpusdienas tveicē vienpadsmitajā lielākajā Latvijas ezerā, vienā 

no visaugstāk novietotajiem ezeriem Latvijā- Alūksnes ezerā! 

No 18.00-20.00 brīvais laiks , paši turpināt iepazīt pilsētu, pastaiga pa pils parku, ar 

mazajām arhitektoniskajām celtnēm Eola templi, Aleksandra paviljonu un 

restaurēto Fītinghofu dzimtas mauzoleju, kas ir viens no Alūksnes muižas parka 

ievērojamākajiem arhitektūras objektiem. 

Alūksnes muižas parks ir atguvis vairākus objektus, kas restaurēti vai atjaunoti: Granīta 

obelisku, Pomonas templi, Apaļo un Ovālo strūklaku, Putnu paviljonu, Mauzoleju, 

granīta soliņus. Kā pārsteigums attālākajā parka stūrī apmeklētājus sagaida čukstošā 

laterna. 

 

Mājupceļš, pauze kādā no degvielas uzpildes stacijām. Atgriešanās Limbažos  ap pl. 

23:00 

 

Cena: 35 eiro 

 

Cenā iekļauts: tūristu klases autobusa noma un degvielas izmaksas, pavadošā gida 

pakalpojumi. Ekskursija  Gulbenes depo. 

 

Cenā nav iekļauts: ieejas maksas apmeklējumu vietās, ēdināšanas izdevumi (kafijas 

pauzes, pusdienas),  ziedojumi. Par ēdināšanas iespējām precizēšu vēlāk, ņemot vēra 

visus epidemioloģiskos noteikumus. 

 

Papildus izdevumi: 

• Rankas muižā ( telpas un parks) pieaugušajiem 5,00 eiro, bērniem 2,00 eiro 

• Brauciena Gulbene- Stāmeriena  2,00 eiro 

• Stāmerienas pilī pieaugušajiem: 3,00 eiro, 

skolēniem, studentiem, senioriem, personām ar invaliditāti: 2,00 eiro 

• Stāmerienas Svētā Ņevas Aleksandra pareizticīgo baznīca (ziedojumi) 

• Alūksnes evaņģēliski luteriskā baznīca -  (ziedojumi); 

• Atpūtas brauciens ar  Plostu “Kaija” 6,00 eiro 

• Par ēdināšanas iespējām, dodošu ziņu vēlāk, pusdienu izmaksas…… 

Tiekamies! 

                         Ir labi būt kopā !  

_____________________________________________________  
 

IK E.B. TŪRISMA BIROJS , Tel. 26545557,ebturisms@inbox.lv;www.ebturisms.lv 

 

 



 


