
 

 

 

Pavasara ekskursijas! 

 

2013.gada pavasara skolenu 

ekskursijas Saulkrastos 
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Aktīva atpūta – peintbols  

un ekskursijas  

Saulkrastos un to apkaimē 
 

Mēs Jums piedāvājam: 

Ò Atpūsties lieliskā aktīvās atpūtas – 

peintbola parkā, kopā ar saviem 

klasesbiedriem gūstot jaunus iespaidus, 

izjūtas apgūstot komandas spēli…. 

 

Ò Iepazīt apskates vērtas vietas Saulkrastos 

– Saulkrastu pludmali, Balto kāpu, 

Saulrieta taku, Katrīnas liepas un Baltijā 

vienīgo ekspozīcijas bagāto velo muzeju;  

 
 

Ò Pa ceļam uz Saulkrastiem 

iegriezties dažādās 

apskates vietās; 

 

Ò Kā arī iepazīt blakus 

esošo pilsētu 

piedāvājumus. 

 

Eksursijas plāns var tapt ātri 

un bez ilgas plānošanas, kas 

patiks skolēniem un pat 

skolotājiem  
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Peintbola parks “Bušas” 

 

Mūsu klubs ir atvērts apmeklētājiem no 

2008. gada maija un piedāvā spriedzes un 

adrenalīna pilnus piedzīvojumus, mūsu 

izveidotajā laukumā, kā skolēnu grupām tā arī 

kolektīviem un draugu pulkam.  

Peintbola parks „Bušas” piedāvā 

aizraujoši lielu peintbola laukumu, ar 

šķēršļiem, mājiņām, ejām pilnvērtīgai un 

aktīvai peintbola spēlei. Skolēniem ļoti patīk 

aktīva atpūta brīvā dabā, komandas spēle 

un interesantas misijas. 

Peintbola parks „Bušas” ir sertificēts 

peintbola parks ar pieredzējušiem 

instruktoriem, kas seko skolēnu peintbola 

spēlei visu tā laiku, lai mazinātu negadījuma 

iespējas, iepazīstina ar drošības 

noteikumiem un instruē ekipējuma 

lietošanai. Peintbola spēle var piedalīties 

vecumā no 7 gadiem. Skolēniem līdzi nepieciešami ir savi sporta apavi, treniņtērps, 

ko uzvilkt zem peintbola kostīma un priekš pusdienām cepamās desas  

Pie mums var nokļūt gan ar vilcienu, gan autobusu, kā arī ar savu privāto 

skolas autobusu. Šoferīti un skolotājus  

pacienāsim ar siltu tēju un Jūs netraucēti 

varēsiet sekot līdzi bērnu aktivitātēm mūsu 

peintbola laukumā, kas ir droši norobežots 

ar speciālo peintbola tīklu. Sīkāka 

informācija www.busas.lv  

 

http://www.busas.lv/
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Pēc patīkamas spēles piedāvājam Jums uzkavēties kādā no mūsu  atpūtas 

vietām, kurās varat labi pavadīt laiku, uzcept savas līdzpaņemtās grildesiņas , kā arī 

dalīties ar spēlē gūto pieredzi.  

Īpašiem kūpinājumu cienītājiem piedāvājam mūsu kūpinātavu, kurā spēles laikā 

vai pēc tās kūpināsies viss, ko gardēžu sirdis vēlēsies. Jūs varat pasūtīt silti kūpinātas 

vietējās Saulkrastu vistiņas par atsevišķu samaksu. 

Skolu grupām pēc peintbola spēles grila vietas un nojumes, iekļautas cenā  

Izmaksas: 

Skolēniem peintbola starta komplekts 

tikai par 5 lvl no katra spēlētāja. Katram 

iekļaujot jau   150 gb.   bumbiņas.  

Starta komplektā ietilpst viss peintbola 

ekipējums, līdz 3 h. stundām peintbola 

spēle (vidēji spēle iet 1,5 h. ), tiesneša 

pakalpojumi, instruktāža, grilla un 

ugunskura vietas.  
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Pie mums var nokļut ar vilcienu, sabiedrisko autobusu un protams ar 

personīgu transporta – skolēnu ekskursiju autobusu. Skatīt www.busas.lv  

 

Sīkāka informācija zvanot : 26785909 – Andris  

Vai sūtiet pieteikumus uz info@busas.lv 

Sīkāka informācija par mums: www.busas.lv   

Mēs palīdzēsim Jums sarunāt un rezervēt Saulkrastos esošos apskates objektus, 

muzejus kā arī varams sarunāt Jums gida pakalpojumus. 

 

 

 

http://www.busas.lv/
http://www.busas.lv/
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Neiztikt arī bez…  
zināšanu gūšanas, ko varat gūt apskatot mums blakus esošajos objektos   

Saulkrastos: 

Velo 
muzejs 

 

Vienīgā seno velosipēdu kolekcija Latvijā. 
Kolekcijas veidošanās sākusies 1977.gadā. 
Kolekcija komplektēta no tehniski 
interesantākajiem Latvijā atrastajiem velosipēdu 
attīstības vēstures paraugiem. Bez velosipēdiem 
kolekcijā plaši pārstāvētas dažādas lietas, kuras 
saistās ar velosipēdu lietošanu, riteņbraukšanas 
sportu, biedrībām un velosipēdu ražošanu. Rīgas 
iela 44a, T. 28883160; 

Baltā kāpa 

 

Tā atrodas Inčupes labajā krastā pie upes ietekas 
jūrā. Vēl 20. gadsimta otrajā trešdaļā tajā bija 
skaidri saskatāmi balti, sacietējuši smilšu slāņi, 
kas pēc izskata ir līdzīgi smilšakmenim, kā arī 
skaistā saulrietu taka; 

Saulkrastu 
pludmale 

 

17 km gara un interesanta savā daudzveidībā—
sākot ar dziedošajām smiltīm Lilastē un beidzot 
ar akmeņaino piekrastes daļu Zvejniekciemā. 
Saulkrastu centrā izveidota labiekārtota 
peldvieta, kas 2009.gada vasarā ieguva 
Nacionālās peldvietas kvalitātes sertifikātu, kas ir 
kā solis ceļā uz Zilo karogu; 

Saulrieta 
taka 

 

3,6 km gara meža taka, kas stiepjas gar jūras 
piekrasti no Baltas kāpas līdz Saules tiltam. 
No takas paveras skaists skats uz Pēterupes 
ieleju un jūru. Aplūkojamas 20 dižpriedes un 
īpatnējas formas koki; 
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Katrīnas 
liepas 

 

Katrīnas liepas atrodas netālu no Baltās 
kāpas. Kā vēsta nostāsts, šīs liepas stādījusi 
Krievijas ķeizariene Katrīna II, uz brīdi 
atpūšoties Pabažu jūrmalā. 

 

Ceļā uz Saulkrastiem: 

Ādažu čipsu 
ražotne 

 

Zīmols Ādažu čipsi turpina organizēt skolēnu 
vizītes uz Latfood ražotni, lai skolēni klātienē 
iepazītos ar pilnu ražošanas ciklu un uzzinātu, 
kā Latvijā audzēti kartupeļi top par 

iecienītajiem Ādažu čipsiem. 67709200 

Dabas parks 
„Piejūra” 

 

Dabas parks “Piejūra” ir īpaši aizsargājama dabas 
teritorija, kuras sauszemes kopplatība ir apmēram 
4103 ha un kas aizņem ap 38 km garu un 0,5–2 km 
platu joslu Rīgas līča krasta no Vakarbuļļiem līdz 
Inčupei. Tā skar 3 lielu upju (Lielupes, Daugavas un 
Gaujas) grīvas. Parkam 
raksturīga biotopu daudzveidība, kas ietver 
pludmali, baltas un pelēkās kāpas, dažādas pļavas 
(arī piejūras), mežus (pārsvarā sausos priežu 
mežus), ezerus un citus biotopus, to skaita ari 10 
Eiropa aizsargājamus biotopu tipus. 

Rīgas 
ūdensapgādes 
muzejs 

 

Rīgas-Tallinas šosejas trešajā kilometrā atrodas 
Rīgas ūdensapgādes muzejs, kas parāda četrus 
gadsimtus ilgo Rīgas pilsētas ūdensapgādes 
sistēmas vēsturi. Rīgas ūdensapgādes pirmsākumi 
meklējami 17. gs. vidū, kas tika izbūvēta zirgu 
vilkmes sūknētava un koka cauruļvadu sistēma, pa 
kuru ūdeni pilsētnieki saņēma tieši no Daugavas. 
Rīgas ūdensapgādes muzejs iekārtots vecās 

Baltezera sūknētavas mašīnu zālē. 27990127 
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Saulkrastiem blakus esošie apskates objekti: 

Minhauzena 
muzejs 

 

Minhauzena muzejs un meža taka Duntē - 
ekspozīcijā aplūkojami materiāli par 
baronu Hieronīmu Kārli Frīdrihu fon 
Minhauzenu - fantāziju karali (1720-1797) 
un vaska figūru izstāde 

Vidzemes 
keramiķu 
darbnīcas 

 

I.Žagatas darbnīca „Cepļi” - 
paraugdemonstrējumi un līdzdarbošanās 
(+371 29234867); A.Preisa darbnīca - 
izstāde un suvenīri (+371 29783447); 

Niedrāju Pilkas 
purva taka 

 

Valsts nozīmes dabas Liegums Niedrāju - 
Pilkas purvs ir Ziemeļvidzemes biosfēras 
rezervāta daļa. Te sastopamas retas putnu 
sugas. Sūnu purvā izveidota aptuveni 1km 
gara lokveida pastaigu taka. Pa to ejot var 
izbaudīt purva klusumu un mieru, var 
apskatīt purva akačus un ezeriņus. Takas 
galējā punktā pie nelieliem purva 
ezeriņiem izveidota ap 3 m augsta skatu 
platforma. Izstaigājot taku, var iepazīt 
tipisku augstā purva ainavu. Gar taku Pāles 
pag. ir izvietoti informācijas stendi par 
purva floru un faunu. 

Vidzemes 
akmeņainā 
jūrmala 

 

Dabas liegums "Vidzemes akmeņainā jūrmala": 
atrodas Limbažu rajona Salacgrīvas un 
Liepupes pašvaldību teritorijā; ir 
Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta sastāvdaļa 
un ietver 12 kilometrus garu jūras krasta 
posmu no "Dzeņiem" līdz Tūjai 3370 ha lielā 
platībā; 2004. gadā tas iekļauts Eiropas 
Savienībā aizsargājamo dabas teritoriju 
"Natura 2000"tīklā un tiek apsaimniekots 
saskaņā ar 2004. gadā apstiprināto dabas 
aizsardzības plānu 
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Veczemju 
klintis 

 

200 m garas un 3-4 m augstas 
smilšakmens kraujas pie Veczemjiem. 
Irdenos slāņus vago plaisas un seklas alas. 
Šajā vietā uzņemti skati latviešu mākslas 
filmām "Nakts bez putniem "un "Ilgais ceļš 
kāpās" 

Lībiešu 
(Kuiķuļu) 
Upuralas pie 
Svētupes 

 

Lībiešu (Kuiķuļu) Upuralas pie Svētupes - 
sena lībiešu kulta vieta, pirms daļējas 
aizgrūšanas vienas no garākajām (47 m) 
dabiskas izcelsmes alām Latvijā;  

 

Limbažu 
vecpilsēta 

 

Limbažu vecpilsēta – pilsētas vēsturiskais 
centrs ar saglabājušos 14. gs. ielu 
plānojumu, veco pilsētas rātsnamu (18. 
gs.), saviesīgās biedrības namu un ev. 
luterisko baznīcu (1680). (+371 64070632 

Bīriņu pils 
(1860) 

 

Bīriņu pils (1860) - eklektikas stilā celta 
pils ar greznu interjeru. Plašas atpūtas 
iespējas un ekskursijas. Īpašs piedāvājums 
bērniem un jaunlaulātajiem;  
 

Igates pils 
(1880) 

 

Ò Igates pils (1880) - neorenesanses 
stila celtne, kurā ierīkota viesnīca, 
ar ainavu parku. Plašas iespējas 
pasākumiem un atpūtai. (+371 
64062432, +371 29245500;  

 

 

 

 

 

 

 


