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Jauns iknedēļas e-žurnāls izglītības profesionāļiem

Vairāk nekā 30 apskates vietas, kur lieliski pavadīt laiku kopā ar klasi!

Pavasara 
ekskursiju
 ceļvedis
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http://www.piedzivojumuparks.lv
http://www.udensparks.lv
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Esat zinātkāri, 
aktīvi, nebēdnīgi?

Liepājā un tās apkārtnē 

ko interesantu atradīs ikviens.
Spoku koks Liepājā

Vai esat redzējuši koku, no kura plūst mūzika? Šim sešus 
metrus augstajam kokam, kas veidots no četriem tūk-

stošiem metāla stienīšu, ir īsta Liepājas roka sirds. “Spoku 
koks” veidots par godu leģendārās grupas “Līvi” piemi-
ņai. Esot Liepājā, izstaigājiet arī Latvijas mūziķu Slavas 
aleju un iemācieties Liepājas himnu, apskatot Liepājas 

himnas tēlu skulptūras. Sekojiet nošu zīmēm bruģakme-
ņos un iepazīstiet ievērojamākos Liepājas tūrisma apska-

tes objektus.

Liepājas teātris
Liepājas teātris ir vecākais profesionālais latviešu teātris, 
kas darbojas jau 107. sezonu. Iepazīstiet izrāžu tapšanas 

noslēpumus un iemēģiniet skatuves dēļus! Varbūt te 
satiksiet arī Balto dāmu...

Dārza ielas radošais kvartāls
Vai jūs zināt, kā top kurzemnieču brunči? Un cik sver 

Latvijā garākās dzintara krelles? Uzziniet, kādus amata 
stiķus pieprot Liepājas meistari, un iemēģiniet 

roku arī paši!

 

Pietiek s  
 

IEKUSTAMIES 
VASARAI AR 
JAUTRAJ M 

C M! 
 

ekav   
22001295     

www.zanzibara.lv 
 

9 EUR/pers 
 

20-50 cilv ku 
grupas 

 

 
Komandas gaida izaicin jumi sacen oties trum , veikl b , v r b , attap b  un drosm  

 

1.- 6.klas m (4 h) Fotoorient an s, irbju c as, k p ana uz kast er ana 

5.- 7.klas m (5 h)  P rg jiens, d rgumu med bas, k p ana uz kast m, iepaz an s ar skvo u, irbju c as 
 

Skolot jiem atp ta, b rniem  slapjas muguras un fantastiskas emocijas. Lietus m s nebied ! 

http://www.zanzibara.lv
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Muzejpedagoģiskā nodarbība 
vai ekskursija gida vadībā 

Liepājas Muzejā
Iepazīstiet Liepājas un apkārtnes senvēsturi un Liepāju 
līdz 20. gadsimta sākumam gida pavadībā vai muzejpe-
dagoģijas nodarbībās.  „Pūķa asinis, krupja žaunas”, „Pūra 
lādi atverot”, „Durbes kauja”, „Dedziet, tautas, gaišu guni”, 

„Es. Patriots”, „Kara rētas Liepājas sejā” u.c. 

Liepājas Olimpiskā centra 
baseins un SPA 

Gribat mūžīgo vasaru? Liepājas Olimpiskā centra baseini 
un SPA zona arī pilnīgā “nelaikā” ļaus jums sajusties kā 

saulainā vasaras dienā. Labsajūta un jautrība garantēta!

Piena muzejs Sieksātē
Te ir īstā vieta, kur uzzināt visu par pienu – ar kādiem 

aparātiem mašinē pienu, kā kuļ sviestu un kur to visla-
bāk uzglabāt. Par to, kā piens veidojas izstāstīs runājoša 
gotiņa. Te varēs i pats govi izslaukt, i sviestiņu sakult, i to 

gardi notiesāt.

Pāvilostas Novadpētniecības 
muzejs un Laivumāja

Muzejs lepojas ar tādām unikālām lietām kā 18. gs. 
kaltām bronzas saktām un jostām, zvejas rīkiem, pā-

vilostnieku atrastajiem dzintariem un fosīlijām. Blakus 
muzejam atrodas Laivu māja, kurā apskatāmi lielgabarī-

ta eksponāti.

Etnogrāfiskā māja 
“Zvanītāji” Rucavā

Iespēja iesaistīties improvizētā vakarēšanā vai Rucavas goda mielastā, dziedot, 
dancojot un muzicējot kopā ar Rucavas teicējām, un nobaudīt kādu rucavnieku 
ēdienu, piemēram balto sviestu vai riezi. Iespēja nobaudīt arī Saimes pusdienas.

Ekspozīcija  “Viss par kolhoziem” bijušā kolhoza 
“Suvorovs” ll iecirkņa kantorī

Priekules novada Tadaiķu ''Putniņos'' vēsturiskas ekspo-
zīcijas apskate kantora ēkā un interaktīvas atrakcijas ar 
smagiem priekšmetiem un darbošanās kolhoza smēdē.

Atpūtas vieta “Kamenes” 
Laiks doties ārā! Atpūtas takā varēsiet šūpoties, 

slidināties no kalniņa, nobraukt pa  gaisa trosi, uzspēlēt 
dambreti vai riču raču, iziet labirintu un mēģināt noturēt 
līdzsvaru uz baļķa. Iespēja apskatīt kameņu auto izstādi. 

Pēc aktīvas atpūtas varat sakurt ugunskuru 
un sarīkot pikniku. 
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Zirgu izjādes un gaisa trošu 
atrakcijas “Jura staļļos” 

Ekskursija staļļos, izjādes ar zirgiem, izbraucieni pajūgā 
vai pat karietē – izvēlieties, ko sirds kāro! Drosmīgāka-

jiem piedāvājam izmēģināt spēkus gaisa trošu atrakcijās 
ar 7 dažādiem šķēršļiem un diviem nobraucieniem, vai 
trasē, kas paredzēta pašiem mazākajiem. Pēc aktīvi pa-

vadītas dienas pielikt - pilnus punčus var “Ivetas ķēkī” vai 
arī sarīkot pikniku ar  īpašo  „Kovboja zupu”.

Rīgas zooloģiskā dārza filiāle “Cīruļi”
Te plašos aplokos mīt 38 sugu savvaļas dzīvnieki – ki-
angi, lāči, lūši, vilki, meža cūkas, aļņi, vāveres, plēsīgie 
putni – un visdažādāko šķirņu mājdzīvnieki – Latvijas 
zilās, Hailandes un Galovejas govis, Romanovas aitas, 

Vjetnamas cūkas, pīles, zosis, tītari u.c. Izbaudiet nestei-
dzīgu atpūta lauku vidē, iepazīstot dzīvo dabu!

Savvaļas zirgu un tauru ganības 
dabas parkā “Pape”

Nesteidzīgā pastaigā stundas garumā ir iespēja iepazī-
ties ar savvaļas zirgu un tauru dzīvi pie Papes ezera, kur 

tie atjauno Eiropas dabisko ainavu!

Informatīvi izglītojoša ekspozīcija 
par Durbes ezeru

Iespēja atraktīvi iepazīties ar ezera veidošanāss vēsturi 
no leduslaikmeta līdz mūsdienām.

Izbraucieni ar laivām
Dodieties jautrā izbraucienā ar laivām pa Liepājas 

Tirdzniecības vai Cietokšņa kanālu, vai kādu no Lejas-
kurzemes upēm vai ezeriem! Varat izvēlēties 6-vietīgas 

piepūšamās laivas, kanoe laivas vai kajakus.

Sīkāka informācija par atpūtas 
iespējām un gida pakalpojumiem
Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā

Rožu laukums 5/6, Liepāja
634 80808, 29402111

info@liepaja.travel, 
www.liepaja.travel

mailto:info%40liepaja.travel?subject=
http://www.liepaja.travel
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Krišjāņa Valdemāra 190.jubilejas gadā
Ainažu jūrskolas muzejs aicina Tevi

doties izzinošā ekspedīcijā
uz Ainažiem

1.	 Cik	gadu	ir	Ainažu	jūrskolai	–	pirmajai	 jūrskolai	
latviešiem	?

2.	Kam	par	godu	Latvijas	Banka	 laida	klajā	pirmo	
euro	kolekcijas	monētu	un	kur	to	var	apskatīt?

3.	Cik	burinieku	ir	uzbūvēts	Latvijā	un	kādās	ostās	
ar	tiem	ir	būts?

4.	Kas	ir	korķfenders?
5.	Kā	pudelē	iebūvē	burinieku?
6.	Kas	ir Meža kapteinis?

Uz	šiem	un	daudziem	citiem	jautājumiem	
radīsiet	atbildes	apmeklējot	
Ainažu	jūrskolas	muzeju.

Muzeja	dārzā	aplūkojama	plaša	brīvdabas	
ekspozīcija.	Ir	pieejama	piknika	vieta.

Kontaktinformācija: ainazumuzejs@apollo.lv

64043349;	mob.	29424867
Vēl	Ainažos	varat	apmeklēt:	Ugunsdzēsības	
muzeju,	Ziemeļu	molu,	Randu	pļavu	taku,	

Salacas	Sarkanās	klintis,	redzēt	Ainažu	veco	
kapteiņu	namus.

mailto:ainazumuzejs%40apollo.lv?subject=
http://www.ainazumuzejs.lv
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Līdz ar pavasara drīzu atnākšanu, tuvojas skolēnu ekskursijas laiks un aktīvās atpūtas pein-
tbola parks, kas atrodas Saulkrastos piedāvā skolniekiem iespēju uzspēlēt ekskursijas laikā arī 
peintbolu. Mums ir vairāk kā 7 gadu pieredze peintbolu spēļu organizēšanā kā arī kvalitatīvs peintbola inven-
tārs un atbilstoši kombinezona izmēri. Laukums labiekārtots ar daudzām konstrukcijām, mājiņām, torņiem, kā arī 
skolnieku ziņā paliks laukuma izvēle – to mums ir vairāki! Mūsu peintbola parks atrodas ērti sasniedzamai vietā un 

tikai 25 minūšu brauciena attālumā no galvaspilsētas 
Rīgas. Pēc peintbola spēles mēs nodrošināsim atpū-
tu nojumes, ugunskura vietas un visu nepieciešamo, 
lai skolnieki varētu pagatavot sev maltīti. Ja tomēr ir 
sliktāki laika apstākļi, tad nav uztraukumam pamata, jo 
mums ir izveidotas plašas nojumes, pie paša peintbola 
laukuma, kā arī telpas, kur patvērties skolotājiem. Ja 
esat bez skolas autobusa, tad pie mums var ērti nokļūt 
arī ar vilcienu vai autobusu. No mūsu peintbola parka 
Jūras kāpu zona atrodas tikai 25 min. gājienu attālumā 
pa speciāli aprīkotu gājēju celiņu.  Kamēr skolnieki 
aktīvi izbaudīs peintbola aktivitātes, mēs pacienā-
sim skolotājus un šoferīti ar gardu kafiju vai tēju. Pēc 
peintbola spēlēm skolnieki būs kārtīgi noskrējušies un 
atlikušās aktivitātes būs daudz mierīgākas.

Netālu no mums ir iespējams apmeklēt: Balto kāpu, velisopēdu muzeju, saulrietu taku, jūras piekrasti, Saules 
laukumu, Jūras parku, Bīriņa pili, Minhauzena muzeju, satikt podnieku un daudz citas aktivitātes Saulkrastu pilsētā 
un Saulkrastu novadā.  Jūs noteikti varat sazināties ar mums un mēs varam palīdzēt ar apskates objektu ieteikšanu 
kā arī iedot Jums kontaktus rezervācijām. Atkarībā no tā ar kādu transporta līdzekli dosities pie mums, mēs palīdzē-
sim izveidot veiksmīgu ekskursijas plānu.

Tikai skolniekiem īpašas cenas: 7 euro pein-
tbola starta komplekts ar 150 peintbola bumbiņām. 
Papildus bumbiņas arī ar atlaidi.

Komplekta cenā ietilpst:
◊ Peintbola markeris;
◊ Cimdi;
◊ Maska;
◊ 150 peintbola bumbiņas;
◊ Kombinezons (pilnais);
◊ Instruktora pakalpojumi;
◊ Atpūtu un ugunskura nojumes;
◊ Autobusa stāvvieta;
◊ Peintbola spēle līdz trijām stundām;
◊ Kafija skolotājiem un šoferītim.

„Skrīveru Saldumi” 
labo emociju fabrika!

Šeit paši ražosiet savas labās emocijas, kas paliks atmiņā 
uz ilgu laiku. Pie mums skolas biedru, draugu lokā varēsiet 

iejusties „Skrīveru Gotiņa” tinēju lomā un radoši izpausties, 
veidojot ”Aspasia” marcipāna un īrisa figūriņas.

Vairāk informācijas un rezervācija pa telefonu!
Tel. 20366668 vai e-pasts ekskursija@skriverusaldumi.lv

www.skriverusaldumi.lv

mailto:ekskursija%40skriverusaldumi.lv?subject=
http://www.skriverusaldumi.lv
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Lai Jūsu pavasara ekskursija būtu 
piesātināta, NOTEIKTI jaapmeklē 

piedzīvojumu parks 
„Mežakaķis”

 Siguldā, Kaķīškalnā vai Rīgā, Mežaparkā!

Piedzīvojumu parks “Mežakaķis“ ir aizraujošas 7-8 
dažādu grūtības pakāpju trases ar gandrīz 100 šķērš-
ļiem, kas piemērotas gan bērniem, gan pieauguša-
jiem bez iepriekšējas kāpšanas un rāpšanās piere-
dzes. 
Katrs apmeklētājs ir patstāvīgā sasaistē ar 

drošības trosi, tāpēc atrakcija ir droša.
Uzziniet vairāk un piesakiet savu klasi 

zvanot 67976886 
vai rakstot info@kakiskalns.lv www.kakiskalns.lv

Rundāles pils muzejs 
pavasarī aicina

Eiropas un Latvijas dekoratīvās mākslas ekspozīcija „No 
gotikas līdz jūgendstilam” saistošā veidā izved cauri 

dažādu mākslas stilu attīstībai un ir lieliski piemērota 
klases ekskursiju apmeklējumam, lai gūtu papildus 

zināšanas kultūras vēsturē. Īpaši iesakām kulturoloģijas 
stundu izbraukuma organizēšanai.

Ekspozīcija rāda gotikas, renesanses, itāļu renesanses, 
manierisma un baroka stilu attīstību dažādos periodos, 
kā arī muzeja krāšņu un sakrālās mākslas kolekciju. No 

25.maija ekspozīcijā būs divas papildus telpas un 
porcelāna kabinets, kas veltīti rokoko stilam.

Skolēnu grupu apmeklējumu aicinām pieteikt iepriekš!
T. 63962197; 26499151, e-pasts: booking@rundale.net , www.rundale.net 

http://www.rundale.net
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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
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www.laci.lv;;  mob.t.: +371 29256676, e-pasts: izklaide@laci.lv 
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http://www.pienamuzejs.lv
mailto:piens%40pienamuiza.lv?subject=
http://www.laci.lv
mailto:izklaide%40laci.lv?subject=
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Spēles  būtība:  
Jautra baidīšanās un biedēšana, mēs biedējam, jūs baidāties! Jo skaļāk, jo labāk, jo jautrāk visiem!  
Sevis izzināšana un kolektīva saliedēšanās, paļaušanās vienam uz otru un grupas sadarbība, rīcība 

stresa situācijās, patieso līderu izpaušanās. Pasākums ir ļoti noderīgs kolektīva psiholoģiskā mikroklimata 
izpētes, uzlabošanas un saliedēšanas veicināšanai.

Princips: 
Cilvēku grupa dodas tumšās telpās, pagrabā, labirintos, šaurās ejās, liftā, tumšās trepēs u.tml., kur 

mitinās dažādi tēli, kas negaidīti parādās darbībā. Miroņgalvas, skeleti, mūmija, tumsoņa, zirnekļi, zārki, 
zombiji, zāģis, u.tml. nepārtraukti adrenalīna piepildīti pārsteigumi.

Kas tas ir par ko es maksāju?
Vairāk kā 1 stundu gara spēle, 6 - stāvi  

leģendas, 16 - sastapšanās ar mistiskiem 
tēliem, 36 - telpas piedzīvojumu, 

86 - pakāpieni drosmes, 
160 - pagriezieni un saliedēšanās, 906 - 
metri spiedzienu un smieklu, 1006 - soļi 

sevis izzināšanā, 1600 - kvadrātmetri 
šausmīgi pozitīvu emociju teātra/spēles 

ar līdzdalību un jautru baidīšanos.

Spēlei ir 3 bailīguma trases:
1. līmenis  - "Piedzīvojumu trase"  īpaši domāta bēr-

niem, 
 sākumskolniekiem un tiem, kam ir bail baidīties.
2. līmenis  - "Baiļu trase"  domāta visiem normāliem 

cilvēkiem.
3. līmenis - "Šausmu trase"  ekstremāla ekskursi-

ja, domāta adrenalīna cienītājiem.

Trasē ieteicams piedalīties: 
Ja jums ir liela emocionalitāte, nogurums, nervo-

zitāte, mēdz būt nemiers, ir nepieciešamība atbrīvo-
ties no  negatīvām emocijām, izlādēties, izkliegties, 
izbļaustīties, izlamāties, izraudāties, izsmieties un 
tādējādi uzņemt pozitīvās emocijas un atgūt harmo-
niju un emocionālo līdzsvaru sevī. 

Pasākums notiek bijušās VEF rūpnīcas telpās un vēsturiskā bumbu patvertnē Nr.232, adrese: 
Ūnijas ielā 8 k-7,  Rīgā, t/c „Domina” tuvumā, 

ērtākā piekļūšana no Bērzaunes ielas starp 11a un 13a. 
T: 27725666, e-mail: info@psaiho.lv ; www.psaiho.lv

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


11

Viduslaiku Jaunpils pils
Senajā Livonijas ordeņa pilī Jaunpilī vēl joprojām ir 

jūtama viduslaiku elpa un izbaudāma to garša. 
Viesošanās pilī ir neaizmirstams piedzīvojums, kurš ved 

atraktīvā ceļojumā viduslaikos.

Informatīvā ekskursija visām paaudzēm
Ekskursijas laikā pils gide, dodoties pastaigā pa pili, sniegs ieskatu bruņinieku pils vēsturē, sadzīves notikumos un pils 

ievērojamāko personu dzīves stāstos. 

Bērniem no bērnudārza vecuma līdz 5. klasei  teatralizēta ekskursija “Mazie mūciņi”
Katrs skolēns kļūs par pilntiesīgu viduslaiku skolas skolēnu un ietērpsies mazā mūciņa tērpā. Arī skolotāji un vecāki varēs iejus-
ties viduslaiku tēlos. Mazie skolēni Mūka un kalpones vadībā apgūs pils celtniecības noslēpumus, arhitektūras detaļu simbo-
liku, galma manieres, sirdsdāmu tikumus, bruņinieku ieroču valdīšanas māku. Zinību izlūkgājieni risināsies pils pagalmā, tornī 

un Vīna pagrabā. Noslēgumā par godu pils viesiem šaus senais lielgabals! 

Skolēniem no 6. – 12.klasei 
un pieaugušajiem teatralizēta ekskursija "

Ielūdz pils atslēgu glabātāja" 
Barona prombūtnes laikā visas pils atslēgas ir uzticētas pils atslēgu gla-
bātājai, lai viņa iepazīstina pils viesus ar bruņinieku pils vēsturi, iekšējās 
kārtības ruļļiem, baronu un citu galminieku dievišķajiem un ellišķajiem 
darbiem, kā arī viduslaiku audzināšanas metodēm. Būs iespēja paņemt 

rokās īstus viduslaiku ieročus. Noslēgumā šaus senais lielgabals! 

Skolotāju un pieaugušo grupām teatralizēta ekskursija  "Viduslaiku mūka stāsti"
Jautrais ceļojums viduslaikos tiem, kam pāri sešpadsmit, ir lielisks un nebēdnīgs piedzīvojums kopā ar mūku Teodoru, kalponi 

un Mīlas dziesminieku. Ceļojuma laikā viesi iepazīs viduslaiku paražas, nodos bruņinieka zvērestu un izmēģinās sievišķo un 
vīrišķo ieroču valdīšanas mākslu. Minezingers ceļojumu papildinās ar romantiskiem Dantes sonetiem, bet Vīna pagrabā viesi 

baudīs pils vīnu. Noslēgumā par godu viesiem - lielgabala šāviens!

Tērpi ekskursijas dalībniekiem 
Izmantojot tērpu nomas pakalpojumu, mazāko klašu skolēni varēs 

pārtapt mazajos mūciņos, bet vecāko klašu audzēkņi un viņu skolotāji 
par mūkiem, bruņiniekiem un pils dāmām. 

Viduslaiku izklaides un loku šaušana 
Viduslaiku galda spēle, staigāšana ar koka kājām,  maisu cīņas un 

stabilitātes pārbaude ļaus skolēniem ļauties cīņai vienam ar otru, bet 
šaušana ar lokiem un šķēpu mešana liks pārbaudīt pašam sevi!  

Garda maltīte vēderu priekiem
Pils saime piedāvā parūpēties arī par skolēnu un viņu skolotāju vēderu priekiem. Ikviens var izvēlēties sev piemērotāko varian-
tu: viduslaiku mielastu vai ekonomisku piedāvājumu skolēnu grupām. Viduslaiku mielasts un mazo mūciņu mielasts ir ēdams 

ar rokām vai koka karotēm. 

It visam te būs īpaša gaisotne, jo tas notiks vairāk kā septiņus gadsimtus senā pilī!

Uzziniet vairāk par Jaunpils pili  www.jaunpilspils.lv, zvanot pa tālruni - 26101458 
vai sūtot informācijas pieprasījumu uz e- pasta adresi: info@jaunpilspils.lv!  

http://www.jaunpilspils.lv
mailto:info%40jaunpilspils.lv?subject=
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http://www.minizoo.lv
http://www.labirinti.lv
http://www.drostalas.com
http://www.iecava.lv/upload/turisms/bukleti/karte_buklets_iecavas_nov_2014.pdf
http://www.iecava.lv
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Ar vilcienu uz Latvijas         KOKNESI 

Kokneses viduslaiku pilsdrupas. Valsts nozīmes kultūras piemineklis.  
Ekspozīcija pilsdrupu paviljonā sniedz ieskatu cilvēka skatam zudušajai ainavai. Biedrība „Baltaine” piedāvā 
spēļu un latviešu tradicionālo rotaļu programmu skolēniem (iepriekšēja pieteikšanās: + 371 26575499). 
Turpretī ekspedīcija – izzinošs piedzīvojuma gājiens „Hanzas ceļi” ļaus ikvienam iepazīt Koknesi 
netradicionālā veidā. Pakalpojumi: naudas kalšana, piknika vieta priekšpils teritorijā.  
+ 371 29275412, 65161296, Ieeja par maksu. www.koknese.lv 
 Dabas takā gar Daugavas krastu caur Kokneses parku un pilsdrupām līdz Likteņdārzam ceļotājs var baudīt 
unikālas dabas skatus un ainavas, kas veidojušās būvējot Pļaviņu HES. Taka ar koka tiltiņiem pāri gravām un 
Daugavas līčiem 3,18 km gara.  
 
 
Likteņdārzs atrodas Latvijas vēsturei nozīmīgā vietā netālu no Kokneses pilsdrupām un Kokneses luterāņu 
baznīcas uz Daugavas salas, kas radusies pēc Pļaviņu ūdenskrātuves izveides. Uz salas saglabājies arī vecās 
Rīgas—Daugavpils šosejas fragments. Patlaban šeit veidojas piemiņas dārzs visu to Latvijas iedzīvotāju 
piemiņai, ko mēs  zaudējām 20. gadsimtā. Pa uzsākto ābeļu alejas bruģīti ar elektromobili vai kājām var nokļūt 
līdz 18. novembra saullēkta vietai – amfiteātrim. Tālāk taka ved līdz Hirosimas miera akmenim, Skatu terasei 
un skolēnu vēlējumu plāksnīšu sienai. Pieejamas piknika vietas.   
+371 25495544, 6728953, Ieeja par ziedojumiem. www.liktendarzs.lv  
Tikai kopā mēs varam šo dārzu radīt kā dāvanu Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā. 
 
 
Amatu centrs "Mazā Kāpa" 
Piedāvā ekskursijas, kuras laikā var ieskatīties ādas izstrādājumu tapšanas noslēpumos, iemācīties atšķirt 
dažādās ādas un iejusties amatnieku lomā, pagatavojot unikālu suvenīru – atslēgas piekariņu vai rokassprādzi. 
+ 371 29227936, www.ada.viss.lv 
 
 
 

KNDA „Kokneses Tūrisma centrs”, Melioratoru iela 1, Koknese, LV 5113, T.: + 371 29275412, 65161296, e-pasts: turisms@koknese.lv, www.koknese.lv 

Citi interesanti apskates objekti un aktīvās atpūtas iespējas: 
 

PA Kokneses sporta centrs + 371 65161790, www.koknese.lv  
Brīvdienu piestātne „Pērsejas” + 371 29119882, www.persejas.lv 

„Bioburziņš pie Antas”, saimniecība „Janavas” + 371 25994160 
 

KOKNESES NOVADĀ 
BEBRU PAGASTS  

Tēlnieka V. Jākobsona memoriālā muzejmāja + 371 26231334 
Latvijas biškopības vēstures muzejs + 371 22411283 

IRŠU PAGASTS - Safari parks „Zemitāni” + 371 20039217 
 
 

 
 
 

sirdi 
Gleznainajos Daugavas un Pērses krastos, tikai 100 km attālumā no Rīgas, atrodas Koknese 
– senatnē nozīmīgs amatnieku un tirgotāju centrs, Hanzas pilsēta, mūsdienās pazīstama 
kultūrvēsturiska vieta.   

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. 26400200
www.ozolkalns.lv

Enerģētikas muzeja apskati:
Ķegumā, Ķeguma prospektā 7/9, Ķeguma HES-2 teritorijā
Darba laiks: otrdienās – sestdienās  plkst. 9.00 – 17.00
Ekskursiju un nodarbību pieteikšana: tālr. 65010355
Ķeguma HES ražotnes apskati:
Darba laiks: pirmdienās – piektdienās  plkst. 9.00 – 17.00
Ekskursiju pieteikšana: tālr. 65010273
Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijas un ražotnes apskati:
Aizkrauklē, Enerģētiķu ielā 2, Pļaviņu HES
Darba laiks: pirmdienās – piektdienās  plkst. 9.00 – 17.00
Ekskursiju pieteikšana: tālr. 65110309
Muzeja krātuvju apskati:
Rīgā, Andrejostas ielā 8
Darba laiks: pirmdienās – piektdienās  plkst. 9.00 – 17.00
Ekskursiju un nodarbību pieteikšana: tālr. 67728985

Izglītojošas nodarbības:

• “Elektrodrošības stunda”
• “Kā tapa Latvenergo hidroelektrostacijas”
• “Ķeguma spēkstacijas būvgaita caur Eduarda Krauca 
fotoobjektīvu”.

Nodarbības notiek Enerģētikas muzejā Ķegumā un muzeja 
krātuvēs Rīgā.

Pieteikšanās muzeja apmeklējumam un ražotņu apskatei 
elektroniski: www.latvenergo.lv

Apmeklējums  ir bez maksas!

Latvenergo koncerna 
Enerģētikas muzejs 
piedāvā

http://www.ozolkalns.lv
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Nogaršo Ķekavas novada 
odziņas!

Baudīt pavasara saules starus nav jādodas nekur tālu. Aptuveni 20 km 
no Rīgas – Ķekavā pieejamas plašas dažādu aktivitāšu iespējas. Vis-

pirms var apmeklēt Ķekavas novadpētniecības muzeju un uzzināt vai-
rāk par Ķekavas novada vēsturi, karikatūrām un novada iedzīvotājiem. 

Muzejs piedāvā vairākas muzejpedagoģiskās programmas. 
www.ParKulturu.lv

Pēc muzeja apmeklējuma Tūrisma informācijas centrā var paņemt 
Latvijā pirmo baznīcas torņa skatu karti, kompasu, binokli un uzkāpt 

Doles – Ķekavas sv. Annas ev.lut. baznīcas tornī. 
Karti iespējams lejuplādēt ŠEIT.

Arī aktīvās atpūtas cienītājiem Ķekavas novadā ir plašas izvēles iespē-
jas. Atpūtas centrs un kempings „Zanzibāra” piedāvā dažādas aktī-

vās atpūtas programmas skolēniem. Iespējams apgūt pirmās iemaņas 
skvoša spēlē, uzspēlēt kroketu, samīļot mazzaķīšus, piedalīties dažādās 
radošajās darbnīcās, kā arī izmēģināt savas spējas fotoorientēšanās pa-
sākumā un noslēgumā sarīkot pikniku ar desiņām, kas ceptas uz grila. 

www.zanzibara.lv

Mazliet rāmākas atpūtas iespējas piedāvā Ķekavas Miniparks, kur var 
sarīkot minigolfa turnīru vai iemēģināt roku petanka spēlē. Skolēnu 

grupām - īpašs cenu piedāvājums. www.draugiem.lv/miniparks/
Dabas mīļotāji var doties uz bioloģisko saimniecību „Valmoniras”, kur 
plašā, sakoptā vidē var vērot harmoniju starp dzīvniekiem, cilvēkiem 
un dabu. Bērniem īpaši patiks āra trenažieri un citas atpūtas iespējas. 

www.valmoniras.lv

Pavasaris ir laiks, kad mostas daba. Šajā laikā pēc ziemas miega savus 
spārnus izvingrina arī bites. Bet vai Tu zināji, ka bites var arī glaudīt? 
Kā to izdarīt, var uzzināt Daugmales Jāņa saimniecībā, kur saimnieks 

ievedīs druvā, izstāstīs par bišu dzīvi, ļaus nogaršot medu. Vēl šeit 
varēs uzzināt par Pampāļu podu tapšanas procesu un izgatavot savu 

laimes pogu. daugmalesmedus.lv

Ķekavas novadā ir vēl dažādas atpūtas iespējas dažādām gaumēm un 
prasībām. Ķekavas novadā ir ko redzēt – atbrauc un pārliecinies pats!

Vairāk informācijas par apskates objektiem var uzzināt, apmeklējot Ķekavas novada TIC mājas lapu 
www.parturismu.lv , zvanot uz tālr. 67935826, 27017333 vai rakstot uz e – pastu: turisms@kekava.lv.

http://www.ParKulturu.lv
http://85.31.101.231/ekskursijas
http://www.zanzibara.lv
http://www.valmoniras.lv
http://daugmalesmedus.lv/
http://www.parturismu.lv
mailto:turisms%40kekava.lv?subject=
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Piedzīvo padomju laika noskaņas un uzzini vairāk par 
Latvijas vēsturi, viesojoties Padomju slepenajā bunkurā, 
kas būvēta valsts vadītājiem, gatavojoties atomkaram, 
tikai par €5.50 (pieaugušajiem) €4.00 (skolēniem), 
ja grupa lielāka par 10 cilvēkiem! 

Tava klase ir atraktīva un alkst pēc piedzīvojumiem?! 
Vēlaties pabūt 9 m zem zemes, tumsā un dūmu aizsegā?! 
Realitātes spēle „Objekts X” mērķis ir ļaut dalībniekiem 
iejusties slepeno aģentu lomās un izpildīt slepenu 
uzdevumu autentiskā vidē. Spēles cena €11.00 no 
personas (ja grupa lielāka par 15 cilvēkiem).

www.bunkurs.lv  Iepriekšēja pieteikšanās 
ekskursijām un plašāka informācija: Tel. 64161915, 
26467747, e-pasts: hotel.ligatne@gmail.com


