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Žurnāls izglītības profesionāļiem                

Vairāk nekā 60 apskates vietas, kur lieliski pavadīt laiku kopā ar klasi!





Siguldas futbolgolfa parks aicina pārvērst pastaigu brīvā dabā
aizraujošā piedzīvojumā. Spēles laikā no starta līdz finišam, ar
pēc iespējas mazāku spērienu skaitu, bumba jāiesper bedrītē.
Spēlē piedalās pāros vai sadaloties 3-4 dalībnieku komandās.

Spēle piemērota dažādiem vecumiem. Cenā iekļauts futbolgolfa 
parka apmeklējums (spēles viens aplis) līdz divām stundām 

un nepieciešamais inventārs.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM: 
6.00 EUR/skolēniem no 6 līdz 12 gadiem
8.00 EUR/skolēniem no 13 līdz 18 gadiem

(min.16 skolēni grupā)
* bezmaksas apmeklējums un kafija/tēja

 vienam skolotājam 
(uz 10 skolēnu klasi)

PAR PAPILDU SAMAKSU: 
Piknika vietas noma ar ugunskuru vai grillu 

20.00 EUR/pirmā stunda,
katra nākošā stunda 15.00 EUR.

NEPIECIEŠAMAIS LAIKS: 
Vienas spēles ilgums aptuveni 1,5-2 stundas.

Maksimālais dalībnieku skaits: 70

IEPRIEKŠĒJA REZERVĀCIJA OBLIGĀTA: 
+371 260229191;  +371 26171222
www.SiguldasFutbolgolfaParks.lv;

WWW.FACEBOOK.COM/SIGULDASFUTBOLGOLFAPARKS/ 
ADRESE: 

2,5 km no Turaidas muzejrezervāta Inciema 
virzienā (ceļšP8), koordinātas: 57.1927 24.8720

Siguldas 
futbolgolfa 

parks

http://www.SiguldasFutbolgolfaParks.lv
http://WWW.FACEBOOK.COM/SIGULDASFUTBOLGOLFAPARKS/


Skolēniem - diena svaigā gaisā, darbošanās komandās, aizraujoši uzdevumi & piedzīvojumi, 
slapjas muguras un fantastiskas emocijas. Šī patiešām būs labākā klases ekskursija un lietus mūs nebaida! 

Katrai klasei dāvana. Skolotājiem – kafija un 100% atpūta! 
Vairāk informācijas www.zanzibara.lv, pieteikšanās: 22001295

ĶEKAVA, KEMPINGS ZANZIBĀRA 

1.-3.klase 
JAUTRĀS CĪŅAS (4 h) 

14 EUR/pers, 20-50 dalībnieki
Dārgumu medības, makšķerēšana, 
kartupeļu talka, pastnieki, mežoņu 

masku darbnīca. Noslēgumā – 
lielais rotaļu laukums, zobenu cīņas 

un pikniks. Cenā iekļauts ūdens, 
tēja, desiņas, maršmallowi.

2.-5.klase
MOSĶU MEŽS (4 h) 

14 EUR/pers, 20-50 dalībnieki
Programma notiek Mošķu mežā. 

Komandas gaidīs stratēģiskā 
spēle “Mošķu paslēpes”, labirinti 

un citi komandu uzdevumi. 
Noslēgumā – pikniks pie 

ugunskura. Cenā iekļauts ūdens, 
tēja, desiņas, maršmallowi.

4.-6.klase
MISIJA MEŽĀ (4 h) 14 EUR/pers, 20-50 dalībnieki 

Programma notiek slepenajā meža bāzē. Komandas gaidīs 
dažādas misijas – labirints, lāzeri, Meža Bobs, spēle “Misija 

mežā”, lidojošais ugunskurs. Noslēgumā – piknis pie ugunskura. 
Cenā iekļauts ūdens, tēja, desiņas, maršmallowi.

ĀTRS UN BEZ ŽĒLASTĪBAS 
Īsais variants (2-3 h) 11 EUR/pers, 18-25 dalībnieki

Fotoorientēšanās pārgājiens komandās ar uzdevumu stacijām 
Ķekavas upes ielejā ~4 km. Noslēgumā pikniks (līdzpaņemtais) 

& čiliņš kempingā. 

Garais variants (3-4 h) 16 EUR/pers, 18-25 dalībnieki
Īsais variants  + īpaša atrakcija bezbailīgajiem - kāpšana uz 
kastēm! Pikniks un čiliņš kempingā. Cenā iekļauts ūdens, tēja, 

desiņas, maršmallowi.

RADOŠĀ DARBNĪCA JŪSU SKOLĀ “ZIEPJU VĀRĪŠANA”  
(1 h) 5 EUR/pers

Darbnīcas laikā katrs dalībnieks izgatavo 
1 gabalu ziepes (~90 g atkarībā no izvēlētās formas) un apgūst 

ziepju gatavošanu mājas apstākļos.

ZANZIBĀRAS AKTĪVĀS KLAŠU 
PIEDZĪVOJUMU PROGRAMMAS 1.-6.KLASEI

Piedzīvojums "Apslēptā manta"
 
Piedāvājam aizraujošu piedzīvojumu pasākumu, ar aktīvu iesaistīšanos: 
Piedāvājumā iekļauts:
• Meklē un atrodi apslēpto mantu
• Iepazīsti vējdzirnavu vēsturi  
• Uzzini kāds ir ceļš no grauda līdz maizei 
• Spēlējies un aktīvi pavadi laiku sporta laukumos
• Izveido kliņģeri
• Baudi gardu zupu vai pīrāgus un baudi to ar zāļu tēju. 
Piedzīvojumu norises laiki līdz 2 h
Piedzīvojums - sākot no 10 pers.
Pasākuma cena skolēniem 7.00 Eur
Pasākuma cena pieaugušajiem 9.00 Eur
Tālrunis rezervācijai +371 26564580 vai epastu info@rozmalas.lv 

Izzinošs piedzīvojums "Graudu ceļš ar pīrāgiem un tēju"
 
LABĀK ZINI, NEKĀ MINI! 
Piedāvājumā iekļauts:
• Iepazīsti 150 gadu seno Ribbes vējdzirnavu vēsturi
• Uzzini kāds ir ceļš no grauda līdz maizei
• Izcep savu pīrādziņu pats, ko varēsi baudīt kopā ar zāļu tēju
 4.,- Eur/bērniem. 6.,- Eur/ pieaugušajiem.
REZERVĒ ZVANOT VAI RAKSTOT
Tālrunis rezervācijai +371 26564580 vai epastu info@rozmalas.lv 

http://www.zanzibara.lv
mailto:info%40rozmalas.lv?subject=
mailto:info%40rozmalas.lv?subject=


LV - 2019

Brauc 
ar klasi!  

No 9. līdz 31. oktobrim

Plānojot braucienu, lūdzu, 
atcerieties, ka pirmdienās un 
otrdienās akvaparks ir slēgts!

SIA Akvaparks
Viestura ielā 24, Jūrmalā, LV-2010

www.akvaparks.lv

Skolēniem —  
9,95 €

Skolotājiem vai 
pavadoņiem (uz katriem 
10 skolēniem) — 5,00 €

Pieaugušajiem —  
16,50 €

UzziNi vairāk:www.akvaparks.lv



Ozolkalna virvju parks 
SUPERVĀVERE Cēsīs

3 dažādu līmeņu virvju trases

250 m garš nobrauciens pa trosi

Pikniks kalna galā vai ielejā pie Gaujas

Cena skolēniem 6 EUR - 3 stundas

Tel. 28393410
www.ozolkalns.lv

Interesentiem būs iespēja noskatīties 
vēsturisko kinožurnālu fragmentus 
par Daugavas hidroelektrostaciju (HES) – 
Ķeguma, Pļaviņu un Rīgas HES celtniecību, 
kā arī apskatīt muzeja krātuves.

Virtuāli iepazīt un izstaigāt Pļaviņu HES.

Muzeja teritorijā izglītojoši fizikas 
eksperimenti ar FIZMIX, dažādas praktiskās 
zinātnes radošās darbnīcas un aktivitātes.

Latvenergo koncerna
Enerģētikas muzejs gaidīs apmeklētājus

no pulksten 12.00 līdz 19.00
Andrejostas ielā 19, Rīgā

Skolēnu grupām jāpiesakās iepriekš līdz 24. septembrim, nosūtot info uz e-pastu muzejs@latvenergo.lv, 

norādot apmeklējuma laiku, skolēnu skaitu, klasi un pavadošā skolotāja vārdu, kontakttālruni

septembrī

Dundagas novadā radītas trīs jaunas 
programmas – mācību ekskursiju stundas 

bērniem un jauniešiem:

“Teiku un nostāstu kā mutvārdu daiļrades rašanās un 
nodošana nākamajām paaudzēm”,  

Dundagas pilī, Dundagā, tālr.29333495, tic@dundaga.lv

“Mācību stunda senajā skolā”, Kubalu skolā – muzejā, 
Dundagas pagastā, tālr.26332238, kubalmuz@dundaga.lv

“Ieskats lībiešu kultūras mantojumā”, Lībiešu saieta namā, 
Dundagas novada Kolkas pagastā, tālr.29402093, lsn@kolka.lv

Mācību stundās iekļauti teatralizētu uzvedumu un spēļu elementi.
Programmu izstrādi atbalsta VKKF un Kurzemes plānošanas reģions.

http://www.ozolkalns.lv
mailto:tic%40dundaga.lv?subject=
mailto:kubalmuz%40dundaga.lv?subject=
mailto:lsn%40kolka.lv?subject=




Plašāka informācija Daugavpils Tūrisma 
informācijas centrā pa tālr. +371 65422818, 

+371 26444810, turisms@daugavpils.lv.

DAUGAVPILS – INTERESANTS SKOLĒNU EKSKURSIJU GALAMĒRĶIS

Septembris ir skolēnu ekskursiju laiks. Šis ir īstais brīdis, lai dotos piedzīvojumu meklējumos uz Daugavpili. 
Daugavpils Tūrisma informācijas centrs piedāvā idejas skolēnu rudens ekskursijām.

Ekskursijā “Daugavpils pa tramvaja logiem” ir iespēja izjust pilsētas īpašo ritmu, 
braucot cauri pilsētai ar pagājušā gadsimta beigās Rīgas vagonu rūpnīcā ražotu 
tramvaju. Pieteikšanās Daugavpils Tūrisma informācijas centrā (Rīgas ielā 22a), 

+371 65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv.

Ekskursijas Daugavpils cietoksnī
45 min. ekskursijas laikā tiks sniegts ieskats cietokšņa vēsturē, apskatīsiet bijušo Ūdens 

pacelšanas ēku un cietokšņa vēstures ekspozīciju, pastaigāsieties pa cietokšņa 
aizsargvalni, aplūkosiet Nikolaja vārtus, pa koka tiltu nonāksiet sardzes ēkā. 1,5 h 
ekskursijā piedāvās ilgāku pastaigu un iespēju pabūt cietokšņa nocietinājumos. 

Savukārt ekskursijā “Izzini Daugavpils cietoksni” (1,5 h) risināsiet dažādus praktiskus 
uzdevumus un būs iespēja redzēt, kā šauj gaisa lielgabals. Ekskursija “Es esmu tik 

kareivis” (1,5 h) ir veltīta Latvijas armijas 4. Zemgales divīzijas laikam cietoksnī 
(1920 – 1940) un armijas ikdienas dzīvei. Cietokšņa ekskursiju pieteikšana 

Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centrā (Nikolaja ielā 5), +371  65424043, 
+371 28686331, cietoksnis@daugavpils.lv vai Daugavpils Tūrisma informācijas centrā 

(Rīgas ielā 22a), +371 65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv.

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā noteikti pārliecināsieties, ka māksla var būt 
interesanta arī skolēniem. Te piedāvās daudzveidīgas speciālas programmas dažādu 
vecumu grupu bērniem un jauniešiem. Informācija: https://www.rothkocenter.com/

jauniesiem. Pieteikšanās: +371 65430273, +371 26190274, 
baiba.priedite@daugavpils.lv.

Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centrā var izpētīt 
daudzas 21. gadsimta tehnoloģijas. Piedāvājumā ir kinētisku viktorīnu kolekcija, 

virtuālā realitāte 3D brillēs, interaktīvs velobrauciens pa Austrumlietuvas un 
Dienvidlatvijas populārākajām tūrisma vietām un daudz kas cits. Skolēnu grupām 

piedāvā ekskursijas, robotikas un 3D modelēšanas nodarbības. 
Pieteikšanās: +371 65449090, aiga.vihmane@lcb.lv. 

Daugavpils sikspārņu centrs aicina pieteikties sikspārņu vērošanas nakts 
ekskursijām, jo cietoksnī ir sākusies sikspārņu spietošana. Uzziņas: +371 26136953.

Latgales zoodārzā ir iespēja apskatīt dzīvniekus, kas mīt tropu džungļu ekspozīcijā, 
kā arī pasūtīt ekskursiju vai tematisko stundu. Pieteikšanās: +371 65426789, 

+371 29621191, latgales.zoo@gmail.com, www.latgaleszoo.eu.

Daugavpils inovāciju centrā iepazīsiet dažādas tehnoloģijas, apmeklēsiet 
nodarbības un eksperimentus, kas palīdzēs saistoši izzināt apkārtējo pasauli. 

Pieteikšanās: +371 29411895, daugavpilsic@gmail.com.

Daugavpils skrošu rūpnīcā aplūkosiet vēsturisko ekspozīciju, skrošu liešanas cehu, 
skrošu liešanas torni (31,5 m) un 13,5 m dziļo dzesēšanas aku. 

Pieteikšanās: +371 27766655, visit@dsr.lv, www.dsr.lv.

Piedzīvojumu parkā “Daugavpils Tarzāns” varēsiet izmēģināt savus spēkus kādā no 
9 šķēršļu pārvarēšanas trasēm. Pieteikšanās: +371 27006935, daugavpils@tarzans.lv, 

www.tarzans.lv.

mailto:turisms%40daugavpils.lv?subject=
mailto:turisms%40daugavpils.lv?subject=
mailto:cietoksnis%40daugavpils.lv?subject=
mailto:turisms%40daugavpils.lv?subject=
https://www.rothkocenter.com/
mailto:baiba.priedite%40daugavpils.lv?subject=
mailto:aiga.vihmane%40lcb.lv?subject=
mailto:latgales.zoo%40gmail.com?subject=
http://www.latgaleszoo.eu
mailto:daugavpilsic%40gmail.com?subject=
mailto:visit%40dsr.lv%2C%20www.dsr.lv?subject=
mailto:daugavpils%40tarzans.lv?subject=
http://www.tarzans.lv


       
Ķīnas cimdiņkrabis Latvijā ir invazīva suga. Tas sekmē citu svešo 

sugu, tostarp parazītu, izplatību, kā arī bojā zvejnieku tīklus.

Jaunums
Latvijas Dabas muzejā! 
06.11.2019.–08.03.2020.
Vides mēnesis un izstāde

„SVEŠIE
MŪSU DABĀ”
Izstāde būs stāsts par Latvijā
sastopamajām svešzemju augu un
dzīvnieku sugām un to ietekmi uz
vietējām ekosistēmām. 

Aicinām pieteikt ekskursijas ar
nodarbībām 1.–12. klašu skolēniem. 
Skolotājiem plānots seminārs izstādē. 
Uzziņas un pieteikšanās
pa tālr.: 67356051 vai 67356039.

Plašāka informācija
par Latvijas Dabas muzeja piedāvājumu
un cenām tīmekļa vietnē www.dabasmuzejs.gov.lv. 
Izstādi atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

 Eriocheir sinensisĶīnas cimdiņkrabis







PURVU BRIDĒJI

Pārgājieni purvos ar purva kurpēm ir lieliska iespēja aktīvi izkustēties un 
papildināt zināšanas ģeogrāfijā, ģeoloģijā, vēsturē un bioloģijā. 

Purvu bridēji palīdzēs atklāt purvu noslēpumus un purva kurpes ļaus 
nokļūt tur, kur citādi būtu sarežģīti vai pat neiespējami.

Īpašs piedāvājums skolēnu grupām darba dienās:
pārgājiena cena skolēnu grupām līdz 16 personām – 160 EUR, 

vairāk par 16 personām – 10 EUR/pers.

Pieteikšanās: info@purvubrideji.lv un tālr.: +371 20120101
Pieejami dažādas sarežģītības pakāpes maršruti visā Latvijā. 

Plašāka informācija www.purvubrideji.lv

 ekskursijas noslēgums                  bērnu izklaides centrā ekskursijas noslēgums                  bērnu izklaides centrā

Aktīva un aizraujoša izklaide 500m2 lielā izklaides parkā 2,5 stundu
garumā. Milzu šķēršļu labirints 3 stāvos, 6m gari slidkalniņi, 
piepūšamā šķēršļu josla, bumbu baseins un batuts. 
 Atsevišķa telpa maltītes ieturēšanai.

no bērna5€

Dabas parku "Ogres zilie kalni", skatu torni
Aizraujošas nodarbības Ogres Vēstures un  mākslas muzejā
Izzinošas dabas nodarbības Nacionālajā botāniskajā dārzā Salaspilī
Izglītojošas ekskursijas un nodarbības Enerģētikas muzejā Ķegumā

pa ceļam pie mums iesakām apmeklēt arī:

bērniem līdz 12 gadu vecumam

Ogre ,  Mālkalnes  pr . 1             ērta  nokļūšana  ar  v ilc ienu                www.dzungluparks .lv                  t . 29474218

mailto:info%40purvubrideji.lv?subject=
http://www.purvubrideji.lv




EKSKURSIJU PROGRAMMAS „MAZIE MŪCIŅI” UN “IELŪDZ PILS ATSLĒGU 
GLABĀTĀJA” IR IEKĻAUTAS „LATVIJAS SKOLAS SOMA” PROGRAMMĀ. 

Lai uzzinātu vairāk un 
pieteiktu, zvaniet pa tālruni  
+371 26101458 vai sūtiet 
informācijas pieprasījumu 
uz  e- pasta adresi:
 info@jaunpilspils.lv!

VIDUSLAIKU SPĒLES 
Viduslaiku galda spēle, 
staigāšana ar koka kājām,  
maisu cīņas un stabilitātes 
pārbaude skolēniem ļaus 
ļauties cīņai gan vienam ar otru, 
gan arī pārbaudīt pašam sevi!  

PUSDIENAS
Katra grupa var izvēlēties 
sev piemērotāko variantu, 
sākot no gardām pankūkām 
ar ievārījumu un tēju līdz 
bagātīgam mazo mūciņu 
mielastam, kas ēdams ar 
rokām. 

INFORMATĪVĀ EKSKURSIJA
Pils gide, dodoties pastaigā pa pili, sniegs ieskatu bruņinieku pils 
vēsturē, sadzīves notikumos un ievērojamāko personu dzīves stāstos. 

MAZIE MŪCIŅI 
Mazie skolēni Mūka un kalpones vadībā apgūs pils celtniecības noslēpu-
mus, arhitektūras detaļu simboliku, galma manieres, sirdsdāmu tikumus, 
bruņinieku ieroču valdīšanas māku.
Noslēgumā par godu pils viesiem šaus senais lielgabals! 

IELŪDZ PILS ATSLĒGU GLABĀTĀJA
Pils atslēgu glabātāja iepazīstinās ar bruņinieku pils vēsturi, iekšējās 
kārtības ruļļiem, baronu un citu galminieku dievišķajiem un ellišķajiem 
darbiem, kā arī viduslaiku audzināšanas metodēm. Katram būs iespēja 
paņemt rokās viduslaiku ieročus. Noslēgumā šaus senais lielgabals!

SKOLOTĀJU 
GRUPĀM 

Teatralizēta ekskursija 
"VIDUSLAIKU 

MŪKA STĀSTI"
Jautrs ceļojums 

viduslaikos tiem, 
kam pāri sešpadsmit...

Aizraujoša un nebēdnīga
ekskursija kopā ar 

mūku Teodoru, kalponi Mārīti
 un Mīlas dziesminieku

ATRAKTĪVAS, INTERESANTAS EKSKURSIJAS 
AR VIDUSLAIKU PERSONĀŽIEM  

NO BĒRNUDĀRZA LĪDZ 5. KLASEI 
NO BĒRNUDĀRZA LĪDZ 5. KLASEI 

NO  6. LĪDZ 12. KLASEI NO  6. LĪDZ 12. KLASEI 

JAUNUMS - MAZO BRUŅINIEKU PIEDZĪVOJUMS
Kā kļūst par bruņinieku? Kas ir jāzina bruņiniekam? Un kas jāprot? Uz 
šiem jautājumiem atbildēs pils bruņinieks Kārlis, kurš dāmas Annas 
pavadībā iepazīstinās skolēnus ar bruņinieku goda kodeksu, zināšanām 
un iemaņām.  Lielgabals nodārdēs un mazie bruņinieki skatīsies, 
klausīsies un paši aktīvi līdzdarbosies!

EKSKURSIJA JAUNPILS ŪDENSDZIRNAVĀS 
Meldersievas vai Meldermeitiņas vadībā skolēni dosies pa dzirnavu 
putraimu, grūbu un miltu gaņģiem, atceroties dzirnavu nozīmi muižu 
saimniecībā un iepazīstot tajās notiekošos procesus. Neizpaliks arī 
graudaugu un to pārstrādes produktu iepazīšana un atpazīšana. 

VIDUSLAIKU 
JAUNPILS PILS 

SKOLĒNIEM 

VIDUSLAIKU 
JAUNPILS PILS 

SKOLĒNIEM 



Iepazīstiet pasaules slavenā stāstnieka un fantasta
Barona fon Minhauzena pasauli!

Minhauzena muzejā Jūs gaidīs 
aktivitātes visām gaumēm!

Mūsu atraktīvie gidi lielus un mazus
iepazīstinās ar Minhauzena mednieku
stāstiem un vaska figurām, kas veltītas 

Latvijā zināmām personībām, 
bērniem iespējams iztrakoties pa

Minhauzena atrakciju kuģi, 
bet paši izturīgākie varēs pa meža takām 

doties aizraujošā pastaigā līdz jūrai! 
Tiem, kuri vēlas doties nelielā pastaigā 

var izvēlēties doties uz Minhauzena alus 
kausa taku, kur ieraudzīsiet Pasaulē 

lielāko alus kausu 
Piedāvājam arī piknika vietas un 

Minhauzena šautuve.

Sīkāka informācija
www.minhauzens.lv
minhauzenamuzejs

Telefons:    
+371 64065633, + 371 26576056 

E-pasts minhauzens@minhauzens.lv

Minhauzena muzejs - vieta, 
kur realitāte sastopas ar fantāziju!

http://www.minhauzens.lv
mailto:minhauzens%40minhauzens.lv?subject=
https://www.facebook.com/minhauzenaunda/


Likteņdārzs piedāvā klasiskas ekskursijas gida pavadībā, kā arī daudzveidīgas tematiskās ekskursijas, 
kas piemērotas dažādiem skolēnu vecumposmiem. 

Mazajiem skolēniem mūsu zinošie un atraktīvie gidi piedāvās iepazīt Likteņdārzu caur rotaļām, lielākajiem - caur orientēšanās 
aktivitātēm, pildot dažādas sarežģītības uzdevumus. Pielāgojoties skolēnu izzināšanas metodēm, daļa tematisko ekskursiju iekļauj 
viedtālruņu izmantošanu. 9. un 12. klašu beidzējiem ekskursija Likteņdārzā ļaus atkārtot vēstures stundās apgūto un sagatavoties 
eksāmeniem. 

Katrā no ekskursijām skolēni iepazīs Likteņdārzu, uzzinās vairāk par latviešiem un Latvijas likteni 20.gadsimtā. Gida pavadībā 
izstaigājot Likteņdārzu, skolēniem būs iespēja uzzināt daudz interesantu faktu par tā tapšanu, salas vēsturi, kā arī izstaigāt 
Likteņdārza draugu aleju ar bruģakmeņu ceļu, kur savus vārdus iemūžinājuši 28 000 cilvēku. Tāpat bērni varēs aplūkot iespaidīgo 
amfiteātri un skatu terasi, no kuras paveras brīnišķīgs skats uz likteņupi Daugavu un senajām Kokneses pilsdrupām. 

Ikviena skolēnu grupa ir aicināta piedalīties Likteņdārza tapšanā, atvedot maisiņu zemes Lielajam kalnam, vai laukakmeni amfiteātri 
ieskaujošam akmeņu krāvumam ar nosaukumu Sirmais saulriets. Tas veidots no vairāk nekā 52 000 laukakmeņu. 

Likteņdārzs – vieta, kur satiekas latviešu tautas pagātne, tagadne un nākotne. Ekskursija Likteņdārzā ļaus izprast 
šo vārdu nozīmi interesantā un aizraujošā veidā, kā arī dos iespēju skolēniem baudīt dabas mierinošo klātbūtni!

Ekskursijas jāpiesaka vismaz 3-5 dienas iepriekš, aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu mājaslapā vai zvanot uz 
tālruni 25495544.

Plašāka informācija – www.liktendarzs.lv.

 
Bērnu aktivitātēm un priekam piedāvājam šādas atrakcijas:
G Trīsstāvīgu atrakciju ar dažādiem slidkalniņiem, 
bumbu baseiniem, šķeršļu joslām, labirintiem, šūpolēm;
G Batutu zonu;
G X-box deju grīdu;
G Galda futbolu

G Bērnu minimālais skaits 15, maksimālais skaits 55. 
G Skolēnu grupas uzņemam tikai darba dienās. Ja skolēnu grupa vēlas 
apmeklēt izklaides centru kopā ar citem apmeklētājiem, 
tad ieejas maksa no viena bērna būs 5 eiro par divām stundām. 

G Ja klase vēlas privātu pasākumu bez citiem apmeklētājiem, 
tad ieejas maksa no viena skolēna uz divām stundām būs 7 eiro. 

G Skolotājiem ieeja un garda kafija bez maksas. 

G Klases pasākuma laikā, bērniem būs pieejama viena no ballīšu telpām, 
kurā varēs uzēst līdzi paņemto ēdienu un dzērienu. 

G Rudenī (septembra beigas) tiks atvērta “Brīnumu mežs” filiāle Valmierā - 
vēl lielāka un iespaidīgāka. Ir iespēja pieteikt ekskursijas arī  Valmierā! 
Obligāta iepriekšēja rezervācija zvanot pa tālruni +371 22352717 vai rakstot 
uz info@brinumumezs.com.

Mūs var atrast :
Pulkveža Brieža iela 111c, Siguldā
Ainažu iela 6, Valmierā 
www.brinumumezs.com

http://www.liktendarzs.lv
mailto:info%40brinumumezs.com?subject=
http://www.brinumumezs.com
https://www.facebook.com/brinumumezs/
https://www.instagram.com/brinumu_mezs_sigulda/
https://www.waze.com/lv/livemap?utm_source=waze_website&utm_campaign=waze_website
https://www.google.com/maps/place/Brīnumu+mežs/@57.1555499,24.8832992,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46e94f3547482c03:0xf2e3a2b8bd134e39!8m2!3d57.1555499!4d24.8854879
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Piedzīvojumiem bagāta diena Rāmkalnu atpūtas parkā

JAUTRĀS
GUMIJAS

VASARAS
KAMER-

ŠĻŪKŠANA

RODEĻU 
TRASE

TRAKAIS
ROTORS

LIDOJOŠAIS
KRĒSLS

BĒRNU
AUTOSKOLA

Vai gribi piemērīt pavāra cepuri?
Iemācīsim Tev uzcept īstu, gardu picu 
un desertā sagatavot saldo ābolīti. 

Jauno pavāru meistarklase 
7 50

Eur

Piedāvājumā iekļauts: 
Izglītojoša darbošanās pavāra pavadībā
Pašu gatavota garda maltīte

Ekskursija ražotnē 

5 00

Eur
Vēlies ieskatīties aiz durvīm, kur top 
Rāmkalnu sukādes, pastilas un sīrupi?

Piedāvājumā iekļauts: 
Ekskursija Rāmkalnu produkcijas ražotnē
Produktu degustācija

Ekskursijas darba dienās no 09:00 - 16:00      Rezervē:  +371 29117298            projekti@ramkalni.lv

Katram dāvanā 
2 rodeļu braucieni





ĢEOGRĀFIJA 
Izpētiet karaliskās Zviedrijas iespaidīgo 
salu arhipelāgu un krāšņās šēras 

SVEŠVALODAS  
Pārbaudiet zināšanas ekskursijā pa Stokholmu 

gida vadībā krievu un angļu valodās 
 

DABAS ZINĀTNES  
Izziniet dabas procesus un parādības 
aizraujošos eksperimentos Tehnikas muzejā

VĒSTURE
Apmeklējiet Karalisko dārgumu krātuvi, 

Vikingu muzeju un Vasa muzeju
 

MĀKSLA   
Apskatiet slavenu mākslinieku darbus 
Fotogrāfijas un Modernās mākslas muzejos

MŪZIKA 
Uz kuģa dziediet karaoke un 

Stokholmā apmeklējiet ABBA muzeju

LAIMīGāS STUNDAS Ar klaSI

67099710, groups@tallink.lv, WWW.TALLINK.LV

NOMAINIET IERASTO VIDI UN PIEDZĪVOJIET 40 LAIMĪGĀS STUNDAS 
JAUTRĀKAJĀ KLASES CEĻOJUMĀ 

AR ORIĢINĀLĀM MĀCĪBU STUNDĀM UZ KUĢA UN STOKHOLMĀ

KRUĪZA CENA SKOLĒNAM NO 39 € 
Kruīza cenā iekļauts: viena vieta četrvietīgā 

B klases kajītē, 1 brokastis un 1 vakariņas kuģa 
zviedru galda restorānā Grande Buffet.

KRUĪZA CENA SKOLOTĀJAM 20 € 
Kruīza cenā iekļauts: ceļojums B klases kajītē,

1 brokastis un 1 vakariņas kuģa 
zviedru galda restorānā Grande Buffet.



Liepāja un tās apkārtne ir aizraujošu piedzīvojumu pilna. Vairāk skaties www.liepaja.travel

IEPLĀNO 
LIEPĀJU!

Starptautiski atzītā arhitektūras pērle –
koncertzāle “Lielais dzintars” piedāvā 
ekskursiju un nodarbību skolēniem:
Individuāli pieteiktā 1 h garā ekskursijā 
sadzirdēsiet koncertzāles skaņu 
vibrācijas, gida pavadībā ielūkosieties 
gan kosmosa kuģim un vīnogu dārzam 
līdzīgajā Lielajā zālē, gan citās mākslas 
telpās un notikumu sagatavošanas 
aizkulisēs. 
Ekskursijas cena – 2,50 eiro 
pieaugušajiem, 1,50 eiro skolniekiem, 
studentiem un pensionāriem.
Savukārt bērniem līdz 7 gadu 
vecumam – ekskursija ir bez maksas.

+371 634 24555, info@lielaisdzintars.lv 
www.lielaisdzintars.lv

Kurp doties klases ekskursijā? Kā 
lielisku alternatīvu ierastajiem eks-
kursiju maršrutiem un apskates 
vietām, Liepājas Olimpiskais centrs 
klases kolektīviem piedāvā iespēju 
atpūsties un izklaidēties Liepājas 
Olimpiskā centra Baseina un SPA 
kompleksā.

Ieplāno vasarīgu atpūtu jebkurā 
gadalaikā, jo LOC Baseins&SPA 
vienmēr ir +32 grādu siltums!
Cena atkarīga no skolēnu skaita grupā, 
jo vairāk, jo lētāk, un, protams – kopā 
jautrāk!

+371 28689165, janis@loc.lv 
www.loc.lv/lv/baseins-spa/skolam/

Ieskaties teātra aizkulisēs!
Liepājas teātris turpina ekskursijas 
ikdienā neredzētās teātra telpās, 
atklājot vēl neredzētus noslēpumus. 
Laiks, kad ļauties Liepājas teātra 
labirintu vilinājumam, vienmēr 
jāpiesaka iepriekš pa tālruni: 634 
22121 vai 29455112

Grupa virs 10 personām 3 eiro no 
personas + skolotājam bez maksas.

+371 634 22121, +371 29455112 
kase@liepajasteatris.lv
www.liepajasteatris.lv 

Liepājas muzejā var iepazīt Liepājas un 
Dienvidkurzemes vēsturi no senvēstures 
līdz 20. gs., izjust lauku cilvēku dzīves 
ritmu vai pilsētnieku rosību, skatīt 
mākslas darbu izstādes. Aicinām iepazīt 
muzeju gida vadībā, apmeklēt dažādas 
muzejpedagoģijas nodarbības, kas 
veidotas atbilstoši skolēnu vecumpos-
mam.

Sagaidot Latvijas simtgadi, Liepājas 
muzejā ir atklāta jauna interaktīva 
ekspozīcija "Latvijas Pagaidu valdības 
seši meneši Liepājā", kas skaidro tā laika 
sarežģīto politisko situāciju. 

Uz tikšanos Liepājas muzejā!

+371 29605223, liepajas.muzejs@liepaja.lv
 www.liepajasmuzejs.lv  

Atklāj zinātni taustāmā un uzskatāmā 
veidā Zinātnes un izglītības inovāciju 
centrā (ZIIC).
ZIIC piedāvā interaktīvas ekspozīcijas, li 
apmeklētāji varētu paši izmēģināt 
dažādas tehnoloģijas un pārbaudīt 
dabas likumus. Centrs atvērts ikvienam 
interesentam, īpaši ģimenēm ar 
bērniem un skolēnu grupām. Dažādas 
meistarklases, nodarbības un 
priekšnesumi pieejami ar iepriekšēju 
pieteikšanos.

+371 25728867, ziic@liepaja.edu.lv
https://liepaja.travel/darit-un-redzet/inov

aciju-centrs/

Redans ir daļa no 19.gs beigās būvētā 
cara laika cietokšņa, kurā 1919.gadā 
notika sīvas cīņas, aizstāvot Liepāju pret 
Bermonta karaspēku. Tagad Redanā ir 
iespējams iepazīties ar Liepājas 
cietokšņa vēsturi un varonīgo Liepājas 
aizstāvēšanu.

Ekskursijas Redanā iepriekš piesako-
ties.

Pieejama arī ekskursija ar gidu pa 
Brīvības cīņu vietām Karostā.

+371 26369470, info@karostascietums.lv
www.karostascietums.lv

Karosta ir daļa no Liepājas, bet reizē – 
pasaule pati par sevi. Tā ir brīnumaina, 
paradoksāla un unikāla vieta ne tikai 
Latvijas, bet arī pasaules vēsturē. 
Karosta ir viens no neparastākajiem 
objektiem Latvijā. Karostas iepazīšanai 
piedāvājam izglītojošas ekskursijas, 
ekskursijas, kurās dalībnieki paši var 
iejusties kādā vēsturiskā tēlā, 
pārnakšņot cietuma kamerā un paēst 
pusdienas bufetē. Kā arī piedāvājam 
vēsturiskas pastaigas un aizraujošas 
spēles pa nocietinājumiem Ziemeļu 
fortos un Redanā.

+371 26369470, info@karostascietums.lv
www.karostascietums.lv 

Amatnieku nams vienkopus pulcē 16 
dažādus Kurzemes novada amatniekus, 
kas ar lielu prieku par savu amatu un tā 
tradīcijām pastāstīs arī viesiem. 
Amatnieku darbnīcās iespējams 
apskatīt gan to, kā uz stellēm top tautas 
tērpi, gan to, kā tiek veidotas lelles, 
sveces, metāla rotas, keramikas darbi, 
ādas un dzintara izstrādājumi.
Amatnieku namā arī apskatāmas 
garākās dzintara krelles Latvijā. Tās ir 
123 metru garas, 9,5 kilogramu smagas, 
ar teju 17 000 dzintara gabaliņiem, ko 
dāvinājuši liepājnieki. Turpat aplūkojami 
vairāk nekā simts gadus veci un arī tikko 
darināti tautas tērpi.

+371 26541424, iraa@inbox.lv
https://liepaja.travel/darit-un-redzet/am

atnieku-nams/



Embūtes senleja ir viena no skaistāka-
jām un noslēpumainākajām Kurzemes 
vietām, kas apvīta teikām un leģendām. 
Senlejā izveidota dabas taka ar skatu 
torni, kuras garums ir 2,5 km.  Dabas 
parkā apskatāmi arī Kuršu zobeni, 
Induļa pilskalns, Joda pēdas akmens 
un citas interesantas lietas. Embūtes 
TIC ekspozīciju zālē apskatāmi dabas 
parka reljefa maketi un izstādes.

Joda ielejā iekārtota atpūtas vieta, kur 
varat sarīkot pikniku, kopīgi vārīt zupu 
un uzspēlēt sporta spēles.

Gida pakalpojumi – ziedojums

Vaiņodes novads, Embūtes pagasts
+371 26632134

Pāri Dunikas purvam stiepjas koka laipu 
taka, kas ir viena no garākajām Eiropā. 
Te varēsiet izbaudīt gan neparasto 
klusumu, kas allaž valda purvā, gan arī 
neikdienišķo, pirmatnējo ainavu – purvu 
ar akačiem, ezeriņiem un saliņām.
Lai iepazītu purva dzīvi labāk, izmanto- 
jiet gida pakalpojumus!
+371 26335266

Pārgājiena noslēgumā iespēja brīvā 
dabā baudīt zupu no lielā katla.
+371 20028776

Rucavas novads, Dunikas pagasts  

Cīravas mežaparkā izstaigā "Bebru 
taku" ar aktīvās atpūtas elementiem – 
trošu tiltiņu, kāpšanas sienām u.c. un 
"Skaņo taku" ar 5 skaņu radošiem 
vides mākslas objektiem vai izvēlies 
komandu vienojošu un sacensību garu 
uzturošu pārgājienu ar atraktīviem 
vadītājiem. 

Vēlamais grupas lielums – 10-30 pers. 
Pārgājiena noslēgumā pie ugunskura  
iespēja baudīt tēju vai zupu
(1,50–2,50 eiro no dalībnieka).

Aizputes novads, Cīrava
+371 26121069

Kazdangas muižas parkā piedāvā 
ekskursijas gida pavadībā, radošās 
darbnīcas un izzinošas spēles dažādām 
vecuma grupām. Ir vairākas labiekārto-
tas atpūtas vietas, kurās iespējams 
noorganizēt radošo darbnīcu "Piede-
dzini pankūciņu savējo". Parka teritorijā 
ir izbūvēta 190 metru gara gājēju 
pontonu laipa pāri Dzirnezeram ar 
skatu torni tās vidū. Laipa ir daļa no 7 
km garas dabas takas.

Aizputes novads, Kazdanga
+371 29103813

Informatīvi izglītojoša ekspozīcija par 
Durbes ezeru no ledus laikmeta līdz 
mūsdienām. Apskatāmas ezerā mītošo 
zivju mulāžas, interaktīvas ekspozīcijas 
par ezera veidošanos, vēsturiskām 
liecībām un eitrofikācijas iemesliem.
Iespēja organizēt praktiskas nodarbī-
bas gan ekspozīcijā, gan arī pie paša 
Durbes ezera, kur izveidots arī skatu 
tornis.

Skolas iela 3, Durbe
+371 28835821, +371 29164833

Izdzīvošanas skola Pāvilostā – unikāla 
pieredze un piedzīvojumi!
Iespēja izzināt dabu, apgūt izdzīvošanas 
pamatprincipus un kā rīkoties ārkārtas 
situācijās, iepazīt klasesbiedrus, 
darbojoties kopā un veicot praktiskus 
uzdevumus. 
Tikai ar iepriekšēju pieteikšanos.

Pāvilosta
+371 26442462, lelde@saliedet.lv

Lauku maizes ceptuvē “Ievlejas” varat 
uzzināt, kā top maize, iemēģināt roku 
mīklas mīcīšanā un kukulīša gatavošanā 
paši, pie tējas krūzes nobaudīt ceptuves 
gardumus,  kā arī iet rotaļās ar Circenīti, 
kurš dzīvo maiznīcas aizkrāsnē. Kamēr 
maizīte cepas, iespēja apskatīt arī 
senlietu krātuvi (pret ziedojumiem).

Maizes cepšana + degustācija (1,5 h)
Maksa – 7 eiro no personas 
(grupām vairāk par 12 cilvēkiem, 6 eiro 
no personas)

Stāstījums + degustācija (0,5 h)
Maksa – 3 eiro no personas

Pāvilostas novads, Sakas pagasts
+371 29124128, ievlejasagita@inbox.lv 

Iepazīsti Grobiņu no jauna! Uzklausi 
Runājošos akmeņus promenādē, no 
kuras paveras skats uz Grobiņas 
pilskalnu, vai dodies pastaigā pa jauno 
taku, kas 3 km garumā vijas gar Ālandes 
upes krastiem.
+371 22024940

Savukārt Aktīvā tūrisma centrā "Kuršu 
Vikingu apmetne" ir lieliska iespēja 
izzināt Kuršu Vikingu dzīves ziņas, 
pārbaudīt savas veiklības prasmes 
īstenā vikingu testā, izzināt leģendas, 
patīkami atpūsties draugu lokā.

Pīlādžu iela 3, Grobiņa
+371 26661194, tkoga@inbox.lv

Etnogrāfiskās mājas “Zvanītāji” 
saimnieces piedāvā lielisku iespēju 
iepazīt Rucavas novada kultūras 
mantojumu un tradīcijas – apskatīt pūra 
lādes saturu, noklausīties rucavnieku 
dziesmas un nobaudīt vietējos ēdienus.
+371 26814051

Ja lauku maizes kukulīti gribat izcept 
paši, laipni uzņems saimniecība “Alejas”.
+371 29383994

Ja vēlaties apskatīt senos darbarīkus un 
sadzīves priekšmetus, dodieties uz 
“Bajāru riju”, bet papriecāties par skatu 
uz Sventājas upes senleju varat no jaunās 
skatu platformas Muižas kalnā.

Rucavas novads, Rucava 
+371 29134903 

Sporta biedrība “Kanu Atvars” piedāvā 
ekskursijas skolēnu grupām “Zirga 
nozīme lauku sētā pagātnē un šodien” ar 
stāstījumu, paraugdemonstrējumiem, 
ekspozīcijas apskati un vizināšanos zirga 
mugurā vai izbraucienu pajūgā. Iespēja 
kurināt ugunskuru piknika vietā.
Cena – 3 eiro no personas
Pasākuma ilgums – ~3h
+371 26534780

Keramikas darbnīcā “Virzas” ekskursijas 
skolēnu grupām “Veido pats”.
- Keramikas darbnīcas un izstrādājumu
apskate
- Praktiskas nodarbības māla veidošanā
Cena – 2 eiro no personas
+371 26534381

Priekules novads, Virgas pagasts, Paplaka

Iepazīsti garšaugus kopā ar mājražotāju 
SIA “Miju” un Embūtes Tūrisma 
informācijas centru!
Sezonas īpašais garšaugu piedāvājums 
“Leišmalītes garša”.
 - Stāstījums par saimniecību, ražošanas  
        procesu un augiem
 - Uzdevumi un spēles par augiem
 - Dārzeņu un garšaugu degustācija
 - Apbalvošana

Nodarbības ilgums – 1-1,5 h
Maksa – 3,50 eiro no personas

Vaiņodes novads, Embūtes pagasts
+371 26632134

Lavandas saimniecība "LavenderVilla" - 
ciemošanās laikā var iepazīt lavandas 
audzēšanas specifiku, ēteriskās eļļas 
izgatavošanas procesu un vēsturi, sākot 
no izejvielu iegūšanas līdz gatavam 
produktam. Saimniecības apskati 
papildina radošās nodarbības un 
degustācijas gan bērniem, gan 
pieaugušajiem, kurās uzzināsiet par 
lavandas praktisko pielietojumu, kā arī 
radoši darbosimies un garšīgi pavadīsim 
laiku.

“Mārsili”, Grobiņas novads, 
Grobiņas pagasts

+371 25608806, info@lavendertoys.lv
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Vai Tu zini kā 
rodas piens?

Piena muzejs ir unikāla vieta Latvijā, 
kurā ir iespēja uzzināt piena ceļu, no tā 
rašanās brīža līdz nonākšanai uz mūsu 

galda. Drosmīgākie var paši izslaukt 
pienu un ar savām rokām sakult sviestu. 

Piena muzejā tagad iespējams izzināt 
to, kas daudziem līdz šim licies nesa-

protams un pārsteidzošs – kā no zāles 
ēšanas govs ķermenī var rasties piens? 
Turklāt, šo noslēpumu palīdzēs atklāt 
neviens cits kā īpaši Piena muzejam 

izgatavota runājošā brūnaļa vārdā Venta 
un viņas teliņš Druvis.

Pieteikšanās grupām un 
plašāka informācija:

www.pienamuzejs.lv, 
piens@pienamuiza.lv, 

tālr. 26518660
Sieksāte, Rudbāržu 
pagasts, Skrundas 

novads









TAS VAR KĻŪT PAR TAVU LABĀKO 
PIEDZĪVOJUMU KOPĀ AR KLASI 
GAUJAS NACIONĀLAJĀ PARKĀ! 

Šeit atradīsi elpu aizraujošas dabas ainavas, 
klintis un alas, kurām garām ved pastaigu takas. 
Pašu parku caurvij Latvijas garākā upe Gauja, 
metot 98 lielākus un mazākus lokus. Šeit var 
uzspēlēt ne tikai golfu, bet arī futbolgolfu, 
un izšūpoties virvēs un tīklos augstu kokos. 
Var aizceļot atpakaļ laikā, izstaigājot viduslaiku 
pilis vai 18.-19.gadsimta muižas, vai arī 
ieskatīties ne tik senā pagātnē, apmeklējot 
Padomju slepeno bunkuru Līgatnē. Iepazīt 
vietējo augu un dzīvnieku valsti Līgatnes Dabas 
takās. Dodies pastaigā ar gidu, kurš pastāstīs 
noslēpumus un leģendas par klintīm un alām 
un beigās pabaros ar kopīgi ceptiem pīrādziņiem. 

GNP tūrisma biedrība tev palīdzēs neapmaldīties 
piedāvājumu daudzveidībā. 

Raksti, palīdzēsim!
info@entergauja.com
www.entergauja.com

t. 26544763

Mazsalaca - velopilsēta 
Vidzemes ziemeļu daļā, 

kura var lepoties ar 
dabas krāšņumu sev apkārt. 

Pie mums var sadzirdēt savu atbalsi 
Skaņākalna dabas parkā, kas 3 km 

garumā stiepjas gar Salacas ieleju, savā 
ceļā priecējot gan ar unikālām klintīm, 

gan alām, gan no koka izgrebtām 
figūrām un dažnedažādām atrakcijām. 

Taču ne tikai daba Mazsalacā ir baudāma, 
ceļā uz Skaņākalna dabas parku slejas 

Valtenberģu muiža ar seno ēku 
kompleksu, parku un trošu tiltiņu tās 

tuvumā. Muižā atrodas Mazsalacas 
novada muzejs, kurā apskatāmas 

Valtera Hirtes koku skulptūras, Medību 
trofejas un Zvanu kolekcija, kā arī 1300 

rotaļu peles un senie dzimtkoki. 
Ekskursiju pieteikt aicinām sūtot e-pastu 

uz turisms@mazsalacasnovads.lv .
Vairāk informācijas www.mazsalaca.lv 

Uz tikšanos Mazsalacā!

mailto:info%40entergauja.com?subject=
http://www.entergauja.com
mailto:turisms%40mazsalacasnovads.lv?subject=
http://www.mazsalaca.lv


Radošās darbnīcas;

Izglītojošu ekskursiju;

FIZMIX eksperimentu;

Energoefektivitātes padomus.

Elektrodrošības stunda muzejā;

Kā tapa Latvenergo hidroelektrostacijas;

Ķeguma spēkstacijas būvgaita caur Eduarda Krauca 
fotoobjektīvu.

PIETEIKŠANĀS – grupas (no 10 līdz 30 cilvēkiem) atbildīgai personai 5 darba dienas iepriekš jāsazinās un jāpiesakās BEZMAKSAS 
ekskursijai uz Enerģētikas muzeju Ķegumā – e-pasts muzejs@latvenergo.lv, tālrunis 65010355,

Elektrum Energoefektivitātes centru Jūrmalā – e-pasts eec@elektrum.lv, tālrunis 67728567

UZZINI  latvenergo.lv  elektrum.lv/energoefektivitate  pv.lv

modernizēto
Pļaviņu HES vēstures 
ekspozīciju, 
kurā ražotnes vēsturi 
un tās attīstību apmeklētāji apskatīs 
ar jaunāko digitālo tehnoloģiju palīdzību.

Aicinām apmeklēt

https://www.latvenergo.lv/lat/energetikas_muzejs/ekspozicija_plavinu_hes/

Lūdzam

pieteikties 

vismaz

darba dienas 

pirms plānotā 

apmeklējuma! 

Pļaviņu HES

Vairāk informācijas un pieteikšanās ekskursijai –





 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                               

                

Vēstures un vides izpētes programma skolēniem
 

Vēsturiska un  
izklaidējoša  
programma jaunāko klašu  
skolēniem 
 

Kontaktinformācija arakļānu Novada muzejs, – arakļāni arakļānu novads, LV
ālruni

 

alības 
€ ēnam

 
€ skolēnam



Gulbenes-Alūksnes bānītis 
Atraktīvs brauciens ar Baltijā vienīgo regulāri kursējošo šaursliežu vilcienu 

un izklaide visu vecumu apmeklētājiem  

Brauciens ar tvaika lokomotīvi “Ferdinands”
Ekskursija pa Gulbenes depo un vizināšanās ar divu veidu rokas drezīnām

Vilciena aplaupīšanas šovs un pikniks pie Papardes stacijas

 SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”
Tālrunis 64473037 vai 20228884

info@banitis.lv    www.banitis.lv





JAUNUMS! LĀZERTAGA SPĒLE
Kas var būt labāks par aizraujošu un aktīvu lāzertaga spēli 
skolas ekskursijas laikā! Lieliska iespēja saliedēt kolektīvu un 
atpūsties interesantā veidā!
Pats galvenais - vecākiem un skolotājiem nav jāuztraucas, jo 
šī aktīvā nodarbe ir ne tikai interesanta, bet arī nesāpīga un 
droša (salīdzinot, piemēram, ar peintbolu vai airsoftu), kā arī 
videi nekaitīga. 
Vienlaikus iespējams spēlēt līdz 28 personām. Spēle tiek 
organizēta āra laukumos. 
Spēles komplektā ietilpst lāzertaga ierocis, galvas saite ar 
sensoriem trāpījuma uztveršanai, spēles vadītājs jeb tiesnesis, 
papildus atribūti (karogs, mīna utt.), spēļu laukumi.
Cena personai par 1 stundu - 10 EUR.
Cena personai par 2 stundām - 15 EUR.
Katra nākamā stunda - 5 EUR/per.
*Minimālās pasākuma izmaksas - 70 EUR par 1 stundu, 100 EUR par 2 
stundām.
*Skolotājiem spēle BEZ MAKSAS (1 skolotājs uz katriem 10 bērniem)!

JAUNUMS!
VIRTUĀLĀS REALITĀTES BRILLES “OCULUS QUEST”
Virtuālā realitāte jaunā līmenī - pārvari realitātes robežas un 
izpēti jaunas pasaules! 
Pirmā nopietnā virtuālās realitātes spēļu sistēma, kas 
darbojas kā “viss vienā” un nodrošina vēl brīvākas kustības 
pateicoties bezvadu savienojumam. 
Cenas pēc pieprasījuma. 

PROGRAMMA "NOMETNE DIVĀS DIENĀS"
Izbaudi nometnes programmu divās dienās kopā ar klasi! 
Iespējams izvēlēties nometnes pamata tematiku - sports vai 
intelekts. 
Izvēloties sporta tematiku, pamatā būs sportiskās un aktīvās 
nodarbes, taču programmā būs arī intelektuālās aktivitātes. 
Tāpat izvēloties intelekta tematiku, programmā jebkurā 
gadījumā būs arī nedaudz sportiskās aktivitātes. 
Programma iespējama divos variantos: ar mūsu nometnes 
audzinātājiem un pasākuma vadītāju vai ar Jūsu skolotājiem 
un mūsu pasākuma vadītāju.
Jebkurā gadījumā viss būs kā īstā nometnē ar nometnes 
programmu, saliedējošām un izklaides spēlēm, saviem 
nometnes noteikumiem, vakara apli un rīta rosmi!
Cenas pēc pieprasījuma. 

INTERAKTĪVĀ DEJU SPĒLE  “STAR TEAM”
Lieliska alternatīva diskotēkām! Spēli iespējams spēlēt gan 
zālē, gan ārā svaigā gaisā!
Komandu spēle, kas ir kā nepārtraukts deju maratons 
kostīmos un ar uzdevumiem katrai komandai atbilstoši 
tematikai. Galvenais elements spēlē ir dejas - intelektuālā, 
sportiskā un aktiermākslas formā.
Uzdevumus spēlei dalībnieki saņem no organizatoriem, 
daļa no tiem jāsagatavo jau mājās.
Spēles ilgums 2 – 3 stundas.
Cenas pēc pieprasījuma.

KLASES SALIEDĒŠANAS SPĒLES
Komandu spēles, kuras iespējams spēlēt gan telpās, 
gan svaigā gaisā!
Lieliski saliedē klašu kolektīvus, uzlabo savstarpējo 
komunikāciju, veicina sadarbības iespējas.
Ilgums 2 – 3 stundas.
Cenas pēc pieprasījuma. 

SPĒLES BASEINĀ
Grupām līdz 20 cilvēkiem piedāvājam arī dažādas spēles 
baseinā. 
Slēgtajā baseinā ir trīs 25 m celiņi, ūdens temperatūra 28 °C. 
Ilgums 1 – 2 stundas.
Cenas pēc pieprasījuma. 

Teritorija un infrastruktūra.
Plaša un zaļa teritorija (10ha). 
Atpūtas kompleksa teritorijā atrodas:
3  vairāki divstāvu un trīsstāvu dzīvojamie korpusi, kuros 

vienlaikus iespējams uzņemt 624 viesus,
3  trīs zāles pasākumiem un nodarbībām 
 (265 m2, 140 m2, 112 m2),
3  slēgtais baseins (trīs 25 m celiņi, 
 ūdens temperatūra 28 °C),
3  klasītes pulciņiem un radošajām darbnīcām,
3  futbola, basketbola un volejbola laukumi, 
 vingrošanas stieņi,
3  piknika un ugunskura vieta.

Nodrošinām arī ēdināšanas pakalpojumus!

Albatross
Aktīvas un klasi saliedējošas izklaides atpūtas kompleksā  

pie jūras, Ķesterciemā, Engures pagastā!
3 Dažādas komandu spēles un klases saliedēšanas pasākumi, 

3 Divu dienu programma ar nakšņošanu, 
3 Izbraukuma sporta un atpūtas dienas vairākām klasēm vai pat visai skolai. 

Plašāka informācija un pieteikšanās:
info@albatross.lv
+371 26103435

www.albatross.lv
   albatrosslv
   albatross_latvia

mailto:info%40albatross.lv?subject=
http://www.albatross.lv


Tehnoloģiju (STEM) darbnīcas

Nodarbības ar praktiskām 3D 
maketu būves darbnīcām

Saskarsmes, etiķetes un digitālo 
prasmju apmācības

Izglītojošas ekskursijas, nodarbības un apmācības
1. – 12. klašu skolēniem

Braucam pie 
Jums uz skolu 

Izmantojamās atbalsta programmas: 
ESF projekts «Karjeras atbalsts visp. un prof. izglītības iestādēs»

ESF projekts «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai»
Programma «Latvijas skolas soma»

Gaidam 
ciemos pie 

mums Siguldā

Nodarbību 
pieteikšana: 

mob. 28308377
mazabrinumzeme@gmail.com

www.mazabrinumzeme.lv

 

1.– 12. klase  

• Cesvaines PILSMUIŽAS EKSKURSIJĀ uzzināsiet 
Cesvaines muižas senos noslēpumus un pils 
dzīves notikumus. 

• “TORŅU SPĒLĒS” komandas varēs pārbaudīt 
savu apķērību, uztveres asumu un ātrumu 
Cesvaines 15 torņu meklējumos. 

• FOTO ORIENTĒŠANĀS Cesvaines pilsmuižas 
apkārtnē atklās organizētāko, erudītāko, 
atjautīgo klases komandu. 

 
Katra no piedāvātajām ekskursijām ilgst 
~1 stundu un maksā 2.00 EUR skolēnam 

 

 
 

Klasēm iespēja BEZ MAKSAS: 

• spēlēt 19. gs. SPĒLES 
• apskatīt bijušās Kraukļu skolas 

EKSPOZĪCIJU 
• izmantot PIKNIKA vietu pie 

Cesvaines pils 
 

Ar ATSEVIŠĶU PIETEIKŠANOS: 

• JSK “Pakavi” ekskursija un 
vizināšanās ar zirgiem, T. 26481068 

• Cesvaines ev. lut. baznīcas Martina 
ērģeļu stāsts, T. 28337510 

 

 

     Tel. 26172637    
 

Cesvaine, Pils iela 4 


