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Jauns iknedēļas e-žurnāls izglītības profesionāļiem

Pavasara ekskursiju 
ceļvedis

Vairāk nekā 40 apskates vietas, kur lieliski pavadīt laiku kopā ar klasi!
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Pavasara ekskursiju 
ceļvedis

Labs darbs, kas padarīts. Mācību gads tuvojas beigām. 
Parasti pēdējie mēneši liekas tie grūtākie. Pavasara ekskursija 

ir gan kā mācību process, gan arī sava veida atpūta un izklaide. 
Arī izklaidējoties var izzināt, aktīvi darboties un mācīties. 
Skolas Vārds piedāvā pavasara ekskursiju ceļvedi – idejas, 

kā un uz kurieni plānot klases kopējo braucienu. 

Rodeļu trase septiņās virāžās
Atpūtas parks  Rāmkalni ir atpūtas parks visai ģimenei ar dažādām 

aktīvas atpūtas iespējām. Tas atrodas Inčukalna novadā (Inčukalna pa-
gastā). No marta parks piedāvā garāko rodeļu trasi Baltijā (400 m), kas 
izveidota pašā Gaujas krastā, gleznainā un skaistā vietā. Trase izlokās 
septiņās virāžās. Nobrauciens ir drošs un aizraujošs, tikai, braucot ar 
rodeļiem, jāievēro trases izmantošanas un drošības noteikumi! Turklāt 
Rāmkalni piedāvā dažādas aizraujošas atrakcijas: Trako rotoru, Lidojošo 
krēslu, Jautrās gumijas un pašiem mazākiem parka apmeklētājiem (svara 
ierobežojums līdz 50 kg) – bērnu autoskolu. Aktīvas atpūtas piekritēji tur 
atradīs vairākus veidus, kā interesanti un saturīgi pavadīt laiku dabā. 

Rāmkalni piedāvā arī iznomāt laivas, kas skolēniem varētu būt bīs-
tams pasākums, bet velosipēdi gan varētu likties interesanti un pietie-
kami droši, jo tiek piedāvāti interesanti maršruti, kurus var piemeklēt 
atbilstoši fiziskajai sagatavotībai un vēlmēm, sākot no pāris stundām un 
beidzot ar vairākām dienām.

Kontaktinformācija: tālrunis – 26 020 002 (katru dienu 9.00–21.00),
e-pasts – info@ramkalni.lv, mājaslapa: www.ramkalni.lv.
Biļešu cenas – dažādas. Vairāk par to: http://www.ramkalni.lv/lat/cenas.

Kombinētā ekskursija Saldū
Saldus Gotiņas konfekšu cehā skolēniem būs iespēja redzēt, kā piens pār-

top kārumā. Galvenais, ka tikko tapušās svaigās piena konfektes Gotiņa var arī 
nogaršot. Ekskursijas laikā skolēni var apskatīt filmu par konfekšu ražošanu, 
kā arī uzzināt vairāk par uzņēmuma darbību. Tātad piedāvājumā ietilpst kon-
fekšu ceha apskate, svaigu konfekšu degustācija, īsfilma par uzņēmumu, citu 
produktu degustācija un, ja ir vēlme, tad arī iepirkšanās firmas veikaliņā. Vienas 
ekskursijas ilgums – līdz 40 minūtēm. Ekskursiju grupa – 10–45 cilvēki. Cena – 
2,2 eiro no personas. Pieteikšanās pa tālr.: +371 63881440, +371 26674183 vai 
rakstot: info@saldusgotina.lv. Uzņēmuma mājaslapa – www.saldusgotina.lv.

Pie reizes Saldū var apmeklēt citus objektus: Saldus maiznieku, Bitenieku Jāni Vainovski, Druvas saldējuma 
ražotni. Jāņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejā aprīļa sākumā plānota izstāde Ražots Saldū. Muze-
ja divos stāvos eksponēti Jāņa Rozentāla oriģināldarbi.

http://info@ramkalni.lv,
www.ramkalni.lv.
http://www.ramkalni.lv/lat/cenas.
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Pa ceļam – Ineses tortes
SIA Ineses tortes ir toršu ceptuve Latvijas mežu ielokā, netālu no Eiropas platākā 

ūdenskrituma Ventas rumbas. Ekskursijā var uzzināt par uzņēmuma vēsturi, un pēc tam 
ir iespēja nogaršot 3 veidu tortes, tiek pasniegta tēja vai kafija. Kontaktinformācija: ad-
rese – Priednieki, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads; tālr. – +371 267 231 95; 
e-pasts – inesestortes@inbox.lv. 

Igates pils kompleksa piedāvājums skolēniem
Tikai 76 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas, bet pietiekami tālu no pilsētas steigas un ikdienas rū-

pēm, atrodas Igates pils komplekss. Pils ir celta neorenesanses stilā un ir ideāls brīvdienu galamērķis. Ne-
tālu no pils atrodas Dzirnavu krodziņš. Šeit joprojām griežas dzirnavu rats, samaldams vietējo zemnieku 
izaudzētos graudus, no kuriem mūsu pavāri Jums pagatavos gardus senlatviešu ēdienus. Igates pils kom-
pleksā majestātiski iekļāvusies jaunuzceltā ekumeniskā Sv.Jāņa Kristītāja un Marijas Magdalēnas baznī-
ca. Nedaudz tālāk atrodas E.Melngaiļa muzejs, kur jums ir iespēja uzzināt par komponista dzīves gaitu, kā 
arī izbaudīt citas ekspozīcijas. 

*Emiļa Melngaiļa Vidrižu novadpētniecības muzejs piedāvā:
●	Aplūkot ekspozīcijas par komponista E. Melngaiļa dzīvi un darbību; 

skolu vēsturi Vidrižos; kolhoza vēsturi un padomju laika bērnu un 
jaunatnes organizācijām; par izcilām Vidrižu novada personībām: 
Austru un Rūtu Skujiņām, Augustu Tenteli un Leonu Paegli u.c. 

● Papildus ir pieejams: vietējo amatnieku izstāde – tirdziņš, radošā 
darbnīca, ietērpties padomju laika tērpos un izspēlēt dažādas ak-
tivitātes saistītas ar šo laika posmu; interaktīva mācību stunda par 
Emili Melngaili; aplūkot Andrusu ģimenes seno sadzīves priekšme-
tu kolekciju; izbaudīt dažādas atrakcijas muzeja pagalmā.

Aptuvenais laiks, kas nepieciešams muzeja apmeklēšanai – 40 min. Ap-
meklējot tikai muzeju, ieejas cena 1,50 EUR

*Igates Sv. Jāņa Kristītāja un Marijas Magdalēnas baznīca – ar rūpēm 
par bērniem

Baznīca ir īpaša jo:
●	Tā ir pirmā ekumēniskā baznīca Latvijā;
●	Unikāla, jo notiek 4 galveno konfesiju dievkalpojumi;
●	Par prioritāti izvirzījusi lūgšanas par bērniem

*Aptuvenais laiks, kas nepieciešams baznīcas apmeklēšanai – 30 min. Ie-
eja par ziedojumiem.
*Igates pilī jums būs iespēja:
●	Uzzināt par pils vēsturi un aplūkot tās interjeru 
●	Apskatīt Hugo Legzdiņam – zemūdenes Ronis komandierim – vel-

tīto ekspozīciju
*Aptuvenais laiks, kas nepieciešams pils apskatei, 40 min. Apmeklējot 
tikai pili, ieeja 2 EUR.
*Igates pils „Dzirnavu krodziņš” – mājīga un latviska gaisotne:
●	Iespējams ieturēt maltīti pirms došanās tālāk (iepriekš piesakot pa tālruni 29407386)

* Kompleksa apskates cena: 3 EUR no personas.
Uzziniet vairāk un piesakiet savu klasi: 
Igates pils: Tālr.: 29245500; E-pasts: igatespils@igatespils.lv; www.igatespils.lv 
E. Melngaiļa muzejs: Tālr.: 25609577; E-pasts: melngaili@gmail.com 

http://inesestortes@inbox.lv
http://igatespils@igatespils.lv
www.igatespils.lv
http://melngaili@gmail.com
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Bauskas Motormuzejs aicina skolēnus 
iepazīt senos spēkratus

Rīgas Motormuzeja  Bauskas �liāles lauksaimniecības tehnikas ekspozī-
cijā, var iepazīt 20. gadsimta 30. gadiem raksturīgas zirglietas, stacionāros 
dzinējus, kuļmašīnas un pirmos traktorus Latvijas laukos, kā arī 20. gadsimta 
otrajā pusē Latvijā izmantotus kravas auto un pilnpiedziņas vieglos automo-
biļus. Seno spēkratu vēsturei veltītajā zālē, līdzās Latvijā izgatavotajam Ford 
Vairogs automobilim, var aplūkot pagājušā gadsimta 30. gados populārus 
automobiļus un motociklus, kā arī daudzveidīgu padomju laika automobiļu 
kolekciju.

Turklāt šogad apmeklētāju acis priecēs seši  jauni eksponāti, to skaitā 
sportiskais 30. gadu BMW 328 un pilnpiedziņas automobilis LuAZ 969A.  

Muzeja  otrajā stāvā  apskatāma  improvizēta 20. gs. pirmās puses amat-
nieka darbnīca, muzikāla pilsētnieka dzīvojamā istaba un izstāžu zāle, kurā 
gada garumā tiek organizētas dažādas tematiskas izstādes. 

Zinātkārajiem, vērīgajiem un ašajiem piedāvājam piedalīties izziņas spēlē  
„Atklāj Motormuzeja noslēpumus Bauskā”. Visveiklākie un vērīgākie spēles 
dalībnieki tiks apbalvoti ar nelielām piemiņas veltēm no muzeja.

Lai uzzinātu vairāk par aktuālajām izstādēm un piedāvājumiem, ienāc Rī-
gas Motormuzeja mājas lapā www.motormuzejs.lv vai seko Bauskas Motor-
muzejam sociālajos tīklos Facebook, draugiem.lv un Twitter.

Pilngadīga persona 1.71 Euro
Bērniem no 7 gadu vecuma, studentiem, senioriem 0.71 Euro
Bērniem līdz 7 gadu vecumam, grupas vadītājiem 
virs 10 cilvēkiem

Bez maksas

Gida pakalpojumi latviešu un krievu valodā (ilgums 
1 stunda)

9.17 Euro

Rīgas Motormuzeja Bauskas �liāles apskate: Rīgas Motormuzeja ekspozīcijas 
�liāle Bauskā 

Atvērta katru dienu no 10:00 līdz 18:00
Adrese: Bauskas nov., Codes pag., 

„Sarkanmuižas 6”, LV 3901
Telefons: +371 67025887

E-pasts: bauskainfo@motormuzejs.lv
www.motormuzejs.lv
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Viduslaiku Jaunpils pils skolēniem 

Senajā Livonijas ordeņa pilī Jaunpilī vēl joprojām ir jūtama viduslai-
ku elpa un izbaudāma to garša. Viesošanās pilī ir neaizmirstams piedzī-
vojums, kurš ved atraktīvā ceļojumā viduslaikos. 

Jaunpils pils sevī glabā vairākus dzīves stāstus, noslēpumus un 
vēstures notikumu virkni, ar kuriem pils viesus ekskursijās iepazīstina 
gide vai viduslaiku varoņi - brālis Teodors ar palīgiem un pils atslēgu 
glabātāja. 

nformatīvā ekskursija / RU, LV/ 
( Ilgums 45 minūtes)
Ekskursijas laikā pils gide, dodoties pastaigā pa pili, sniegs ieskatu bruņinieku pils vēsturē, sadzīves 

notikumos un pils ievērojamāko personu dzīves stāstos. 

„Mazie mūciņi” / RU, LV / 
(Bērniem no bērnudārza vecuma līdz 6. klasei, 
ilgums 1 stunda 30 minūtes )
Katrs skolēns kļūs par pilntiesīgu viduslaiku skolas skolēnu un ie-

tērpsies mazā mūciņa tērpā. Arī skolotāji un vecāki varēs iejusties vi-
duslaiku tēlos. Mazie skolēni Mūka un kalpones vadībā apgūs pils celt-
niecības noslēpumus, arhitektūras detaļu simboliku, galma manieres, 
sirdsdāmu tikumus, bruņinieku ieroču valdīšanas māku. Zinību izlūk-
gājieni risināsies pils pagalmā, tornī un Vīna pagrabā. Noslēgumā par 
godu pils viesiem šaus senais lielgabals! 

" elūdz pils atslēgu glabātāja" /RU, LV/ 
(pieaugušajiem, skolēniem no 6. – 12.klasei, ilgums 1 stunda ) 
Barona prombūtnes laikā visas pils atslēgas ir uzticētas pils atslēgu 

glabātājai, lai viņa iepazīstina pils viesus ar bruņinieku pils vēsturi, iek-
šējās kārtības ruļļiem, baronu un citu galminieku dievišķajiem un elliš-
ķajiem darbiem, kā arī viduslaiku audzināšanas metodēm. Katram būs 
iespēja paņemt rokās viduslaiku ieročus un izdzīt grēkus Vīna pagrabā. 
Noslēgumā šaus senais lielgabals! 

ārgājiens uz Kartavkalniem / RU, LV / 
(Ilgums 3 stundas)
Programma sevī ietvers ne tikai viduslaiku pils, bet arī kādreizējās 

Jaunpils muižas ēku un apkārtnes apskati. Viesi gida pavadībā mēros 
ceļu no jaunās Jaunpils pils uz leģendām apvīto vecās pils atrašanās 
vietu – Kartavkalniem. Senajā pilskalnā ir izveidots senlatviešu apmet-
nes makets un dabas takas. Ekskursantu labsajūtai ir iekārtota piknika 
vieta. 

zklaides 

ērpu noma 
Tērps ir kā maska, kas ļauj atbrīvoties un iejusties viduslaika cilvēka 

ādā. Mazāko klašu skolēni varēs pārtapt mazajos mūciņos, bet vecāko 
klašu audzēkņi un viņu skolotāji par mūkiem un pils dāmām.

eiksmes naudiņas kalšana 
Katram viesim Jaunpils pilī būs iespēja izkalt savu veiksmes mo-
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Jelgava – lieliska izvēle 
klases ekskursijām!

Jelgavas pilsēta ir ideāla vieta, kur doties klases ekskursijā, apmeklējot da-
žādus tūrisma objektus, ražošanas uzņēmumus un iepazīt dabas daudzvei-
dību. 

Jelgavā var:
◊	Apmeklēt interaktīvas ekspozīciju zāles un no stikla platformas vērot pil-

sētas panorāmu Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī. 
◊	Piedalīties īpaši skolēniem domātās muzeja pedagoģiskās programmās, 

uzzināt vairāk par Jelgavas vēsturi un iepazīties ar latviešu mākslinieka 
Ģederta Eliasa daiļradi Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

◊	Minēt mīklas, atbildēt uz āķīgiem jautājumiem, likt virtuālās puzles un 
sastapt latviešu teātra tēvu Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā. 

◊	Satikt vairāk nekā 40 savvaļas zirgu un vērot dabas daudzveidību Lie-
lupes palienes pļavās – Pils salā, pāriet pāri Baltijā unikālam Mītavas til-
tam, fotografēties pie Jelgavas veiksmes simbola – strūklakas „Jelgavas 
students”.

◊	Doties ekskursijā uz kādu no Jelgavas ražotnēm un uzzināt, kā top au-
tobusi rūpnīcā „Amoplant”, kā ražo plastmasas caurules rūpnīcā „Evo-
pipes”, kā izgatavo māla traukus ražotnē „Keramika LV”, kā gatavo sieru 
uzņēmumā „Latvijas Piens” vai kā top grāmatas „Jelgavas tipogrāfija”. 

◊	Apskatīt lielāko baroka pili Baltijā – Jelgavas pili un Kurzemes hercogu 
kapenes.

Informācija par citiem apskates objektiem un ekskursiju iespējām ar 
gidu Jelgavas apkārtnē 

Jelgavas reģionālajā tūrisma centrā 
Akadēmijas iela 1, Jelgava tālrunis: +371 6300544
e-pasts: tic@tornis.jelgava.lv; www.visit.jelgava.lv 

nētiņu, kuru rotā Reku dzimtas ģerbonis un uzraksts „Neuenburg 1301”, kas ir senais pils nosaukums un 
celšanas gads. Monētiņa kalpos ne tikai kā suvenīrs no Jaunpils pils, bet arī kā veiksmes amulets.

iduslaiku spēles 
Ik brīdis, kuru pasākuma skolēns pavadīs Jaunpils pilī, būs ar pozi-

tīvām emocijām bagāts. Viduslaiku galda spēle, staigāšana ar koka kā-
jām,  maisu cīņas un stabilitātes pārbaude skolēniem ļaus ļauties cīņai 
gan vienam ar otru, gan arī pārbaudīt pašam sevi!  

iduslaiku mielasts 
Pils saime piedāvā parūpēties arī par skolēnu un viņu skolotāju vē-

deru priekiem. Ikviens var izvēlēties sev piemērotāko variantu: vidus-
laiku mielastu vai ekonomisku piedāvājumu skolēnu grupām. Vidus-
laiku mielasts un mazo mūciņu mielasts ir ēdams ar rokām vai koka 
karotēm.

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

Lai uzzinātu vairāk par katra piedāvājuma speci�ku, cenām un da-
tumu pieejamību, zvaniet Jaunpils pils saimei pa tālruni - 26101458 vai 
sūtiet informācijas pieprasījumu uz e- pasta adresi: info@jaunpilspils.lv!  
Vairāk par Jaunpils pili www.jaunpilspils.lv

http://tic@tornis.jelgava.lv
www.visit.jelgava.lv
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Vai esi bijis romantiskajā 
 

Iepazinis Meža ekspozīciju, orientējies parkā 
vai darbojies Mammadaba programmās?
11. aprīlī no pl.10:00 aicinām uz Putnu dienu – putnu 

vērošana, stāstījums par Gada putnu – pupuķi, konkurss 
par labāko putnu būri. 

ZVANI UN PIESAKIES ekskursijām, programmām 
pa tālr. 63107125, 26187442!!! Jaunmoku pils muzejs 

atvērts katru dienu no 9:00 līdz 17:00 

Pilī darbojas kafejnīca „Liepaleja”, bet parkā atpūtai 
pieejama piknika vieta. Skolēnu grupām īpašs piedāvājums 

– Pils pavāra gatavotā zupa par 1,20 EUR/no personas.

www.laimture.lv

Ceļojumu birojs “LAIMTŪRE” ielūdz skolēnus uz 
aizraujošām vienas un divu dienu ekskursijām 

Baltijā un Skandināvijā!
-  “Dinozauru parks un Del�nārijs Lietuvā”
-  “Brauciens gardēžiem uz Šauļiem” ar 
 konfekšu degustēšanu un maizes cepšanu
-  “Tartu tiem, kas kāro iepazīt jaunu!” 
 apmeklēsim “Ahhaa” centru un planetāriju
- “Ceļojums viduslaikos” .Tallinas vecpilsēta, 

Rakveres pils ar izklaidēm un aktivitātēm
-  “Burvīgās Lietuvas muižas” informatīva un 

atraktīva programma
- “Pasakainās Sāremas salas”
- “Trīs Lietuvas galvaspilsētas - Kauņa, Traķi, 

Viļņa”
-  “Pārsteidzošie piedzīvojumi Helsinkos”

SIA "LAIMTURE", Marijas ielā16, Rīga, 
TEL: 67284830, 27883328, 20203912
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Zaļais piedzīvojums laumiņu valstībā
Izzini dabas gudrības lietpratīga gida pavadībā, ļaujies aktīvās at-

pūtas priekiem sporta takā, disku golfa spēlē, atklāj vaska sveču lieša-
nas brīnumu un nobaudi Laumiņu ķēķa kārumus Laumas dabaspar-
kā. Ieejas maksa atkarīga no izvēlētā pakalpojuma. Parkā var apskatīt 
bišu, putnu, augu, meža un sporta takas, kā arī atpūsties īpaši ierīko-
tās piknika vietās. Grupām, sākot no 25 personām, gida pakalpojums 
bez maksas. Skolēnu grupām ir īpaši piedāvājumi (sākot no 25 perso-
nām).  Piemēram, Medus bitīte – 6,5 eiro personai (paredzamais 
laiks – no 2,5 stundām); komplektā ietilpst parka taku apmeklējums, 
gida pakalpojums, dzīvu bišu apskate, vaska sveču liešana, laumiņu 
pankūkas ar medu, ievārījumu un mājas limonādi. Lido bitīte – 8,5 
eiro pers.  (paredzamais laiks – no 4,5 stundām); komplektā ietilpst 
parka taku apmeklējums, gida pakalpojums, dzīvu bišu apskate, vaska 
sveču liešana, disku golfa spēle, laumiņu pankūkas ar medu, ievārīju-
mu un mājas limonādi. Čaklā bitīte – 10 eiro pers.

(paredzamais laiks no 4,5 stundām); komplektā ietilpst parka taku 
apmeklējums, gida pakalpojums, dzīvu bišu apskate, vaska sveču lie-
šana, disku golfa spēle, laumiņu pavarda zupa ar maizīti un krējumu. 
Izvēlē: frikadeļu zupa, vistas zupa ar kraukšķiem, pupiņu zupa, laumi-
ņu pankūkas ar medu, ievārījumu un mājas limonādi. 

Piedāvājumus grupām un parka apmeklējumu jāpiesaka iepriekš. 
Tālr.: 29477731, e-pasts: info@laumas.lv.

Mācību ekskursija 7. līdz 12. klases skolēniem 
„Atpazīsti Latvijas mežos mītošos zvērus 
pārgājienā ar klasisko loku”

DabaLaba dabas atpūtas parks piedāvā burvīgu atpūtu skolēniem un skolotājiem dabā, 
ejot pārgājienā ar klasiskajiem lokiem.

●	DabaLaba trasē izvietoti Latvijas mežos mītošu zvēru formas 3D 
mērķi.

●  Pirms šaušanas visus apmācām šautuvē, kur katrs dalībnieks apgūst 
loka šaušanas pamatus.

●  Kad dalībnieki apguvuši šaušanas prasmes, visi instruktora pavadī-
bā dodas loka šaušanas trasē.

●	Trase ir izveidota mežā, pļavā, gar upi. 
●	Pēc aktīva pārgājiena svaigā gaisā visi kopā ēdam tradicionālo loku 

šāvēju zupu.

DabaLaba atrodas Ventspils novada, Ances pagasta „Krastiņos”, 
~170km no Rīgas, ~ 50km no Talsiem, ~ 38km no Ventspils, ~19km no 
Dundagas.

Iespējama 2 dienu ekskursija ar laivošanu, pārgājienu un nakšņo-
šanu teltīs. Piedāvājums pielāgojams grupas vēlmēm, rakstiet, zvaniet, 
sarunāsim! 
Reinis Pižiks T: 26844295; info@dabalaba.lv www.dabalaba.lv

http://info@laumas.lv.
http://info@dabalaba.lv
 www.dabalaba.lv
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Liepājas teātris
Liepājas teātris ir vecākais profesionālais latviešu teātris, kas darbo-

jas jau 107.sezonu. Iepazīstiet izrāžu tapšanas noslēpumus un iemēģi-
niet skatuves dēļus! Varbūt satiksiet arī Balto dāmu...

Amatnieku nams un lietišķās mākslas centrs „Dārza iela”
Vai jūs zināt, kā top kurzemnieču brunči? Un cik sver Latvijā ga-

rākās dzintara krelles? Uzziniet, kādus amata stiķus pieprot Liepājas 
meistari, un iemēģiniet roku arī paši!

Liepājas Olimpiskā centra baseins un SPA 
Jau gaidāt vasaru?  Liepājas Olimpiskā centra baseini un SPA zona 

ļaus jums sajusties kā saulainā vasara dienā. Labsajūta un jautrība ga-
rantēta!

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

mašinē pienu, kā kuļ sviestu un kur to vislabāk uzglabāt, un par ko 
Latvijas piensaimnieki balvu no Anglijas karalienes saņēma. Te varēs i 
pats govi izslaukt, i sviestiņu sakult, i to gardi notiesāt.

Lauku maizes ceptuve Sakas „Ievlejās”
Saimniece izstāstīs un parādīs, kā tiek gatavota īsta lauku maizīte. Ir 

iespēja arī katram pašam izgatavot savu kukulīti un pēc tam to paņemt 
līdzi uz mājām. Kamēr maizīte cepsies, apskatiet saimnieku savākto 
senlietu kolekciju!

Keramikas darbnīca „Virzas” Paplakā 
Meistari piedāvā izmēģināt roku gan darbā pie podnieka virpas, 

gan ar ģipša formām, vai vienkārši izveidot kaut ko interesantu. Pēc 
nodarbībām ir iespēja sarīkot pikniku vai doties ekskursijā pa Paplakas 
apkārtni.

Nenovērtēto lietu muzejs atkritumu poligonā „Ķīvītes”
Ko tik atkritumos neatrod! Vēsturisks vērpjamais ratiņš, pūra lāde, 

dažādu laiku šujmašīnas un elektroierīces.. tā ir tikai neliela daļa no 
muzejā apskatāmajiem eksponātiem. Varat pieteikt arī ekskursiju pa 
atkritumu poligonu, kuras laikā uzzināsiet, kā atkritumi tiek šķiroti, 
pārstrādāti un uzglabāti.

Atpūtas vieta „Kamenes” 
Laiks doties ārā! Atpūtas takā varēsiet šūpoties, slidināties no kalni-

ņa, nobraukt pa  gaisa trosi, uzspēlēt dambreti vai riču raču, iziet labi-
rintu un mēģināt noturēt līdzsvaru uz baļķa. Pēc aktīvas atpūtas varat 
sakurt ugunskuru un sarīkot pikniku. 

Zirgu izjādes un gaisa trošu atrakcijas „Jura staļļos” 
Ekskursija staļļos, izjādes ar zirgiem, izbraucieni pajūgā vai pat ka-

rietē – izvēlieties, ko sirds kāro! Drosmīgākajiem piedāvājam izmēģināt 
spēkus gaisa trošu atrakcijās. Bet pēc aktīvi pavadītas dienas varat sa-
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rīkot pikniku un nobaudīt vecajā smēdē uz ēzes vārītu „Kovboja zupu”.

Izbraucieni ar laivām
Dodieties jautrā izbraucienā ar laivām pa Liepājas Tirdzniecības vai 

Cietokšņa kanālu, vai kādu no Lejaskurzemes 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

Piedāvājums skolnieku grupām Karostā, Liepājā
Spiegu spēle „ Bēgšana no PSRS” Ziemeļu 

fortos 
 € 6.00 no pers., min.skaits  - 10 pers., ilgums ~ 2 

stundas;
Ekskursija ar šova elementiem Karostas 

cietumā
 € 3.00 no pers. min.skaits   - 10 pers., ilgums ~ 1 

stunda;
Izrāde „ Aiz restēm” Karostas cietumā
 € 5.00 no pers., min. skaits  - 15 pers., ilgums 1,5 

līdz 2 stundas 
Nakts šovs + brokastis Karostas cietumā
 € 15.00 no pers., min. skaits  - 10 pers., ierašanās 

21:00 došanās prom 9:00 
Speciāls piedāvājums skolniekiem - iespēja 

pārnakšņot cietuma kamerās uz lāviņām un mat-
račiem. 

 Cena grupai (min. skaits  - 10 personas) € 7.00 no 
personas. 

Pusdienas € 3.00 no personas

Pasākumi tikai pēc 
iepriekšējas pieteikšanās pa: 

tālr. 26369470 vai e-pastu 
info@karostascietums.lv

Sargā skeletu... lietosim?
Īpaši iedarbīga ekskursija cilvēkiem ar kaitīgiem ieradumiem, skolēniem un ne tikai viņiem varētu būt Paula Stra-

diņa Medicīnas vēstures muzeja apmeklēšana. Muzejpedagoģiskās programmas ir netradicionāls risinājums ikdienā 
ierastajām mācību stundām. Programmu mērķauditorija ir skolas vecuma bērni. Par pamatu šādām programmām 
tiek izmantota muzeja ekspozīcija, krājuma materiāli un tematiskas izstādes. Programmas veidotas tā, lai skolēniem 
būtu iespēja ne tikai klausīties, bet arī aktīvi darboties. Muzejpedagoģiskajām programmām iespējams pieteikt tikai 
grupas no skolām. Piedāvājumā programmas – Alkohols cilvēka organismā, Ārsta kabinets, Dzimšanas diena muzejā, 
Dzīve un nāve senajā Rīgā, Lietosim?, Mīlestības anatomija, Sargā skeletu, Skaties ar abām, Uzsmēķēsim?, Viduslaiku 
pilsēta un pilsētnieki. Muzejs pirmdienās un svētdienās ir slēgts. Pārējās dienās strādā no plkst. 11.00. Cena skolēniem 
– 0,71 eiro. Pieaugušajiem – 2,13 eiro. Ekskursiju pieteikšana, zvanot pa tālruni: 672 226 65, 672 226 56.
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‘’Rakši’’ aicina skolotājus svinēt Skolotāju dienu

Tiem, kas vēl nezina – pie Cēsīm dzīvo kamieļi, lamas un alpakas. Nevis desmit, bet 
gan sešdesmit neparasti dzīvnieki, pie kuriem katru gadu brauc tūkstošiem sko-
lēnu no visas Latvijas. Šogad „Rakšu”  komanda vēlas iepriecināt tos, kuru darbs 

ir neatsverams mūsu bērnu izaugsmē un attīstībā, tādēļ pirmo reizi „Rakšu”  vēsturē 2. 
maijā tiks svinēta Skolotāju diena, kuras laikā skolotāji varēs izmēģināt ekskursiju pie-
dāvājumus bez maksas.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas mājas lapā publicētā statistika rāda, ka 
2012./2013. mācību gadā Latvijas Republikas vis-
pārizglītojošajās dienas skolās kopumā strādāja 28 
221 skolotāji un tika apmācīti 200 706 skolēni. Atpū-
tas kompleksa „Rakši”  komanda vēlas apbalvot tos, 
kuru darbs ir neatsverams mūsu bērnu izaugsmē un 
attīstībā, tādēļ pirmo reizi „Rakšu”  vēsturē tiks svi-
nēta Skolotāju diena, kuras laikā skolotāji iejutīsies 
skolēnu lomā un varēs izmēģināt ekskursiju piedā-
vājumu bez maksas.

 Pēc apkopotiem statistikas datiem, iepriekšējā 
gadā kamieļus un lamas ‘’Rakšos’’ apciemoja vairāk 
nekā 4000 skolēnu no dažādām Latvijas pilsētām. 
Tas nozīmē, ka gadījumā, ja 2. maijā „Rakšus” ap-
ciemotu kaut 10% no Latvijas skolotājiem, tas būtu 
jau vairāk kā puse no iepriekšējā gada kopējā eks-
kursantu skaita.  ‘’Rakšu’’ komanda ir gatava vadīt 5 
ekskursijas vienlaicīgi, līdz ar to ir gatava viesu uz-
ņemšanai. 

Skolotājiem 2. maijā tiks piedāvāta arī gardo ka-
mieļu piena pankūku degustēšana, izbraucieni ar 
gravitamobīli/segway/, relaksējošas pastaigas kopā 
ar lamām un drosmīgākajiem – izjādes ar kamieli 
Sultānu. Šajā dienā‘’Rakšos’’ skanēs mūzika, skolotā-
ji tiek aicināti izmantot piknika vietas atpūtai, kā arī 
par omulīgu noskaņojumu rūpēsies Skolotāju die-
nas pasākuma vadītāja. 2.maijs ‘’Rakšos’’ pilnībā tiks 
atvēlēts kvalitatīvai skolotāju atpūtai un jaukai brīvo 
brīžu baudīšanai.

„Rakši” ir dabas oāze, kur lamas, alpakas un ka-
mieļus un citus dzīvniekus var ne tikai apskatīt, bet 
arī nobučot un aptaustīt to vilnu. Ekskursiju laikā var 
izmēģināt ļoti daudz interesantu un neparastu lietu 
- izjāt ar kamieli, nobaudīt kamieļu piena pankūkas, 
aptaustīt kamieļa kuprus, iepazīt eksotiskos kamieļu 
dzimtas dzīvniekus un doties dažādās izklaidējošās 
aktivitātēs. Interaktīvā komunikācija ar dzīvniekiem 
tiek kombinēta ar tādiem sportisko aktivitāšu ele-
mentiem, kā peintbols, braukšanu ar segway un 
dzīvnieku asistētajām stafetēm. 

Šī gada jaunums būs garie pārgājieni ar lamām 
un alpakām, kas tiks piedāvāti skolēniem sākot ar 
maiju. Maršruta garums būs divas stundas, kuru 
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laikā dzīvnieki dosies grupai līdzi pa dabas ta-
kām, nesot uz muguras piknika grozus, lai meža ie-
lokā ieturētu veselīgu un neparastu pikniku.

Ar skolēnu grupu piedāvājumiem varēs iepazī-
ties gan 2. maijā, gan arī mājas lapā www.kamieli.lv

Atpūtas komplekss «Rakši» atrodas Amatas nova-
da, Drabešu pagastā, un strādā katru dienu no 10.00 
līdz 18.00. Ekskursijas pieteikt zvanot 20009097 .

Rakši-ZOO 

Twitter: @Hotel_Raksi

Pavasaris Līgatnē
Aicinām pavadīt aizraujošu dienu vietā, kurā interesanti būs visiem skolas vecuma bērniem. 

Atpūta un jaunas zināšanas, prasmes, ciemošanās pie amatniekiem un kopīgi pavadīts laiks vie-
nā no Latvijas jaukākajām vietām –Līgatnē. Mūsu gidi, atbilstoši klašu grupām, aizraujoši izva-
dās pa pilsētas kultūrvēsturisko centru un pakalniem. Apmeklēsiet Latvijā vecāko rūpniecības 
uzņēmumu – Līgatnes papīrfabriku, kurš 2015. gadā atzīmēs 200-to gadadienu. Apmeklēsiet 
skaisto Lustūzi un Anfabrikas klintis, kur filmēja kinofilmu ,,Sprīdītis”, ielūkosieties alu pagrabos. Skolas kalnā  vieso-
sieties Amatnieku centrā, iepazīstot senos arodus un izmēģinot roku tajos. Lai būtu pierādījums, ka esi bijis Līgatnē 
-  iespēja izliet savu papīra lapu. 

Četrās stundās mazliet vēstures, daudz aktīvas kāpšanas kalnos, kāda 
noderīga prasme un kopīgas emocijas kolektīva gara stiprināšanai! 
●Izzinoša ekskursija vecākajā Baltijas rūpniecības uzņēmumā- Līgatnes 

papīrfabrikā;
●Pastaiga gida pavadībā pa vēsturisko papīrfabrikas strādnieku ciematu 

un noslēpumainajām pagrabu alām;
●Savām rokām pagatavota papīra lapa;
●Seno prasmju apgūšana Līgatnes Amatnieku centrā.

Piedāvājuma kopējā cena:  €7,55
Iespējams pieteikt piknika vietu, sagatavotu ugunskuru vai maltīti pie 

kāda no Līgatnes ēdinātājiem. 
Palīdzēsim Jums izvēlēties un pieteikties ekskursijām arī citos Līgatnes 

apskates objektos, kas piemēroti Jūsu klases vēlmēm, ekskursijas laikam un 
maciņam: Slepenais bunkurs, Zvejniecības tautas aroda muzejs, Vienkoču 
parks, Kokamatniecības muzejs, Pasaku māja, bērza tāšu pinēji, Koka karošu 
darbnīca, Līgatnes dabas takas, pārceltuve pār Gauju u.c.

Pieteikšanās ekskursijām un informācija Līgatnes tūrisma informāci-
jas centrā pa tālr. 29189707, 64153169.  E-pasts: info@visitligatne.lv; 

www.visitligatne.lv Ekskursijām, lūdzu, pieteikties savlaicīgi!

www.visitligatne.lv
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Pavasaris Turaidas 
muzejrezervātā ir klāt!

Vai zini, cik daudzveidīgs ir Turaidas kultūras mantojums? Vai vēlies personīgi satikt 
Turaidas pils pārvaldnieku? Vai gribi uzzināt, kas notika ar līvu valdnieku Kaupo un 

skaisto meiteni - Turaidas Rozi?
Brauc uz Turaidu, gūsti pozitīvas emocijas un piedalies atraktīvās programmās! 

Uz tikšanos Turaidā! 

IZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS 
Turaidas muzejrezervātā
„Ciemos pie Turaidas fogta”
Ceļojums laikā – iespēja nokļūt 16.gadsimtā! Tikšanās 
ar pils pārvaldnieku – fogtu, iespēja kļūt par 
bruņinieku vai zemnieku, dāmu vai saimnieci, kā arī 
apgūt seno rakstību uz vaska tāfelītēm un pašrocīgi 
izgatavot dokumentu. 
Dzimšanas dienas piedāvājums - svētku dienā 
iespēja pašam kļūt par Turaidas pils pārvaldnieku vai 
viņa augstdzimušo goda viesi, bet ciemiņiem – par 
bruņiniekiem, augstdzimušām dāmām vai zemniekiem! 
Mērķauditorija: 4.-12. klase
Dalībnieku skaits: līdz 30 personām 
Cena
Skolēnu grupām 35.67 EUR/25.00 LVL  + ieejas biļetes

„Orientēšanās spēle „Tūkstošgades stāsts”
Izzini aktīvā veidā Turaidas vēsturisko centru – atrodi 
vietas, lietas, iepazīsti senus stāstus, izpildi uzdevumus! 
Garantējam sacensību garu un balvas! Garlaicīgi nebūs!
Mērķauditorija: 4.-12. klase 
Cena 29.88 EUR/21.00 LVL  + ieejas biļetes

„Ko lems līvu likteņzirgs?”
Kas bija Kaupo? Vai lībieši ir latvieši? Kura ir zirga 
dzīvības kāja? Iepazīsti Latvijas pamatiedzīvotāju – 
lībiešu senvēsturi, kultūru un valodu, iesaistoties spēlē 
un  iejūtoties Turaidas līvu tēlos. Paviesojies Turaidā 
pirms 819 gadiem!
Mērķauditorija: 1.-12. klase
Cena 35.67 EUR/25.00 LVL  + ieejas biļetes

„No kā būvēta Turaidas pils?”
Vai tu zini, ka Turaidas pils senie ķieģeļi ir jau 800 gadu 
veci? Sajūties kā viduslaiku pils celtnieks,  iepazīsti pils 
mūru dažādos ķieģeļus un uzzini kā tie gatavoti! Uzroti 
rokas un izveido Turaidas pilij jaunu ķieģeli pats!
Mērķauditorija: 1.-9.klase
Cena 35.67 EUR/25.00 LVL  + ieejas biļetes

„Ienāc tautasdziesmu pasaulē”
Vai vari nodziedāt kādu latviešu tautasdziesmu? 
Dziedāsim un rotaļāsimies kopā! Iepazīsti Dainu kalnu 
un tēlnieka Induļa Rankas veidotās skulptūras, caur 
krāsaino tautasdziesmu pasauli un spēlēm atklāj mūsu 
senču dzīves uztveri, darba tikumu un dabas ritumu! 
Mērķauditorija: 1.-6. klase
Cena  26.32 EUR/18.50 LVL  + ieejas biļetes

„Uzvārdu došana Vidzemē” 
Bērziņš, Stiprais, Grīnbergs… Kas viņiem visiem kopīgs? 
Vai zini kā radušies uzvārdi? Noskaidro, kā cilvēkus 
atpazina, kad uzvārdi vēl nebija, un kāpēc tie reizēm 
atspoguļo cilvēku rakstura vai fiziskās īpašības. Izpēti 
sava uzvārda izcelsmi!
Mērķauditorija: 4.-9. klase 
Cena  35.67 EUR/25.00 LVL  + ieejas biļetes

Lūdzam programmas pieteikt vismaz 3 dienas 
iepriekš pa tālruņiem 

67971402 vai mob. 26737990 
vai e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv
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EKSKURSIJAS Turaidas muzejrezervātā
Pārskata ekskursija
(ilgums 1.5 – 2 stundas) 

●Pārskata ekskursijas laikā skolēni tiek iepazīstināti ar 
vēstures notikumiem tūkstoš gadu garumā Turaidas 
vēsturiskajā centrā.

Cena
Skolēnu grupām - 14.23 EUR/10.00 LVL + ieejas biļetes

Tematiskās ekskursijas 
(ilgums 30 – 40 minūtes) 

●Dainu kalns
●Gaujas lībieši
●Turaidas viduslaiku pils
●Arheologa Jāņa Graudoņa Turaidas pils apvedtaka
●Turaidas Baznīckalns un leģenda par Turaidas Rozi
●Turaidas muižas saimnieciskais centrs
Dabas takas un ziedu brīvdabas ekspozīcija

Cena
Skolēnu grupām – 7.11 EUR/5.00  LVL + ieejas biļetes

Lūdzam programmas un ekskursijas 
pieteikt vismaz 3 dienas iepriekš pa 

tālruņiem 67971402, 26737990 
(programmas), 29269921 (ekskursijas) vai 

e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv
No 01.05.2014. – 31.10.2014. ieejas biļetes 

cena skolēnam  - 1.14 EUR/0.80 LVL
Skolotājam, kas pavada skolēnu 

grupu - bezmaksas ieeja
Vairāk informācijas par Turaidas 

muzejrezervāta piedāvājumu, ekskursijām 
un izglītojošajām programmām 

www.turaida-muzejs.lv

www.turaida-muzejs.lv
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Martaskalna piedāvājums skolu grupām
Lauku sētas apmeklējums no senatnes līdz mūsdienām.

Stāsts par amatniecību lauku sētā.

Tējas ceļš no pļavas līdz krūzītei (ražošanas process ar degustāciju).

Saimniecības apmeklējuma cena 2EUR/pers. (cenā iekļauts suvenīrs).

Papildus iespējams „Lauku sētas pusdienas” – 4 EUR/personai.

Grupas vadītājam un šoferim apmeklējums bez maksas.

Pieteikšanās pa tālruni: 28709990.
„Martaskalns”, Atašienes pagasts, Krustpils novads.

Ingrīdas Žagatas keramikas darbnīca «Cepļi»

Pieteikšanās pa tālruni 29234867 Ingrīdai
«Cepļi», Skultes pag., Limbažu nov., LV – 4025    cepli@cepli.lv    www.cepli.lv

Aicinām iepazīt latviskās kultūras tradīciju  
dzīvo garu, kas zemes spēka un uguns 
kaislību sintēzē pārtop unikālos māla 
traukos. Vienas stundas ekskursijas 
laikā tiek sniegta iespēja uzzināt  par 
keramikas tradīciju vēsturi Latvijā, 
saistību ar citām pasaules kultūrām, 
māla daudzveidīgajām īpašībām un 
latvju rakstu zīmju simbolisko nozīmi.  

Meistaru paraugdemonstrējumā uz 
podnieka ripas tiek atklāti dažādie 

amata noslēpumi ar iespēju «izgar-
šot» māla plastiku. 
Suvenīru un trauku iegāde galerijā 
«Ligzda».
Piedāvājam arī  ilgāka laika radošo 

darbnīcu ar iespēju pašiem izgata-
vot savu īpašo trauciņu.

Iesākumā bija... papīrfabrika!  

Papīrfabrikas Līgatne gide Venita aicina noteikti aizbraukt uz Līgatni, lai iepazītos ar papīra ražošanu, 
tās vēsturi, apskatītu papīra ražošanas iekārtas, kas uzstādītas padomju laikos, bet, ejot līdzi laikam un 
tehnoloģijām, tiek modernizētas, kā arī lai uzzinātu, kas notiek ar visu savākto makulatūru. Venita stāsta, 
ka Līgatnē viss, kas uzbūvēts, izveidots fabrikas strādniekiem, pilsēta izveidojusies fabrikas dēļ.

Atbrauciet un apskatiet vietu, no kurienes sākusies Līgatne! Ekskursanti uzzinās ne tikai papīrfabrikas, 
bet arī Līgatnes vēsturi, ko gide vienmēr labprāt izstāsta, un pēc tam varēs doties pastaigā pa Līgatni, lai 
apskatītu vietas, par kurām viņa stāstījusi. 

Ekskursijai gan vēlams pieteikties savlaicīgi, jo, kā zināms, septembris ir ekskursiju mēnesis, tāpēc zva-
niet Venitai jau laikus un piesakieties. Tālrunis 26219238.
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PASAKU UN TEIKSMU ZEME – TĒRVETE
Tērvete kā brīnumaina mežu sala greznojas plašo Zemgales līdzenumu 

vidū. Pievilcīgu un noslēpumainu to padara senie pilskalni, gleznainā Tērvetes 
upītes ieleja, gravas un pakalni, teiksmas un pasakas. 13.gs. tā bija nozīmīgs 
zemgaļu administratīvais un saimnieciskais centrs. 

Pirms Tērvetes dabas parka apmeklējuma skolēnu grupām iesakām  pavie-
soties  kādā  no Tērvetē esošajiem muzejiem. Tas  palīdzēs ieraudzīt un izprast 
ne tikai dabas varenību un skaistumu, bet izzināt arī vēstures un kultūras pie-
minekļus, dziļāk iepazīt Zemgales senvēsturi, vairāk iemīlēt dzimto zemi. 

Rakstnieces Annas Brigaderes muzejs „Sprīdīši” aizvien gaida savus apmek-
lētājus. Ieejas maksa skolēniem 1.50 EUR, pieaugušajiem 2.00 EUR. 
www.spridisi.lv, tel. 26532691.

Iepretī „Sprīdīšiem” slejas nesen uzbūvētā 12.gs. Tērvetes koka pils, kuras 
četros stāvos aplūkojama Baltijā plašākā dzelzs laikmeta zemgaļu materiālās 
kultūras ekspozīcija: sadzīves priekšmeti, rotas, bruņojums, apģērbi. Ieejas 
maksa skolēniem 2.00 EUR, pieaugušajiem 3.00 EUR. 
www.lielkenins.lv, tel. 26950975.

Aptuveni 4 km no Tērvetes dabas parka, braucot Elejas virzienā, atrodas 
slavenā grāmatizdevēja Jāņa Rapas dzimtā māja, sena Kurzemes sēta ar man-
teļskursteni, veco grāmatu muzejs „Ķipi”, ieeja par ziedojumiem, tel. 29351141. 

TAVS PAVASARA PIEDZĪVOJUMS AR KLASI SĀKAS TĒRVETES DABAS PARKĀ!
Kad gaiss virmo no siltiem saules stariem un putnu dziesmām, ir laiks posties īstā 

pavasara piedzīvojumā uz „Latvijas valsts meži” aprūpēto Tērvetes dabas parku. Te 
ikvienu, kā allaž, sagaidīs mīļie pasaku varoņi – dzīvie tēli - Sila raganiņa Pasaku mežā 
un rūķu ģimene Rūķu sētā. Jauka tikšanās jūs gaida ar koka skulptūrās atveidotajiem 
A. Brigaderes un citiem pasaku lugu varoņiem. Vai zinājāt, ka ar klasi varat pieteikties 
arī īpašai meža izziņas nodarbībai, kurā apgūt dažādas meža gudrības? Kā arī varat 
palūkoties uz Tērvetes dabas parku no putna lidojuma, uzkāpjot dižajā, 39 m aug-
stajā Tērvetes koka skatu tornī. Īstu veiklību jūs varēsiet pārbaudīt Atrakciju laukumā 
- tur varēsiet izkāpelēt pa dažādām koka konstrukcijām, noiet Lutauša un Sprīdīša 
ceļu un iziet Labirintu, kā arī paviesoties Pasaku pilī. Ja kājas pagurušas no staigāša-
nas, sēdieties Pasaku bānītī, tas aizvizinās jūs tālāk! 

Tērvetes dabas parks ir arī lieliska vieta, kur nosvinēt bērnudārza izlaidumu vai 
jūsu klasei nozīmīgu notikumu. Iepriekš piesakot, iespējams vienoties par gida pa-
kalpojumiem. 

„Latvijas valsts meži” novēl jums patīkamu atpūtu Tērvetes dabas parkā!

Uzzini vairāk par 
atpūtas iespējām 

Tērvetes dabas parkā: 
www.mammadaba.lv 

Kontaktinformācija: tervete@lvm.lv, 
tel. 63726212, mob.t. 28309394
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Našķošanās ar ogām
Lācēna Pūka dabas taka un golfa laukums Saļņos Alūksnē piedāvā dabas takā iepazīt bebru pasauli, pļavu golfa laukumu, 

medību skatu torni, piebarošanas laukumu, dažādu lielumu un veidu dīķus. Ogu laikā iespējams panašķoties ar upenēm, zeme-
nēm, savukārt rudenī – ar āboliem. Adrese: Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads. 

Noslēgumā pēc jaukas pļavu golfa spēles var atpūsties banketu zālē, izbaudīt pirti un kubulu (viss komplekss 10 pers. ir 50 
latu). Var apmeklēt arī Zirgu figūru muzeju.

Tālrunis – 28305394. 
E-pasts: viktors.lit@e-apollo.lv. 
Objekti tuvumā
Piemiņas akmens gleznotāja Leo Kokles dzimto māju vietā,   Bejas dambis jeb Dzirnavu ezers, brīvdabas estrāde Dainas,   

izjādes ar zirgiem, Bejas novadpētniecības centrs,  somu karavīru Brāļu kapi, zivju mazuļu audzētava, golfa laukums Saļņos un 
Lācēna Pūka Dabas taka, Lāsberģa pils un tās parks.

http://viktors.lit@e-apollo.lv
http://baltictravelnews.com/?o1592fl1
http://baltictravelnews.com/?o1594fl1
http://baltictravelnews.com/?o1595fl1
http://baltictravelnews.com/?o1600fl1
http://baltictravelnews.com/?o1600fl1
http://baltictravelnews.com/?o1589fl1
http://baltictravelnews.com/?o1591fl1
http://baltictravelnews.com/?o1602fl1
http://baltictravelnews.com/?o1599fl1
http://baltictravelnews.com/?o1596fl1
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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
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Vai Jūs zināt, kur sasveicinās ar vārdu „vasals”?

Vai esat redzējuši lielāko, zaļāko jumta segumu Baltijā?

Vai zināt, kādas upes krastā atrodas lielākā koncertzāle Latvijā?

Vai esat redzējuši lielāko un skaistāko Latgales keramikas  ekspozīciju 
pasaulē?

SATIKSIMIES   RĒZEKNĒ - 
PILSĒTĀ  LATGALES   SIRDĪ!!!

Braucienu palīdzēs noorganizēt Rēzeknes Tūrisma attīstības centrs
Tālr.: +371 2632249, +371 64622222

e-pasts: tacrezekne@gmail.lv

1.

2.

3.

4.

Cien.skolotāji un audzēkņi,  
atbildes varēsiet uzzināt atbraucot pie mums ciemos!



19

No spīļu arkla senču dzīve runā 
Tas,  kas domā, ka vēsture ir garlaicīga, maldās. 

Tikai kāpēc tā ir jāmācās sēžot skolas solā, ja ir ie-
spēja faktus par savas tautas vēsturi uzzināt mu-
zejā, vēstures avotu glabātuvē, atrodoties starp 
īstiem vēstures lieciniekiem. 

Latvijas Lauksaimniecības muzejs iepazīstinās 
visus zinātkāros ar to, kā senie latvieši saimniekoja 
un dzīvoja Latvijas laukos.  

 Mēs palīdzēsim saprast,  cik daudz darba pra-
sīja galdā likts maizes klaips. Varēsiet iepazīties ar 
senču labības novākšanas un maizes cepšanas tra-
dīcijām un uzzināsiet, kas tā par „actiņu”, kurā ber 
graudus. 

 Taču, iespējams, kādam būs jaunums, uzzinot, 
kāda ir pareizā secība lietvārdiem: krējums-piens-
sviests -govs , un kas viņus visus saista?

Uzzināsi par divām bišu fenomenālajām spē-
jām, kas piesaistījušas cilvēku uzmanību, un tās 
saistās ar orientēšanos un šūnu veidošanu. Abām 
šīm prasmēm nepieciešama augstākās matemāti-
kas un ģeometrijas zināšanas, kas bitei, par laimi, 
nav jāmācās.

Nav bijis mūsu senčiem dievīgāka garduma par 
dzintaraino bišu vākumu un mīlestībā ceptu mai-
zīti.

Tehnikas mīļotāju  uzmanību noteikti piesaistīs 
9 tonnas smagā pašgājēja lokomobile „Garett”,  da-
žādie traktori, antīkie motocikli un automašīnas.Un 
kur vēl dotā iespēja iesēsties „traktorista krēslā”. 

Rīdzinieki noteikti būs pārsteigti ieraugot, ar 
kāda ūdensvada palīdzību galvaspilsētas iedzīvo-
tāji 17.gadsimtā saņēma ūdeni. Un kur tad vēl 9.g.s 
Āraišu ezerpils māju fragmenti. 

Uzzināsiet, kas mūsdienu cilvēka izpratnē ir „Va-
kara skola” jo  Vakarēšanai piemita nopietna darba 
un jauku izpriecu raksturs,  kur senču dzīves un dar-
ba gudrības tika nodotas nākamajām paaudzēm

 Ja ir vēlēšanās visu to redzēt un sajust vēstures 
klātbūtni, atbrauc pie mums. Gaidīsim.

Ieejas maksa skolēniem – 0,71 EUR. Skolotājiem ieeja par velti.
Ekskursijas vēlams pieteikt iepriekš pa tālr. 63291343 vai 29403183. 

Tad arī varēsim izrunāt par papildus iespējām .
Atrodamies Talsos, Celtnieku ielā 12.

Un kas var būt skaistāks 
par debesīm, 

ko redz caur manteļskursteni?

Zemes daiļums ir sviedrains, 
tomēr cilvēks spēj arī sviedru 

lāsēs varavīksni saskatīt.
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Klases saliedēšanās spēle – Psaiho.lv 
eXtremāla eXkursija eXfabrikā VEF

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 bērniem, 
 sākumskolniekiem un tiem, kam ir bail baidīties.
2. līmenis  - "Baiļu trase"  domāta visiem normāliem cilvēkiem.
3. līmenis - "Šausmu trase"  ekstremāla ekskursija, domāta adrenalīna cienītājiem, kam šausmīgi patīk 
 baidīties.

Trasē ieteicams piedalīties: 
Ja jums ir liela emocionalitāte, nogurums, nervozitāte, mēdz būt nemiers, ir nepieciešamība atbrīvoties no  

negatīvām emocijām, izlādēties, izkliegties, izbļaustīties, izlamāties, izraudāties, izsmieties un tādējādi uzņemt 
pozitīvās emocijas un atgūt harmoniju 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 13aT: 27725666, 
e-mail: info@psaiho.lv ; www.psaiho.lv 

Klases saliedēšanās spēli Psaiho.lv var papildināt ar ekskursiju pa VEF rūpnīcas radošo kvartālu ar 
sekojošām apskates vietām:

Total Dobže mākslas centrs, Urbānā koncertzāle, fotostudija "graphic.lv", skaņu ierakstu studija, Veizāna deju 
skola, Galerija Ziema, VEF bunkurs, Grafiti šūpulis, kokapstrādes darbnīca „Jubka”, sietspiedes darbnīca „Luste”, 
VEF skeitparks, VEF muzejs, VEF rūpnīca, Domina shoping.   Parasti ekskursijai grupa tērē laiku 1-1.5 stundas.

Ekskursijas laikā tiek apspriesti temati par:
ZPD (zinātniski pētniecisko darbu) un projektu darbu lietderīgumu un pielietošanu dzīvē, VEF Radošā 

kvartāla personību ideju piepildīšana „no sapņiem  līdz realitātei” grafitī mākslinieku ētikas kodekss (kur drīkst 
zīmēt, kur nē), vairākas VEF rūpnīcas vēsturiskās leģendas un apskates priekšmeti, (komendante Zoja, sliktie brāļi 
un skābes cehs, zelta cehs, slepenā kosmosa kuģu rūpnīca) drošības noteikumi u.c.

http://info@psaiho.lv
www.psaiho.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. Vispirms var 
apmeklēt Ķekavas novadpētniecības muzeju un uzzināt vairāk par Ķekavas 
novada vēsturi, karikatūrām un novada 
iedzīvotājiem. Muzejs piedāvā vairākas muzejpedagoģiskās 
programmas. www.ParKultūru.lv

Pēc muzeja apmeklējuma Tūrisma informācijas centrā var paņemt Lat-
vijā 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 iespējas. 
Atpūtas centrs un kempings „Zanzibāra” piedāvā dažādas 
aktīvās atpūtas programmas skolēniem. Iespējams apgūt pirmās iemaņas 
skvoša spēlē, uzspēlēt kroketu, samīļot mazzaķīšus, 
piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, kā arī izmēģināt savas spējas foto-
orientēšanās pasākumā un noslēgumā sarīkot pikniku ar 
desiņām, kas ceptas uz grila. www.zanzibara.lv

Mazliet rāmākas atpūtas iespējas piedāvā Ķekavas Miniparks, kur var sa-
rīkot minigolfa turnīru vai iemēģināt roku petanka spēlē. 
Skolēnu grupām - īpašs cenu piedāvājums. 
www.draugiem.lv/miniparks/

Savukārt mājās zoodārzā Ķekaviņas līči jums būs iespēja apskatīt da-
žādus zvērus - lamas, pērtiķus, mežacūkas, ponijus un citus. Šajā mini zoo-
dārzā iespējams sarīkot arī pikniku tam īpaši ierīkotā vietā un uz ugunskura 
uzcept līdzpaņemtās desiņas. www.pirtslici.lv 

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 ie-
spējas. 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 dru-
vā, 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.

Garākais pazemes alu labirints
Riežupes Smilšu alas ir garākais pazemes alu labirints (apm. 2 km, apskatāmi 460 m). Hercoga Jēkaba 

laikā no Riežupes smilšu alām baltās smiltis veda pa Ventu ar kuģiem uz ārzemēm pārdot stikla rūpniecī-
bas vajadzībām. Alas ir trešais garākais pazemes alu labirints Baltijā, to kopējais garums ir 2 kilometri, taču 
pagaidām attīrīti un izstaigājami ir tikai 460 metri. Alas nav dabas veidojums, tās izrakuši cilvēki. Vieta: 
Rumbas pagasts, Kuldīgas novads. 

Ekskursijas ar iepriekšēju pieteikšanos. Tel.: +371 295 550 42, +371 286 368 31, +371 633 246 04. 
E-pasts: inesefo@inbox.lv. 

www.ParKultūru.lv
http://85.31.101.231/ekskursijas
http://www.zanzibara.lv/lv/atpuuta-32371/skoleenu-ekskursijas-112223
www.zanzibara.lv
www.draugiem.lv/miniparks/
www.pirtslici.lv
www.valmoniras.lv
www.daugmalesmedus.lv
www.parturismu.lv
http://inesefo@inbox.lv
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BRAUC CIEMOS UN IELŪKOJIES PATS:
• Ekskursijas pa ceptuvi ar iespēju izcept pašam savu maizes kukulīti vai veidot kādu no Lāču gardumiem.
• Tematiskās aktivitāšu programmas(zupas vārīšana, apslēptās mantas meklēšana, sportiskās 

pēcpusdienas, radošās Knīpuča un Lāča darbnīcas)
• Pusdienu piedāvājums bērniem, grilla namiņi, piknika vietas, uzkodas un silta tēja.
• Plaša āra teritorija ar bērnu laukumu, pastaigu taku, sporta laukumiem, bezmaksas stāvlaukums.
• Lāču gardumu veikals.

Īpašs piedāvājums mācību ekskursijām - programma ES MĪLU RUDZU MAIZI.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni +371 67933228, +371 29256676 vai e-pastu izklaide@laci.lv

IZZINOŠI IZGLĪTOJOŠAS 
EKSKURSIJU PROGRAMMAS

Lāčiem viss ir pa īstam. Ja viņi ko dara, tad 
ar sirdi, dvēseli, prātu un paši savām rokām.
Piedāvājam Tev lielisku iespēju redzēt un 
izzināt īstas latviešu rudzu maizes cepšanas 
noslēpumus. 

Čiekuru kalte
Valkas novadā ir apskatāma Vijciema čiekurkalte, kas iekļauta Eiropas kultūras mantojuma sarakstā. 19. gadsimta beigās, kad 

Ziemeļvidzemē notika lieli meža ugunsgrēki, bija jādomā, kā mežu atjaunot. Tika nolemts šajā apkārtnē celt čiekuru kalti, kura 
nodrošinātu meža sēšanai nepieciešamo sēklu apjomu. 1895. gadā netālu no Vijciema, Mežmuižā, sāka darbu čiekuru kalte, kura 
darbojās bez pārtraukumiem līdz 20. gadsimta 70. gadu vidum, kad tā tika apstādināta.

Vijciema čiekurkalte nedarbojās vairāk nekā 25 gadus. Ar ilggadēja Zīles mežniecības mežziņa Miķeļa Pētersona pūlēm visas 
iekārtas tika saglabātas tādas, kādas tās bija, kad 1895. gadā čiekurkalte sāka savu darbu. Pašreiz Vijciema čiekurkalti apsaim-
nieko VAS Latvijas valsts meži, veiksmīgi apvienojot čiekurkaltes pamatdarbību ar vēsturisko vērtību saglabāšanu, jo Vijciema 
čiekurkalte darbojas arī kā muzejs. Vijciema čiekurkaltē tiek piedāvātas ekskursijas grupām un individuāliem apmeklētājiem, 
čiekuru apstrādes cikla demonstrācija un informācija par vēsturisko Mežmuižas kompleksu. Tālrunis: 647 282 06, 264 786 20. 
Apmeklējums pēc iepriekšēja pieteikuma.
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Ekskluzīvs reiss ar mazbānīti
SIA Gulbenes–Alūksnes mazbānītis piedāvā izmantot ekskursijām 

vai atpūtas braucieniem regulāros ikdienas reisu vilcienus, kas kursē 
pēc saraksta divas reizes dienā, kā arī pasūtīt speciālu vilciena reisu 
izvēlētajā laikā. Speciālo vilciena sastāvu iespējams nokomplektēt 
atbilstoši pasūtītāja vēlmēm (gan vagonu skaita, gan noformējuma 
ziņā), ja vien tas nav pretrunā ar Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas 
noteikumiem. Regulāro un speciālo vilcienu braucienu laikā tiek pie-
dāvāti gida un tulka pakalpojumi, improvizēta izrāde ar laupītāju uz-
brukumu vai čigāniem, ēdināšana brīvā dabā īpašās apstāšanās vietās 
vai brauciena laikā bāra vagonā, padomju laika bufetnieču izdarības, 
velosipēdu pārvadāšana velotūristiem (līdz 40 cilvēku grupām), ie-
priekš piesakoties. Var apmeklēt Gulbenes depo, kas ir 20. gs. rak-
sturīgs lokomotīvju depo ar šaursliežu un platsliežu ceļiem dzelzceļa 
ritošā sastāva novietošanai, kā arī remonta darbnīcām. Interesenti 
var pasūtīt ekskursiju pa depo, tostarp griezuļa darbības demons-
trāciju, vizināšanos ar rokas drezīnu vai motordrezīnu. Skolēniem ir 
īpašs piedāvājums – ekskursijas pa Gulbenes šaursliežu depo un iz-
braucieni ar rokas  drezīnu. Ekskursijas laikā var ielūkoties dzelzceļa 
vidē, gūt priekšstatu par dzelzceļa nozari, aplūkot vēsturisku dzelzce-
ļa ritošo sastāvu un izvingrināt rokas izbraucienā ar rokas drezīnu. Ir 
arī braucieni ar bānīti. Kustības saraksts aplūkojams šeit: http://www.
banitis.lv/timetable.htm. Teatralizēti uzvedumi – laupītāju uzbrukumi 
vagonam. Programmā ietilpst laupītāju uzbrukums vilcienam un pa-
sažieru izsēdināšana no  vilciena, neliels jautrības pārgājiens ar šķērš-
ļiem pa mežu, laupītāju  nometnes himnas dziedāšana, karoga pacel-
šana, zvēresta došana,  stafetes, jautrība un mielošanās ar laupītāju 
putru. Laupītāju šova  ilgums ir 1,5–2 stundas. Adrese: Viestura iela 
16G, Gulbene, Gulbenes novads. Informācija, cenas un pieteikšanās 
pa tālruni 644 730 37, 202 288 84 vai e-pastu info@banitis.lv. Mājasla-
pa: www.banitis.lv.

Z/s “Rūķīšu tēja“
Z/s “Rūķīšu tēja” ir viens no lielākajiem 
ārstniecības augu ražotājiem Latvijā.   

Saimniecībā tiek audzēti ap 40 dažādi 
ārstniecības augi, kas pārtop 77 dažādās “Rūķīšu 

tējās”. Saimnieki piedāvā aplūkot ārstniecības augu 
audzēšanu un iepazīstināt ar drogu tapšanas procesu “Rūķīšu” 

mājās Dobeles novada Krimūnu pagastā. 

Tagad iespējams aplūkot arī saimniecības jaunumu – ražotnes 
fasādi rotā iespaidīgs sienas gleznojums ar vairāk nekā 20 dažādiem 
ārstniecības augiem vienuviet. Grupu ekskursijām neizpaliek arī gardo 
tēju degustācija un tēju izvēles ieteikumi. Interesantiem ir iespēja arī 
iegādāties produkciju ražotnes veikaliņā par iepriecinošām cenām. 

Par ekskursijas cenām un laiku lūgums vienoties iepriekš pa tālruni 
292 638 46 vai e-pastu rukisuteja@navigator.lv .

www.rukisuteja.lv

audzēšanu un iepazīstināt ar drogu tapšanas procesu “Rūķīšu” 

Tagad iespējams aplūkot arī saimniecības jaunumu – ražotnes 
fasādi rotā iespaidīgs sienas gleznojums ar vairāk nekā 20 dažādiem 
ārstniecības augiem vienuviet. Grupu ekskursijām neizpaliek arī gardo 
tēju degustācija un tēju izvēles ieteikumi. Interesantiem ir iespēja arī 

Par ekskursijas cenām un laiku lūgums vienoties iepriekš pa tālruni 

http://www.banitis.lv/timetable.htm
http://www.banitis.lv/timetable.htm
http://info@banitis.lv
www.banitis.lv
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Ieriķu dzirnavas
Vidzemes šosejas 72. km no Rīgas, starp Siguldu 

un Cēsīm, daba ir izveidojusi un cilvēki pilnveidojuši 
brīnumjauku relaksēšanās vietu, kur ikdienas steigā 
nogurušajiem atgūt spēkus, vērojot brīnišķīgos Mel-
derupes ūdenskritumus, vienmēr mainīgo, savdabī-
go floristikas ekspozīciju, gūt enerģiju no iespaidīgā 
ūdensrata cēlās gaitas. Ieriķu dzirnavas ir vairāk nekā 
300 gadu vecas, jo pirmo reizi Ieriķu muižas kartē tās 
parādās 1681. gadā. Savulaik tās tika uzceltas kā Ieri-
ķu muižas saimniecības sastāvdaļa. Upīti, uz kuras ir 
dzirnavas, sauc par Melderupi, Grūbupi jeb Ieriķupi. 
Diemžēl pēc 1987. gada ugunsgrēka no dzirnavām ir 
palikuši pāri tikai mūri, taču tie ir ļoti iespaidīgi, un 
Ieriķu ūdensdzirnavas kā 17. gs. celtniecības piemi-
neklis ir iekļauts vietējās nozīmes arhitektūras piemi-
nekļu sarakstā. Ar jaunu un varenu sparu savu gaitu ir 
atsācis atjaunotais dzirnavu ūdensrats. Tas nosaukts 
agrākā saimnieka Ziemeļa vārdā – par Jorģi. Latvijas 
mazā upīte Melderupe var lepoties ar skaistiem stāv-
krastiem un septiņiem dažāda augstuma ūdenskri-
tumiem, kurus mēdz dēvēt arī par Grūbas ūdenskri-
tumiem. Viens no tiem ir iekļauts Latvijas skaistāko 
ūdenskritumu sarakstā, un to ir vērts aplūkot jebkurā 
gadalaikā. Melderupe ir izteikta lašupe. Takas garums 
ir apmēram 1 kilometrs. 

Mājaslapa: www.ierikudzirnavas.lv.
Mob. tel.: 28396804. 

E-pasts: meiere.ieva@gmail.com.

Lielāko zemes vāveru 
– murkšķu – apciemojums

Murkšķu audzētava Jaunstuči ir Alsungas novadā. Murkšķis ir lielākā 
zemes vāvere, kas īpaši slavena ar savu ziemas miegu un spalgo svilpšanu. 
Puse gada tiek pavadīta nomodā, puse – miegā. Murkšķi nomodā ir no 
maija līdz oktobrim, un tad viņus ir iespējams apmeklēt. Audzētavas īpaš-
niece Silvija Tetere pati pieņem grupas un pastāsta gan par murkšķiem 
vispārīgi, gan arī par katru savas audzētavas iemītnieku. Apmeklētājiem ir 
iespēja šīs milzu vāveres arī pabarot. 

Vislabāk audzētavu apmeklēt no maija otrās puses līdz septembra bei-
gām, jo agrā pavasarī murkšķi ir tikko modušies no ziemas miega. Pirms 
braukšanas ar grupu iepriekš jāpiezvana vai e-pastā jāpiesaka apmeklē-
jums, jo var gadīties, ka vienlaikus ierodas vairākas grupas, – tad bērniem 
noteikti nebūs interesanti. Ir piknika vieta, daži galdi, šašlika panna, var 
nodrošināt ar traukiem, bet tie pēc lietošanas jānomazgā pašiem. Pieeja-
mas arī šūpoles, bet par drošu šūpošanos jārūpējas pašiem. Ja iepriekš 
vienojas, var sagādāt iegādei par papildus maksu arī suitu saldskābmaizi, 
sklandraušus, pīrāgus, plātsmaizes, medu vai kādus citus kārumus, ko uz 
vietas Alsungā gatavo mājražotāji. 

Jaunāko informāciju var uzzināt mājaslapā  www.murkskis.lv,
 kā arī sekojot līdzi sociālajiem tīkliem 

https://twitter.com/murkski vai http://www.draugiem.lv/murkskis, 
vai https://www.facebook.com/murkskis. 

Ieejas maksa pieaugušajam ir 1,42 eiro, bērnam – 0,71 eiro. Tel.: 260 200 02, e-pasts: Silvija@Teteris.lv.

www.ierikudzirnavas.lv
http://meiere.ieva@gmail.com
www.murkskis.lv
https://twitter.com/murkski vai http://www.draugiem.lv/murkskis
https://www.facebook.com/murkskis
http://Silvija@Teteris.lv
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Senās skolas apmeklējums
Dundagas novada pašvaldības Kubalu skolā – muzejā klasē skolēnus sagaida senie skolas soli, tāfe-

lītes, tinte, rakstāmspalvas, 19.  gadsimtā tapušie skolēnu proves raksti. Mācīties tik senā skolā – kaut 
nedaudz – šodien ir īpaša iespēja. Ciemošanos skolas namā iepriekš jāpiesaka. Saimnieki pat sola iekurt 
uguni skursteņnamā. Jumtistabu dzīvoklī var iepazīt skolotāja, rakstnieka Ernesta Dinsberga darbus, gara 
darbinieka mūžā piedzīvoto. Skolā viņš nostrādājis četrdesmit gadu, latviešu literatūrā – septiņdesmit. 
Pavisam izdots ap pusotra simta E. Dinsberga grāmatu, no kurām daudzas pēc satura un tematikas lat-
viešu valodā bijušas pirmo reizi. Atjaunotā saimniecības ēkā tiek piedāvāts ieskats skolas sētas vēsturē, 
muzeja etnogrāfisko priekšmetu krājuma kolekcijā. Pastaigu takas, parādot, kā skolas zeme lietota mui-
žas darbības laikā, piedāvā iepazīt skolas sētas ainavu un atpūtas brīdi katram ceļotājam. Ekspozīcijas un 
izstādes pieejamas apmeklētājiem no 1. maija līdz 31. oktobrim darba dienās (pirmdiena – piektdiena) 
no plkst. 9.00 līdz 18.00, bet ar iepriekšēju pieteikumu arī brīvdienās vai ārpus darba laika. Plānotais mu-
zeja apmeklējums darba dienā piesakāms ne vēlāk kā iepriekšējās darba dienas laikā (līdz plkst. 17.00). 
Savukārt muzeja apmeklējums brīvdienās vai tematiska ekskursija piesakāma ne vēlāk kā nedēļu pirms 
izvēlētā laika. Ekspozīcijas un izstādes pieejamas tikai muzeja darbinieka klātbūtnē. Senās skolas apmek-
lējums noteikti būs vērtīgāks, izvēloties gida stāstījumu. Cenas: skolēniem – 0,57 eiro, skolotājiem vai 
audzinātājiem (2 personām), kas pavada audzēkņu grupu, – bezmaksas apmeklējums. Adrese: Kubalu 
skola, Sausteres ciems, Dundagas pagasts, Dundagas novads. Tālrunis: +371 63254335; +371 26332238. 
E-pasts: kubalmuz@dundaga.lv. 

Latvijas šokolādes leģenda Laima 
Laima glabā daudzas liecības par laikiem, cilvēkiem un mīlestību, un ta-

gad tie ir apkopoti šokolādes muzejā ar unikālu un interaktīvu ekspozīciju. 
Turklāt ir iespēja pašu acīm vērot, kā top šokolādes brīnums. Lai Laimas šoko-
lādes muzeja ekspozīcija būtu labi saskatāma un baudāma jebkuros apstāk-
ļos (gan saulainā dienā, gan tad, kad ar saules gaismu neesam lutināti), mu-
zeja ekspozīcijās ir izmantots īpašs Latvijā ražots GroGlass neredzamais stikls. 
Stiklu no abām pusēm neredzamu padara vairākkārtējs metāla oksīda kārti-
ņu pārklājums, turklāt tas pasargā ekspozīciju no kaitīgajiem UV stariem un 
palīdz novērst mākslas darbu izbalēšanu. Laimas šokolādes muzejā šo stiklu 
vari redzēt diarāmā – ainavā ar indiāni un kakao pupām, kā arī interaktīvajā 
mašīnā, kur katram pašam ir iespēja izveidot savu personalizēto šokolādes 
tāfelīti. Arī pati muzeja ēka ir nacionālā saldumu ražošanas lepnuma  Lai-
mas vēstures lieciniece. Šo Latvijas industriālā mantojama sarakstā iekļauto 
namu 1939. gadā projektēja arhitekts Staņislavs Aloizs Borbals. Laimas dzī-
vesstāstā savas lappuses ierakstījuši tās meistari, darbinieki, īpašie produkti 
un panākumi visā pasaulē. 

Vairāk informācijas: http://www.laima.lv/lv/ekskursijas/sokolades-muzejs.

http://kubalmuz@dundaga.lv.
http://www.laima.lv/lv/ekskursijas/sokolades-muzejs.

