
Aicinām skolēnus uz Cesvaini! 
 

 

Kā katru gadu, arī šajā rudenī aicinām skolēnus ciemos 

uz Cesvaini! Jau ierasts, ka Cesvainē īpaši tiek 

piedomāts, lai skolēni ekskursijas laikā ne tikai atpūstos, 

bet arī uzzinātu un iemācītos ko jaunu. Novada objekti 

un aktivitātes tiek savstarpēji apvienoti, lai kopā 

izveidotu krāšņu un aizraujošu dienu Jums!  

 

 

Jaunumi 
 

19.gs.spēļu turnīrs, 
kurā pārbaudīsim, cik vieglas vai sarežģītas spēles spēlēja 19.gadsimtā un kādus rezultātus tajās varam 

sasniegt mēs. Spēļu turnīrā iekļautas gan prāta, gan veiklības spēles. Spēlēsim kroketu un torņu gāšanu, 

noteiksim pils ātrāko ziņnesi, labāko garkājgājēju, torņu mērītāju, medību dzinēju u.c.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.gs.prasmju skola,  
kurā paši pagatavosim kādu piemiņas lietu no Cesvaines, izmantojot 19.gs.noderīgas prasmes kā sveču 

gatavošana, spiedogu lietošana, dabas aromātu izmantošana, rokdarbu prasmes u.c. Pagatavosim savu 

Cesvaines aromātu buķetes komplektu, sveces, senlaicīgu fotorāmīti, rotas lietu, atslēgu piekariņu vai 

dosim otro elpu jau vienu dzīvi nokalpojušām lietām.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ekskursiju programmas: 
 

1. Salasi pili, Salasi muižu, Salasi Cesvaini (6-7h, Ls 

4,20)  
Aizraujoša spēle dienas garumā ar pārbaudījumiem, uzdevumiem 

un aktivitātēm  5 posmos! Ekskursijas laikā apskatāmie objekti 

apvienoti spēlē, kuras laikā iepazīsim Cesvaines pili, parku un 

muižas kompleksu, Cesvaines ev.lut. baznīcas ērģeļu darbību, 

mācīsimies mednieku gudrības un pamēģināsim paši, cik droši 

jūtamies zirga mugurā.  

Līdzi ieteicams ņemt lukturīšus, lai pils pagrabos vieglāk 

orientēties. Pārvietošanās starp objektiem  notiek ar Jūsu 

autobusu, kopā tie ir apm.12km. Pusdienas cenā nav iekļautas, bet 

parasti ieplānojam siltās pusdienas ( Ls 1,50-2,50) vai piknika 

iespēju.  
 

2. Torņu pilsētas bagātības (4-5h, Ls 3,50) 
Aktīva ekskursija ar orientēšanās elementiem caur 

Cesvaines torņu dažādību un krāšņumu, tā atklājot pilsētas 

interesantākās vietas. (Starp citu, Cesvainē ir augstākais 

tornis Latvijā..) Atraktīvā un aktīvā veidā iepazīsim 

Cesvaines pili, parku un muižas kompleksu, Cesvaines 

ev.lut. baznīcas ērģeļu darbību. Ekskursijas otrajā daļā 

pārbaudīsim spēkus19.gs.spēļu turnīrā vai 19.gs.prasmju 

darbnīcā. Iespējams arī grupu sadalīt – vieni dodas uz spēļu 

turnīru, citi tajā pašā laikā uz prasmju darbnīcu.   
 

3. Nakts ekskursija (3-4h, Ls 5,20) 
Tumsas noskaņu dažādība un sajūtas, ejot takas, kas dienā redzēto 

atklāj citā gaismā. Meklēsim ceļus pils parkā, pārbaudīsim  savas 

spējas tumsas spēlēs un „aklajā” gājienā, baudīsim pils pagrabu un 

torņu mistērijas, liesim sveces pils pagrabos un ekskursijas 

noslēgumā – gards pārsteigums, ko baudīt pils tornī nakts gaismās.  

Pasākumu var turpināt ar kopēju maltīti pie ugunskura, pirtiņu un  

nakšņošanu Cesvainē.  

 

4. Saliekam ekskursiju paši! 
Izvēlaties savus objektus un aktivitātes no piedāvātajiem un mēs 

saliksim to aizraujošā piedzīvojumā.  Objektu un aktivitāšu 

saraksts – zemāk.  

 
Skolotājiem objektu apmeklējumi par velti. 

Pusdienas  nav iekļautas cenā, bet parasti ieplānojam siltās 

pusdienas (Ls1,50-2,50), vai piknika iespēju.   

 

Būsim priecīgi palīdzēt Jūsu ekskursiju padarīt krāšņu 

un neaizmirstamu! 
 

Kontakttālruņi:  

 64852225 vai 26172637;  

turisma.info@cesvaine.lv  

Sīkāka informācija par objektiem: 

 www.cesvaine.lv 

 

mailto:turisma.info@cesvaine.lv
http://www.cesvaine.lv/


Saliec savu ekskursiju pats! 
Izvēlieties, ko redzēt un darīt, mēs izdarīsim pārējo! 

 
Atzīmējiet savas vēlmes zemāk tabuliņā, atsūtat mums un mēs saorganizēsim pārējo - saskaņosim 

apmeklējumus, laikus, pusdienas un visu pārējo, Jums atliks tikai atbraukt! 

 
Nr. Objekts Apraksts Ilgums Cena Piesa-

kamies! 
1.  Ev.lut. 

baznīca 

Vienā no lielākajā lauku baznīcām Latvijā 

iepazīsim un līdzdarbosimies Martina ērģeļu 

stāstā, atklājot ērģeļu darbības noslēpumus. 

1h 10Ls/grupa  

2.  Cesvaines 

pilsēta un 

muiža 

Torņu skrējiens ar orientēšanās, meklējumu un 

atradumu elementiem pa Cesvaines muižu un 

pilsētas interesantākajām vietām.  

1h 1Ls/pers.  

3.  Cesvaines 

pils 

Ekskursija pa Cesvaines pili no pagrabiem līdz 

pat torņiem ar uzdevumiem, pārbaudījumiem un 

aktīvu iesaistīšanos atbilstoši skolēnu vecumam un 

spējām. 

1h 1Ls/pers.  

4.  Pils parks 19.gs.spēļu turnīrs. Pārbaudīsim, cik vieglas spēles 

bērni spēlēja 19.gadsimtā un kādus rezultātus tajās 

varam sasniegt mēs. Iekļautas gan aktīvās, gan prāta 

spēles.  

1-2h* 2Ls/pers.  

5.  Pils dāvanu 

darbnīca 

19.gs.prasmju skola – suvenīru un piemiņas lietiņu 

izgatavošana izmantojot 19.gs.noderīgas prasmes, 

piem., sveču gatavošana, spiedogu lietošana, 

rokdarbu prasmes u.c.  

1-2h* 2Ls/pers.  

6.  V.Podiņas 

rokdarbu 

darbnīca 

Visdažādāko rokdarbu tehniku iepazīšana ar 

Tautas daiļamata un Amatniecības kameras meistari 

Vandu Podiņu. Iespējama darbnīca, kur pašu 

rokām izgatavo kādu rotu.  

1-2h* Ls 0,5-

2,5/pers.*  

 

7.  B/m „Pie 

sievasmātes” 

Mednieku prasmes un gudrības – mednieka 

stāsti, trofejas, āķīgi uzdevumi un praktiski 

mēģinājumi, cik viegli medniekam ir trāpīt mērķī. 

1h Ls 0,50/pers.  

8.  Jātnieku 

sporta klubs 

„Pakavs” 

Uzzināsim par zirgu un poniju niķiem un stiķiem, 

apskatīsim cara laika Mūra loka tiltu,  kā arī 

pārbaudīsim, cik droši paši jūtamies zirga mugurā.    

1-2h* no Ls 

1,50/pers.* 

 

Papildus labsajūtai un priekam 

9.  Cesvaines 

suvenīrs 

Katram grupas dalībniekam pa piemiņas dāvaniņai 

no Cesvaines. 

 No Ls 0,15  

10.  Pusdienas Kompleksās pusdienas ar 2-3 ēdieniem  1,50-2,50  

11.  Kafijas/tējas 

pauze 

Kafija/tēja un uzkodas pilī vai kādā citā vietā  Ls 1/pers.  

12.  Cesvaines 

gardumu 

izlase 

Līdzi ņemšanai sagatavota gardumu izlase no 

Cesvaines konditorejas. 

 Ls 0,50/pers.  

13.  Piknika vieta Piedāvāsim piknika vietu ar malku atbilstoši 

izvēlētajām aktivitātēm 

 Ls 5,00   

14.  Nakšņošana Uz matračiem vai hosteļu tipa naktsmītnē.   no Ls 2,50  

 

*Nodarbes ilgums un cena atkarīga no cilvēku skaita grupā.  
 


