
 

 

 

 

 

 

 Rankas bagātības – muiža, maize, kafija 
Sestdiena, 26.09.2020. 

 Cena 26 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 23 EUR 
Grupas vadītāja Valda Pravarne 

Izbraukšana pl. 6.30 Smiltenes 7.00 no Valmieras, pl. 7.30 no Cēsīm 
 

 Diez vai Latvijā atradīsies cilvēks, kurš nebūtu dzirdējis nosaukumu "Ķelmēnu maize"! Bet 
varbūt ne visi zina, ka šeit, Rankā, var tikt ne tikai pie savas maizes, bet arī pie kafijas un 
konfektēm. Iepazīsim skaisto Rankas muižas kompleksu, kā arī netālu esošo Velēnas 
baznīcu. 
   

Velēnas baznīca 
 

Katru reizi, braucot ekskursijās garāmbraucot Velēnas baznīcai 
nopriecājamies par tās skaistumu, staltumu, majestātiskumu. Šoreiz katrs 
pats varēs arī no iekšpuses ieraudzīt un pabaudīt 1898.g. 2. augustā 
iesvētīto baznīcu, kā arī tieši tikpat senas šeit esošās ērģeles, kuras ir 
vienīgās Latvijā ar tikpat senu vēsturi, kā pati baznīca. Vietējā gide mūs 
priecēs ar dažādiem interesantiem stāstiem par šo skaisto vietu. 
 

Rankas muiža 
Rankas muižas centra veidošana, domājams sākusies pēc 1724.g. 
2013.g.muižas ēku atgjaunošanā ieguldīts milzīgs darbs un arī līdzekļi, 
Vietējās gides pavadībā mums būs iespēja paviesoties visās pieejamajās 
muižas telpās, kā arī pastaigāt pa tuvējo parku. 
 

Kafijas ražotne “Tīrs miers” 
Ražotne ir ļoti neliela, taču to saimnieki Kalvis un Baiba Lapsiņi vienmēr 
laipni izstāstīts, nodemonstrēts, pacienāts ar kafiju, kas uz Latviju atceļojusi 
no dažādām pasaules valstīm un tiek gatavota un grauzdēta no zaļajām 
kafijas pupiņām. Šeit gatavoto kafiju var nopirkt tikai caur internetveikalu 
vai pie saimniekiem pašiem. Tā kā līdzi ņemam naudiņu. Kafijas 
degustēšana, neliels saldumiņš un stāsts par kafiju notiks Rankas muižas 
bibliotekā, jo telpas plašākas. 
 

Ķelmēnu maize 
Domāju, ka nekļūdīsimies,  ja teiksim ,ka Latvijā šis nosaukums zināms  
ikvienam. Ekskursijā te iekšā sanitāru apsvērumu dēļ nepieņem, taču 
piebraucot pie ražotnes maizītes degustācija bez maksas iespējama. Maizīti 
pēc tam var nopirkt vietējā veikalā, taču, lai visiem pietiktu, būtu vēlams 
iepriekš pieteikt /zvaniet lūdzu 26196494 - Valdai,tad ziņu nodos  
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veikalam/. 
 

Lauku saimniecība “Pakalnieši” 
Saimniece Gunta Kalniņa mūs sagaidīs un cienās ar šeit uz vietas ražotu 
sieru, saldējumu un arī ar pašas ceptu maizīti. Saimniecībā ir govis, aitas, arī 
ārstniecības augi. Te varēs arī nopirkt kūpināto sieru - 2.50 - 300 gr., svaigo 
sieru - 2,- eiro apm.300 gr.,arī maizīti - 3.40 kg.  
/zvaniet lūdzu 26196494 - Valdai,tad ziņu nodos saimniekiem/. 
 

Pusdienas 
Atpūtas kompleksā "Lācītes" paēdīsim gardas pusdienas un pēc tam 
varēsim pastaigāt pa kompleksa teritoriju. 
 
Zupa un dzēriens - 3,50 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 19.00, Valmierā pl. 19.30., Smiltenē 20.00 
 

Ceļazīmes cena 26 EUR, bērniem 23 EUR. Papildu vieta autobusā 10 EUR. 

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte.  

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā 

un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, 

kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  
 

Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā.  

«Balt-Go» patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu. 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

 

Grupas lielums 20-40 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt, zvanot uz «Balt-Go» biroju 

aptuveni nedēļu pirms brauciena) 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma 

noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties 

ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 
 
 
 

 

piesakoties līdz  
3.07.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Velēnas baznīca – 1,5 EUR no personas  

• Rankas muiža – 5 EUR, 

• Kafijas ražotne – 7 EUR 

• Lauku saimniecība “Pakalnieši” – 2,5 EUR 

• Pusdienas – 3.5 EUR 

 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
• Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var 

mainīt, mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms 

brauciena 
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