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Saules iela 141, Ventspils
Saules iela 141, Ventspils
Tālrunis grupu pieteikšanai: 28611333
Tālrunis grupu pieteikšanai: 28611333
www.piedzivojumuparks.lv
www.piedzivojumuparks.lv

Piedzīvojumu parkā pieejamas vairāk kā 20 dažādas
Piedzīvojumu parkā pieejamas vairāk kā 20 dažādas
aizraujošas atrakcijas Sākot no aprīļa izklaidēties var virvju
aizraujošas atrakcijas Sākot no aprīļa izklaidēties var virvju
trasēs „Kaķa taka” un „Lācēns” un peintbola laukumos. No
trasēs „Kaķa taka” un „Lācēns” un peintbola laukumos. No
maija pieejama sintētiskā ledus slidotava, bampermašīnu
maija pieejama sintētiskā ledus slidotava, bampermašīnu
laukums ar 12 dažādu marku automašīnām un bamperlaivu
laukums ar 12 dažādu marku automašīnām un bamperlaivu
atrakcijas ar 12 elektriskajām laivām. Ekstrēmāku
atrakcijas ar 12 elektriskajām laivām. Ekstrēmāku
piedzīvojumu tīkotājiem interesanta liksies tramplīnlaiva
piedzīvojumu tīkotājiem interesanta liksies tramplīnlaiva
— ar braucienu brīvajā kritienā no 9 m augstas estakādes.
— ar braucienu brīvajā kritienā no 9 m augstas estakādes.
Mazākos skolēnus ieinteresē bērnu autoskola, kurā brauciens
Mazākos skolēnus ieinteresē bērnu autoskola, kurā brauciens
notiek pa laukumu ar ielu tīklojumu. Apmeklētājus priecē
notiek pa laukumu ar ielu tīklojumu. Apmeklētājus priecē
arī strūklaku zona ar 36 lēkājošām un 10 pašu darbināmām
arī strūklaku zona ar 36 lēkājošām un 10 pašu darbināmām
strūklakām. Aizraujoša izklaide ir katapultā, kameršļūkšanas
strūklakām. Aizraujoša izklaide ir katapultā, kameršļūkšanas
trasē, uz mehāniskajiem buļļiem, piepūšamajā atrakcijā un
trasē, uz mehāniskajiem buļļiem, piepūšamajā atrakcijā un
batutos ar gumijām. Nomā ir arī skrejriteņi un kalnu dēļi.
batutos ar gumijām. Nomā ir arī skrejriteņi un kalnu dēļi.
Līdzpaņemtai maltītei un draudzīgām sarunām piemērota
Līdzpaņemtai maltītei un draudzīgām sarunām piemērota
ir piknika zona.
ir piknika zona.

IZMAKSAS PERSONAI
IZMAKSAS PERSONAI

Kompleksais piedāvājums Nr. 1
7 EUR
Kompleksais piedāvājums Nr. 1
7 EUR
Bērnu autoskola, Bampermašīnas, Bamperlaivas,
Bērnu
autoskola, Bampermašīnas,
Bamperlaivas,
Kameršļūkšana,
Piepūšamā atralcija,
Kameršļūkšana,
Piepūšamā
atralcija,
Gumijlēkšanas batuts
Gumijlēkšanas batuts
Kompleksais piedāvājums Nr. 2
8,50 EUR
Kompleksais piedāvājums Nr. 2
8,50 EUR
Bamperlaiva, Bampermašīna, Kameršļūkšana,
Bamperlaiva,
Bampermašīna,
Kameršļūkšana,
Tramplīnlaiva,
rodeo bullis, Katapulta
Tramplīnlaiva, rodeo bullis, Katapulta
Kaķa taka skolēniem
5,70 EUR
Kaķa
taka
skolēniem
5,70
Ekstrēmu sajūtu cienītājiem — šķēršļu pārvarēšana, EUR

Ekstrēmu
cienītājiem
dažādas sajūtu
grūtības
pakāpes — šķēršļu pārvarēšana,
dažādas grūtības pakāpes
Kompleksās pusdienas
Kompleksās
pusdienas
Piedzīvojumu
parka kafejnīcā
Piedzīvojumu parka kafejnīcā
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Lauku iela 5, Ventspils
Lauku iela 5, Ventspils
Tālrunis 63623974
Tālrunis 63623974
www.udensparks.lv
www.udensparks.lv

Ūdens piedzīvojumu parkā Ūdens atrakciju zonā izveidots
Ūdens piedzīvojumu parkā Ūdens atrakciju zonā izveidots
1,6 m dziļš mākslīgo viļņu baseins, kurā viļņi darbojas
1,6 m dziļš mākslīgo viļņu baseins, kurā viļņi darbojas
periodiski. Šajā daļā ir arī siltais baseins ar ūdens kaskādi
periodiski. Šajā daļā ir arī siltais baseins ar ūdens kaskādi
un horizontālām masāžas strūklām, bērnu baseins, kā arī
un horizontālām masāžas strūklām, bērnu baseins, kā arī
divas 53 un 56 m garas un 6 m augstas slīdrenes, „Kalnu
divas 53 un 56 m garas un 6 m augstas slīdrenes, „Kalnu
upe”, divas SPA vannas un sauna. SPA zonā atrodas trīs
upe”, divas SPA vannas un sauna. SPA zonā atrodas trīs
dažādas pirtis, sāls istaba, masāžas vanna un dušas. Gan
dažādas pirtis, sāls istaba, masāžas vanna un dušas. Gan
ūdens atrakciju, gan SPA pakalpojumus var iegādāties
ūdens atrakciju, gan SPA pakalpojumus var iegādāties
kopā vai atsevišķi.
kopā vai atsevišķi.

IZMAKSAS PERSONAI
IZMAKSAS PERSONAI
Ūdens atrakciju kompleksa
Ūdens atrakciju kompleksa
apmeklējums
4 EUR
apmeklējums
4 EUR
Piedāvājums 10 un vairāk cilvēku grupai, cenā nav
Piedāvājums
10 un
cilvēku
grupai, cenā
nav
ietverta
SPA zona,
uzvairāk
katriem
10 skolēniem
vienam
ietverta
SPA
zona,
uz
katriem
10
skolēniem
vienam
pavadonim ieeja gan atrakcijās, gan SPA bez maksas.
pavadonim ieeja gan atrakcijās, gan SPA bez maksas.
Kompleksās pusdienas
Kompleksās
pusdienas
Ūdens
piedzīvojumu
parka kafejnīcā
Ūdens piedzīvojumu parka kafejnīcā

Sporta iela 7/9, Ventspils
Sporta 63621998
iela 7/9, Ventspils
Tālrunis

Tālrunis 63621998
www.ocventspils.lv
www.ocventspils.lv

LEDUS HALLES SLIDOTAVA. Piedāvājam ar iepriekšēju
LEDUS HALLES
SLIDOTAVA.
ar iepriekšēju
pieteikšanos
rezervēt
slidošanasPiedāvājam
laiku Olimpiskā
centra
pieteikšanos
rezervēt
slidošanas
laiku
Olimpiskā
centra
„Ventspils” Ledus halles slidotavā.
„Ventspils” Ledus halles slidotavā.

IZMAKSAS PERSONAI
IZMAKSAS
PERSONAI
Slidošana
un slidu
noma

Slidošana un slidu noma
Kompleksās pusdienas
Ledus
halles kafejnīcā
Kompleksās
pusdienas
Ledus halles kafejnīcā

GRUPAS APMEKLĒJUMU AICINĀM PIETEIKT IEPRIEKŠ UN PRECIZĒT IZMAKSAS.
GRUPAS APMEKLĒJUMU AICINĀM PIETEIKT IEPRIEKŠ UN PRECIZĒT IZMAKSAS.

www.skolasvards.lv

3,50 EUR
3,50 EUR
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IEKUSTAMIES
IEKUSTAMIES
RUDENIM
AR
VASARAI AR
JAUTRAJĀM
JAUTRAJM
CĪŅĀM!
CM!

ekav

22001295
www.zanzibara.lv

9 EUR/pers
20-50 cilvku
grupas

Komandas gaida izaicinjumi sacenoties trum, veiklb, vrb, attapb un drosm

1.- 6.klasm (4 h) Fotoorientans, irbju cas, kpana uz kast    erana
5.- 7.klasm (5 h) Prgjiens, drgumu medbas, kpana uz kastm, iepazans ar skvou, irbju cas
Skolotjiem atpta, brniem  slapjas muguras un fantastiskas emocijas. Lietus ms nebied!

SAULES
MUZEJS

www.skolasvards.lv
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Valmiera – lieliska izvēle ekskursijām!
Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks
Vieta, kur doties pārgājienā pa takām, kas papildinātas ar dažādiem līdzsvara un dabas elementiem, lai
viesi varētu atmodināt visas piecas maņas un sajust dabas tuvumu. Kad izbaudīta pastaiga Baskāju takā, var
izmēģināt arī taku kokos un aizraujošu pārbraucienu trosē pār Gauju. Ekskursijas noslēgumā iespējams nobaudīt
tēju un zāļu vanniņas kāju relaksēšanai. Apmeklējums grupām jāpiesaka iepriekš.
Valoda: latviešu, angļu, krievu
Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera; T: 27879242; 64224184; sajutuparks@voc.lv; www.sajutuparks.lv
Gaujas tramvajs
Gaujas tramvajs izvizinās ikvienu pilsētas viesi, paverot skatu no Gaujas uz skaistākajām Valmieras ainavām
un vecpilsētu. Tramvaju vada kapteinis, kurš vienlaikus ir arī gids un brauciena laikā iepazīstina pasažierus
ar ticamiem un Minhauzena cienīgiem stāstiem par Valmieru. Uz tramvaja ir iespējams rīkot pikniku. Grupu
pieteikšana pa tālruni 27828221. Gaujas tramvajs darbojas no maija līdz oktobrim.
Valoda: latviešu, angļu, krievu
Rīgas iela 43A, Valmiera; T: 28685894 vai 64226223; ezi@ezi.lv; www.ezi.lv
Valmieras muzejs
Muzejs piedāvā aplūkot vairākas pamatekspozīcijas un izstādes. Pastāvīgi apskatāma ekspozīcija „Teic man,
Gauja, Valmieras stāstu”, bet līdz 2016. gada 14. maijam – izstāde „Spēles, spēlītes. Lelles, lellītes”. Tāpat ir
iespēja pārbaudīt savus spēkus vairākās izglītojošās programmās – vai tā būs „Katram savs krekls”, kurā var
nodarboties ar audumu apgleznošanu, „Senā skola”, kurā var apgūt seno rakstību, vai citas. Skolēniem un
skolotājiem, kuri pavada grupas, izstāžu un ekspozīciju apmeklējums ir bez maksas.
Valoda: latviešu, angļu, krievu
Bruņinieku iela 3, Valmiera; T: 64223620; www.muzejs.valmiera.lv
Atpūtas komplekss „ Avoti”
Viesi var piedalīties divās izzinošās un izklaidējošās programmās. Ekskursijas „BMX čempioni” gaitā var
iepazīt BMX velotrasi un BMX muzeju – Slavas zāli, dabas taku – labirintu „Koku skola”, kurā jāatrod seši koku
noslēpumi, bet noslēgumā piedalīties mini golfa turnīrā. Savukārt ekskursija „Olimpiāde” ir komandu veidojoša
un saliedējoša uzdevumu un šķēršļu taka, kurā dalībnieki sacenšas, liekot lietā ātrumu, precizitāti, atjautību un
individuālo meistarību, kā arī spēju iejusties un darboties komandā. „BMX čempionu” ekskursijas cena – 4,90
EUR (personai), bet ekskursijai „Olimpiāde” – pēc personu skaita. Apmeklējums jāpiesaka iepriekš.
Valoda: latviešu, angļu, krievu
„Avoti”, Valmieras pagasts, Burtnieku novads; T: 29499342; info@avoti.com; www.avoti.com
Valmieras drāmas teātris
Ekskursijas laikā Valmieras drāmas teātra aizkulišu pasaulē skolēni gūs iespēju ielūkoties tajā, kas notiek
skatuves „otrajā pusē”. Piedāvājumā arī izrādes bērniem un pieaugušajiem. Apmeklējuma cena skolēniem
– 1,50 EUR, pieaugušajiem – 2,50 EUR, bet skolēnu grupas vedot ekskursijās, diviem skolotājiem ieeja bez
maksas. Apmeklējums jāpiesaka iepriekš!
Valoda: latviešu, angļu, krievu
Lāčplēša iela 4, Valmiera; T: 64207334; vdt@vdt.lv; www.vdt.lv
www.skolasvards.lv
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Mācību stunda
Aicinām Tevi un Tavus klasesbiedrus nomainīt
ierasto skolas vidi un piedzīvot foršākās
mācību stundas uz kuģa Baltijas jūrā.
Šādi Tava klase var apvienot patīkamo ar
lietderīgo – doties jūras ceļojumā, apgūt
mācību vielu, uzzināt interesantus faktus
par Zviedriju un vienkārši labi pavadīt laiku.
• Ģeogrāfijas un svešvalodas stunda –
iepazīsti Zviedrijas arhipelāgus un šēras.
Piedalies ekskursijā pa Stokholmu gida vadībā
latviešu, krievu vai angļu valodā un papildu
ģeogrāfijai pārbaudi arī savas valodu zināšanas.
• Dabas zinātņu stunda – atklāj dabas procesus
un parādības, veicot neskaitāmus aizraujošus
eksperimentus Tehnikas muzejā.
• Vēstures stunda – apmeklē Vasa muzeju un
apskati iespaidīgo 17. gs. kuģi. Dodies arī uz
www.skolasvards.lv

Zviedrijas vēstures un Armijas muzejiem,
kā arī Karalisko dārgumu krātuvi.
• Mākslas stunda – atklāj mākslas pasauli un
apskati slavenu mākslinieku izstādes
Fotogrāfijas un Modernās mākslas muzejos.
• Mūzikas stunda – uz kuģa dziedi karaoke,
savukārt Stokholmā apmeklē slavenās
popgrupas ABBA muzeju, kļūsti par piekto
grupas dalībnieku un iepazīsti
mūzikas vēsturi.

5

Izlaiduma svinības
Organizē savu izlaidumu uz kuģa M/S Isabelle –
jūra, draugi, brīvība, jautrība, selfiji, pārsteigumi
un svinības ar īstu vērienu. Šis pozitīvais un
patīkamām atmiņā bagātais notikums būs arī
kā lieliska pateicība skolotājiem, pasniedzējiem,
skolas un studiju biedriem.

Izlaiduma svinību programmas piemērs
1. diena
• Plkst. 15:00 ierašanās Rīgas pasažieru ostā un
piedzīvojumi var sākties.
• Plkst. 16:00 pasākuma svinīgā ceremonija
un kafijas galds ar uzkodām uz kuģa.
• Plkst. 17:30 izbraukšana no Rīgas pasažieru
ostas – fotografēšanās uz ārējā klāja.
• Plkst. 20:00 aizraujoša atpūtas un izklaides
programma uz kuģa: skanīgas dziesmas
karaoke, dejas dzīvās mūzikas pavadībā vai
diskotēkā, vakara šova izrādes un loterijas ar
lieliskām balvām un iespēju laimēt
Tallink dāvanu kartes.

2. diena
• No rīta brokastis zviedru galda restorānā.
• Plkst. 10:30 kuģis pienāk Stokholmas ostā.
• Ekskursija pa Stokholmu gida pavadībā,
muzeju un izklaides parku apmeklējums vai
arī brīvais laiks vecpilsētā kopā ar klasi.
• Plkst. 17:00 kuģis atstāj Stokholmas ostu.
• Ielūdzam uz vakariņām kuģa restorānā.
• Vakara atpūtas un izklaides programma
turpinās arī atpakaļceļā.
3. diena
• Sātīgas brokastis kuģa restorānā.
• Plkst. 11:00 atgriešanās Rīgas pasažieru ostā.

Visi minētie pulksteņa laika uzrādīti pēc attiecīgās valsts laika.

67099710, groups@tallink.lv, www.tallink.lv
www.skolasvards.lv
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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 iejusties viduslaiku tēlos.
Mazie skolēni Mūka un kalpones vadībā apgūs pils celtniecības noslēpumus, arhitektūras detaļu simboliku, 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 glabātājai, 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 variantu: viduslaiku mielastu vai ekonomisku piedāvājumu skolēnu grupām.
Viduslaiku mielasts un mazo mūciņu mielasts ir ēdams ar rokām vai koka karotēm.

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

Uztikšanos Jaunpils pilī!

www.skolasvards.lv
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P i e d z ī v o ju m i , z i n ā š a n a s , i z k la i d e , a t p ū t a c e p t u v ē ”L ā č i ” -

tā ir lieliska iespēja uzzināt un iepazīt īstas rudzu maizes cepšanas noslēpumus,
redzēt maizes tapšanas procesu, iejusties maiznieka lomā,
izcepot pašiem savu rudzu maizes klaipiņu vai gardo kliņģeri
Īpaši izstrādātas, izzinošas mācību ekskursijas gan pirmsskolas,
gan skolas vecuma bērniem un pieaugušajiem (sākot no 3,50 eur/pers.):

*Maizīt’ mana bagātība *Es mīlu rudzu maizi *Izcep savu maizes klaipu
Piedāvājam arī dažādas tematiskās aktivitāšu programmas:
*Zupas vārīšanas piedzīvojums *Sportiskās Maiznieku aktivitātes *Kliņģera cepšanas piedzīvojums
Īpašais pusdienu piedāvājums bērniem, bērnu laukums, bezmaksas stāvlaukums.
Sīkāka informācija un pieteikšanās: www.laci.lv; mob.t.: +371 29256676, e-pasts: izklaide@laci.lv

Apskates saimniecībā "Dzintari" interesanti
pavadīta diena gan lieliem, gan maziem,
interesanta un zinoša saimnieka pavadībā.
Āfrikas strausi, retro automobiļi.
Iespēja aplūkot padomju laika
vecās un nu jau diezgan retās mašīnas,
kā arī uzdot jums interesējošus jautājumus
par visu redzamo.
TĀLRUNIS: 29459618 (Magnuss)
ADRESE: „Dzintari", Skaņkalnes pagasts,
Mazsalacas novads.

www.skolasvards.lv
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Esat zinātkāri, aktīvi, nebēdnīgi?
Aicinām pavadīt aizraujošu laiku:

Liepājā un
tās apkārtnē

Mūzika mājo Liepājā!

Vai esat redzējuši koku, no kura plūst mūzika? Šim sešus metrus
augstajam kokam, kas veidots no četriem tūkstošiem metāla stienīšu,
ir īsta Liepājas roka sirds. “Spoku koks” veidots par godu leģendārās
grupas “Līvi” piemiņai. Esot Liepājā, izstaigājiet arī Latvijas mūziķu
Slavas aleju un iemācieties Liepājas himnu, apskatot Liepājas himnas
tēlu skulptūras. Sekojiet nošu zīmēm bruģakmeņos un iepazīstiet
ievērojamākos Liepājas tūrisma apskates objektus!

Liepājas teātris

Liepājas teātris ir vecākais profesionālais latviešu teātris, kas darbojas
jau 109. 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!

Muzejpedagoģijas nodarbība vai
ekskursija gida vadībā Liepājas Muzejā
Iepazīstiet Liepājas un apkārtnes senvēsturi un Liepāju līdz 20. gadsimta sākumam gida pavadībā vai muzejpedagoģijas nodarbībās
„Pūķa asinis, krupja žaunas”, „Pūra lādi atverot”, „Durbes kauja”, „Dedziet, tautas, gaišu guni”, „Es. Patriots”, „Kara rētas Liepājas sejā” u.c.

Mūžīgā vasara Liepājas Olimpiskā
centra baseinā un SPA
Liepājas Olimpiskā centra baseini un SPA zona ļaus jums sajusties
kā saulainā vasaras dienā jebkurā gadalaikā. Labsajūta un jautrība
garantēta!

Embūtes senleja

Leģendām un teikām apvītā Embūtes senleja ir viena no skaistākajām
vietām Kurzemē. Izstaigājiet dabas taku un uzziniet traģisko kuršu
virsaiša un vācu bruņinieku vadoņa meitas mīlas stāstu, kas iedvesmojis Raini radīt lugu ”Indulis un Ārija”.

Valdas Jēriņas Leļļu istaba Aizputē

Četrās istabās apskatāma lielāka padomju laika leļļu kolekcija Latvijā,
kura ietērpta unikālos, pašdarinātos tērpos. Leļļu istabā varēs kārtīgi
izspēlēties un pat uzvest leļļu teātri.

www.skolasvards.lv
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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. 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
Laivu māja
Muzejs lepojas ar tādām unikālām lietām kā 18. gs. kaltām bronzas
saktām un jostām, zvejas rīkiem, pāvilostnieku atrastajiem dzintariem un fosīlijām. Blakus Laivu mājā apskatāmi lielgabarīta eksponāti.
Nelaidiet garām arī zivju kūpināšanu Pāvilostā un maizes cepšanu
"Ievlejās"!

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”

Vēsturiskas ekspozīcijas apskate Tadaiķu pagasta kolhoza ”Suvorovs”
kantorī. Te var arī izmēģināt dažādus padomju laika darbarīkus kolhoza mehāniskajās darbnīcās un 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.

Zirgu izjādes un gaisa trošu atrakcijas
“Jura staļļos”
Ekskursija staļļos, izjādes ar zirgiem, izbraucieni pajūgā vai pat karietē – izvēlieties, ko sirds kāro! Drosmīgākajiem piedāvājam izmēģināt
spēkus gaisa trošu atrakcijās ar 7 dažādiem šķēršļiem un diviem
nobraucieniem, vai trasē, kas paredzēta pašiem mazākajiem. Pēc
aktīvi pavadītas dienas “Ivetas ķēķī” var pielikt pilnus punčus ar īpašo
„Kovboja zupu” vai citiem gardumiem.

Savvaļas zirgu un tauru ganības dabas
parkā “Pape”
Nesteidzīgā pastaigā stundas garumā ir iespēja iepazīties 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.
www.skolasvards.lv
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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

ekskursiju programma

www.skolasvards.lv
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Ar klasi uz Jaunpili!
Ja vēlaties savu klasi aizvest atraktīvā, radošā un izzinošā klases ekskursijā,
aicinām braukt ciemos uz Jaunpili!
Izdzīvot viduslaikus, radīt, darboties pašam, aktīvi atpūsties pie dabas ir iespējas,
ko Jums piedāvā Jaunpils puses apskates vietas!

Radi un darbojies pats!

Radošās darbnīcas “7balles”
Skolēni paši var izveidot un izliet sveces, izgatavot dažādas formas atstarotājus, veidot naglu - dziju rakstus un
darboties galdnieka darbnīcā!
Aktivitātes ir pieejamas gan pa vienai, gan kombinējot!
Biedrība "7BALLES" , tālr. +371 29211988, e: 7balles@apollo.lv, www.7balles.lv
Jaunpils amatu māja
Pirms darbošanās kādā no meistarklasēm skolēniem ir ekskursija audēju
darbnīcā, kurā var uzzināt kā no aitu vilnas galā sanāk audums!
Vismaz vienam no grupas ir iespēja pašam pamēģināt aust stellēs!
Meistarklasēs var darboties gan ar dziju, gan dabas materiāliem!
Jaunpils Amatu māja, t.+371 28301408, e.: velga_pavlovska@inbox.lv

Izdzīvo viduslaikus!

“Mazie mūciņi” un citas tematiskās programmas Jaunpils pilī
Viesošanās Jaunpils pilī ir neaizmirstams piedzīvojums, kura laika skolēni un skolotāji var paši iejusties viduslaiku
personāžos, doties teatralizētajās ekskursijās ar mūku brāli Teodoru, Atslēgu glabātāju un citiem personāžiem,
kā arī pārbaudīt savus spēkus viduslaiku spēlēs!
Pils krodziņā piedāvā mieloties ar gardām pusdienām gan mūsdienu, gan viduslaiku gaumē!
Jaunpils pils, t. +371 26101458, e.: info@jaunpilspils.lv, www.jaunpilspils.lv
Bruņinieku skola viduslaiku sētā “Niedru lija”
Atraktīvas izklaides viduslaiku garā - loka šaušana, šaušana ar arbaletu,
cirvja un šķēpa mešana, monētu kalšana un citas izklaides skolēnus sagaida
viduslaiku sētā “Niedru lija”.
Šeit katrs var piemērīt bruņinieku bruņas, paņemt rokā zobenu,
nofotografēties ar kaujas cirvi un bruņu cepuri!
Viduslaiku sēta “Niedru lija”, t: +371 26336513, e.: info@viduslaikos.lv,
www.viduslaikos.lv

Atpūties pie dabas!

Atpūtas un izklaides laukums
Jaunpils centrā ozolu paspārnē mazāko klašu skolēni var rotaļāties rotaļlaukumā, bet lielākie vingrot un pārbaudīt spēkus āra trenažieros, turpat
blakus arī bumbiņšūpoles visiem vecumiem!
Kartavkalna dabas takas
Skolēni Kartavkalnā var ļauties bezrūpībai un aktīvi atpūsties! Senā latviešu
pilskalna apkārtnē ir iekārtotas dažādu raksturu un sarežģītības dabas takas.
Centrālais objekts ir koka senās apmetnes makets un skatu tornis, no kura
paveras skats uz Jaunpils centru.
Labiekārtotā piknika vietā ar ugunskuru skolēni paši var baudīt līdzņemto
maltīti!

Gaidām ciemos Jaunpilī!
Jaunpils Tūrisma informācijas punkts
Tel. +37128684484, E.: turisms@jaunpils.lv, www.jaunpils.lv

www.skolasvards.lv
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TŪRE AR SVILPAUNIEKIEM, KARIKATŪRĀM, MEDU UN PAMPĀĻU PODIEM
Rudens ekskursija uz Ķekavas novadu
Baudīt rudens lapu zeltu nav jādodas nekur pārāk tālu. Tepat, nepilnu 20 kilometru attālumā no Rīgas, atrodas Ķekava, un te
ir daudz ko redzēt un arī daudz, ko darīt. Īpaši gaidīti šoruden ir skolēni tradicionālajās rudens ekskursijās.
Podnieku sēta – keramikas darbnīca „Svilpaunieku bazārs” Katlakalnā. Te var ne tikai redzēt, kā mākslinieces Daces Zvanītājas vadībā top svilpaunieki u. c. keramikas darinājumi un kā norisinās podu izvirpošanas process, bet arī līdzdarboties tajā
un paņemt savus darbiņus līdzi. Tāpat šeit var apskatīt malkas cepli, kurā notiek keramikas izstrādājumu apdedzināšana. www.
svilpo.lv
Tad dodamies mazliet tālāk – uz Ķekavu. Pretī Doles-Ķekavas ev. lut. baznīcai, kas stāv
pašā Rīgas-Bauskas šosejas malā, atrodas Ķekavas novadpētniecības muzejs. Tajā ir ļoti interesanta pastāvīgā ekspozīcija, kurā var daudz ko uzzināt par Ķekavas novada – Pierīgas reģiona – vēsturi. Tas ir vienīgais muzejs Latvijā, kas popularizē karikatūru kā mākslas žanru, un
te bieži apskatāmas saistošas izstādes: gan Latvijas labāko karikatūristu, gan citu žanru mākslinieku darbi. Skolu jaunatnei muzejs piedāvā vairākas izglītojošas programmas, piemēram,
”Izkrāso pasaku!”, „Karikatūra kā vēstures avots” un „Dzīve pilskalnā”. Īpaši pēdējā programma
izpelnījusies ievērību, jo tajā piedaloties, ikviens var pamēģināt, kā tas ir – iejusties arheologa
lomā. www.parkulturu.lv
Pēc paviesošanās Ķekavas novadpētniecības muzejā turpat Ķekavas novada Tūrisma koordinācijas centrā varat paņemt Latvijā pirmo baznīcas torņa skatu karti, kompasu un binokli
un uzkāpt Doles-Ķekavas ev. lut. baznīcas 15 m augstajā tornī. No tā paveras skaists skats
– īpaši tagad, rudenī! – uz Ķekavas novadu un tuvējo apkārtni no augšas.
Skats no Doles-Ķekavas baznīcas torņa uz Veco Ķekavu, kuras skaistākā ēka neapšaubāmi ir bijušais Īguma nams.
Tagad jums droši vien gribēsies mazliet izkustēties, tāpēc iesakām doties uz Ķekavas
Miniparku, kur var sarīkot minigolfa turnīru vai iemēģināt roku petanka spēlē.

Doles Tautas nams
un Doles-Ķekavas baznīca.

Skats no Doles-Ķekavas baznīcas
torņa uz Veco Ķekavu.

Bet dienas nobeigumā piedāvājam doties uz zemnieku saimniecību „Dorītes” Daugmalē: paciemoties pie bitēm un nogaršot bišu vākto gardo medu.

Jāņa Sulutaura jeb Daugmales Jāņa saimniecībā ievāktais medus ne reizi vien atzīts par
vienu no labākajiem Latvijā. Bet apciemot pašu dravnieku ir iespēja ne vien vasarā, bet arī
agrā rudenī! Viņš te, Daugmalē, pastāstīs daudz interesanta par bišu dzīvi un izrādīs to mājokli – stropu. Gribat redzēt bišu „šūpulīti”, „ledusskapi” un „atpūtas krēslu”? Vai saimes svarīgāko
biti – prāvo, ar „Šveices krustu” iezīmēto māti, redzēt jaunās bites nākšanu pasaulē un izbaudīt īpašo sajūtu, pieskaroties ar roku zumošajam bišu rāmītim? Tikpat miermīlīgas kā saimnieks ir viņa bites. Kad bišu saimes dzīve apskatīta, jāpagaršo aptuveni 12 dažādu nokrāsu
medus – liepu, viršu, meža aveņu, griķu un vēl daudzi citi. Par katru savs stāsts, katram sava
garša un labums veselībai. Pa vidu medus degustēšanai ciemiņi var nogaršot veselīgo medus
dzērienu. Dravnieks arī aicina apmeklētājus praktiski darboties, liet vaska sveces pēc sentēvu metodes. Īstiem kārumniekiem jāmēģina pārvest mājās kaut mazu daļu no bišu dravas
bagātībām – medu, bišu maizi jeb ambroziju (to dēvē arī par dievu ēdienu), ziedputekšņus,
tāpat citus kārumus. Arī te ir Iespēja paviesoties keramikas darbnīcā un izveidot savu laimes
pogu, kā arī pārvest dāvanu mājiniekiem – kādu no oriģinālajiem Pampāļu podiem ar purva
saknēm, ko veidojusi keramiķe Linda Kunstmane. www.daugmalesmedus.lv

Ķekavas Miniparks.

Ciemos pie Bišu Jāņa Daugmalē.

Ķekavas novadā ir vēl pulka dažādu iespēju atpūsties, uzzināt daudz ko jaunu un izklaidēties. Tā, piemēram, dabas mīļotāji
var doties uz bioloģisko saimniecību „Valmoniras”, kur skaistā, sakoptā vidē var vērot harmoniju starp dzīvniekiem, cilvēkiem un dabu. Skolēniem varētu īpaši interesēt āra trenažieri un citas aktīvās atpūtas iespējas. www.valmoniras.lv

Vairāk informācijas par apskates objektiem Ķekavā var atrast, apmeklējot Ķekavas novada TIC mājas lapu
www.parturismu.lv, zvanot pa tālr. 67935826, 27017333 vai rakstot uz e-pastu: turisms@kekava.lv
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Kad ceļot ir prieks…
Reģ Nr: 40103112189; Matīsa iela 31/2, LV-1011, Rīga, Latvija; Info: +371 67813290; +371 20009137
Kad ceļot ir prieks…
Kad ceļot ir prieks…
www.fortunatravel.lv
Reģ Nr: 40103112189; Matīsa iela 31/2, LV-1011, Rīga, Latvija; Info: +371 67813290; +371 20009137
Reģ Nr: 40103112189; Matīsa iela 31/2, LV-1011, Rīga, Latvija; Info: +371 67813290; +371 20009137
www.fortunatravel.lv
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
www.fortunatravel.lv
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GRUPAS PIEDĀVĀJUMI BRAUCIENIEM PA IGAUNIJU
MARŠRUTS
Ģimenes atpūta Tallina

Cienījamie skolotāji,
Tallina - vecpilsētas ekskursija. Igaunijas “LIDO” filiāle. Tallinas zoodārzs.
Rakveres pērles

Dienu
skaits

Cena grupai
30 cilv. + 2
skolotājas
bezmaksas

Cena grupai
40 cilv. + 3
skolotājas
bezmaksas

1

22.00 EUR

16.00 EUR

1

22.00 EUR

17.00 EUR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________

GRUPAS PIEDĀVĀJUMI BRAUCIENIEM PA LIETUVU
MARŠRUTS

Klaipēda un DINO parks
Klaipēda – Delfinārijs, Jūras muzejs. “DINO parks” izklaide un atpūta.
Ciemos pie dzirnavnieka

Dienu
skaits

Cena grupai
30 cilv. + 2
skolotājas
bezmaksas

Cena grupai
40 cilv. + 3
skolotājas
bezmaksas

1

21.00 EUR

16.00 EUR

Tūrisma kompānija „Fortuna Travel” ar prieku prezentē
savu
ceļojumu
izlasi,
īpaši
Pakruojis muiža:Jums
Aptiekas dārzs,
Spīdzināšanas
muzejs, Kalēja darbnīca,
Staļļi,kurus
1
17.00
EUR
Muižas saimniecība, Muižas kino, Fotoateļje, Izklaidējoši izglītojošas
iecienīja mūsu skolēnu grupās. 1
20.00 EUR
15.00 EUR
programmas.
Tartu vecpilsēta, zinātņu izklaides centrs “Ahhaa Teaduskeskus”.
Šauļi - Saules pilsēta
Darbojoties
tūrisma
tirgū
jau
21
gadu,
mūsu
kompānija
ieguva lielu pieredzi autobusu ekskursiju
Tartu un Aviācijas muzejā
1
17.00 EUR
1
20.00 EUR
15.00 EUR
Krusta kalns, ekskursija Šauļos, šokolādes fabrika “Rūta” muzejs +
ceļojumu
organizēšanā.
Tartu – vecpilsētas ekskursija. Igaunijas Aviācijas muzeja apmeklējums.
meistarklase.
Vidusigaunijas bagātības
Viļņa - Traķi
Pat ja mūsu ceļojumu izlasē, Jūs
neatradīsiet
vēlamās
braucienu programmas, mūsu kompānija ar
1
21.00 EUR
16.00 EUR
1
22.00 EUR
Strausu ferma un piena saimniecība Immaverē. Tὒri.
Viļņa –ne
vecpilsētas
ekskursija,
Traķu ezerpils. valstīm, bet arī pa Eiropu.
lielāku
prieku
organizēs
Jums
unikālu
grupas
braucienu
tikai
pa
Baltijas
Viena diena Sāmsalā
Kauņa - Paņeveža
Mūsu darba pamatprincipi – ir1 pakalpojumu
kvalitāte un to optimāla maksa.
27.00 EUR
22.00 EUR
1
20.00 EUR
Etnogrāfiskais muzejs Koguva. Kāli meteorīta krāteris. Karjas baznīca. Anglas
Rakveres pils ar šova programmu. Igaunijas policijas muzejs.
Tartu un “AHHA CENTRS”

vējdzirnavas. Kuressaare.
Vidusigaunijas dabas brīnumi

Gaidām jūs…

Aedvigu skaistie meži. Janedas muiža. Jarva Jāni Ugunsdzēsēju muzejs.
Leģendu zeme - Poltsama
Poltsamas pils. Laiuses Salmu muzejs. Elistveres dzīvnieku dārzs.
Austrumigaunijas pērle - Narva
Alatskivi muiža. Kallaste. Avinurmes koka amatniecības centrs ar meistarklasi.
Toila. Narva – vecpilsētas ekskursija, Narvas cietoksnis. Elistveres dzīvnieku
dārzs. Tartu.
Ziemeļigaunijas ūdens/leduskritumi

Kauņā – vecpilsētas ekskursija, Čurļoņa, Velnu muzeji. Paņeveža – vecpilsētas
ekskursija.
Palanga – Kretinga - Mosedis

1

22.00 EUR

16.00 EUR

1

21.00 EUR

16.00 EUR

Palanga – atpūta Baltijas jūrā, Basanavičus ielas izklaides, Dzintara muzejs.
Kretinga – vecpilsētas ekskursija, Tiškeviču muižas pils ar ziemas dārzu.
Mosedis - akmeņu dārzs un muzejs.
Trīs Lietuvas galvaspilsētas: (Viļņa – Traķi – Kauņa)

2

63.00 EUR

55.00 EUR

Kauņa - pils, vecpilsētas ekskursija. Traķu ezerpils. Viļņa - vecpilsētas
ekskursija.
Aukštaitijas kolorīts

Birži – pils, Biržu novada muzejs “Sela”. Rokišķi - Grāfu Tizengauzu pils
muzejs. Aukštaitijas nacionālais parks. Ignalina. “Šakotis” kūkas cepšanas
Kad ceļot ir prieks…
meistarklase. Cepelīni. Molētu etnokosmoloģijas muzejs.
2
60.00 EUR
52.00 EUR
Tallina – vecpilsētas
ekskursija. Paldiski stāvie krasti. Keilas ūdenskritums.
Reģ Nr: 40103112189; Matīsa iela 31/2, LV-1011, Rīga, Latvija; Info: +371 67813290; +371 20009137
Izklaides Baltijas Jūras krastā: (Klaipēda – Palanga)
Turisalu klintis. Jagalas ūdenskritums. Nimmeveski kanjons
un ūdenskritums.
www.fortunatravel.lv
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kesmu
kapteiņu ciems un Jūras muzejs, Palmses muiža.
Klaipēda – vecpilsētas ekskursija, Delfinārijs, Jūras muzejs, DINO parks.
Ceļojuma cenā ietilpst:
Palanga – atpūta Baltijas jūrā, Basanavičus ielas izklaides, Dzintara muzejs.

13.00 EUR

13.00 EUR

17.00 EUR

16.00 EUR

1

21.00 EUR

16.00 EUR

2

58.00 EUR

50.00 EUR

2

62.00 EUR

55.00 EUR

2

62.00 EUR

55.00 EUR

GRUPAS PIEDĀVĀJUMI BRAUCIENIEM PA LATVIJU
Transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā; ceļa nodokļi, grupas vadītāja-gida pakalpojumi; Viena nakts viesnīcā
divvietīgā numurā ar brokastīm.

Cena grupai
30 cilv. + 2
MARŠRUTS
skolotājas
Ieejas biļetes apskates objektos; vietējo gidu pakalpojumi; papildus pusdienas, vakariņas (pēc vēlēšanas).
bezmaksas
Jūras vārti – Ventspils
Dienu
skaits

Papildus izdevumi:

"Lemberga Hūta". Kuģītis "Hercogs Jēkabs". Piejūras brīvdabas muzejs.
Mazbānītis.
Latgales mozaīka
Preiļi - Leļļu galerija un Miniatūrā karaļvalsts. Aglonas Maizes muzejs.
Karaļkalns. Aglonas bazilika.
Vēju pilsēta – Liepāja
Rīgas ZOO filiāle „Cīruļi”. Liepāja – vecpilsētas ekskursija, Zilā karoga
pludmale, Karosta.
Rūjienas prieki
Rūjienas saldējuma fabrika ar degustāciju. Šinšillas audzētava. Ķoņu
dzirnavas.
Vidzemes dabas brīnumi
Līgatnes dabas takas. Cēsis - vecpilsētas ekskursija + Viduslaiku pils. Sigulda.
Ciemos pie Haskijiem
Skrīveru pārtikas kombināts ar meistarklasi. Sibīrijas un Aļaskas haski suņu
audzētava. „Liepkalnu maiznīca” ekskursija ar degustāciju.
Pokaiņu meža mistērijas un noslēpumi
Dobele - pilsdrupas. Pokaiņu mežs. Tērvetes dabas rezervāts.
Vidzemes romantika
Valmiera – vecpilsētas ekskursija. Skaņākalna dabas parks ar pikniku.
Burtnieku zirgaudzētava, Burtnieku ezers.
Kurzemes Pilis
Jaunpils pils. Durbes Pils. Tukums. Jaunmoku Pils, Meža muzejs.
Zemgales Pilis
Jelgavas Pils. Rundāles Pils ar parku. Bauska un Livonijas ordeņa pilsdrupas,
20. g. s. iela. Mežotnes pils.
Kurzemes Ūdenskritumi
Livonijas ordeņa pilsdrupas Kandavā. Sabiles Pilskalns. Abavas rumba, Veldzes
un Īvandes ūdenskritumi, Ventas rumba, Alekšupītes ūdenskritums.

Cena grupai
40 cilv. + 3
skolotājas
bezmaksas

1

18.00 EUR

13.00 EUR

1

20.00 EUR

15.00 EUR

1

19.00 EUR

14.00 EUR

1

18.00 EUR

13.00 EUR

1

16.00 EUR

11.00 EUR

1

16.50 EUR

12.50 EUR

1

15.50 EUR

12.50 EUR

1

17.50 EUR

13.50 EUR

1

18.00 EUR

13.50 EUR

1

15.50 EUR

11.50 EUR

1

18.00 EUR

13.50 EUR

Ceļojuma cenā ietilpst:
Transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā; ceļa nodokļi, grupas vadītāja-gida pakalpojumi; Viena nakts viesnīcā
divvietīgā numurā ar brokastīm.
Papildus izdevumi:
Ieejas biļetes apskates objektos; vietējo gidu pakalpojumi; papildus pusdienas, vakariņas (pēc vēlēšanas).

Ceļojuma cenā ietilpst:
Transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā; ceļa nodokļi, grupas vadītāja-gida pakalpojumi.
Papildus izdevumi:
Ieejas biļetes apskates objektos; vietējo gidu pakalpojumi; papildus pusdienas, vakariņas (pēc vēlēšanas).

@laimture.

www.skolasvards.lv
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Aglonas Maizes muzejs aicina ciemos!
1. Saruna par maizi – 1 stunda.

Stāstījums par maizes vēsturi, uzturvērtību, rudzu maizes gatavošanu pēc sentēvu
metodēm, maizes degustācija, zāļu tēja ar medu, caur logu var redzēt maiznieku darbu.
Cena personai 4.00€; skolēniem -3.00€;

2. Pusdienas latgaliešu gaumē ar stāstījumu – 1.5 stundas.

Ēdienkartē suoleiti ogurči, špeks, zuoļu čajs ar madu, supeņš, guļbeitis ar zūsteiti voi
kilbasu, kļockas, sipesnīks.
Skolēnu grupām cena pēc vienošanās.

3. Ciemiņi var arī iejusties cepēju lomā un izveidot savu maizes
klaipiņu līdzņemšanai.

* Mežonīgi aizraujoši pārgājieni
* Piedzīvojumu spēles bunkuros
* Aizraujoš augsto virvju parks
* Komandu saliedēšanas aktivitātes
* Pilsētorientēšanāš rēbusi
* Nakts un dienas laivu braucieni

www.piedzivojumagars.lv
www.skolasvards.lv

Kā
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Cena par kukulīti – 1.50€
Pieteikties par vēlamo programmu pie saimnieces Vijas Kudiņas pa tālruni 29287044.
Atrodamies Aglonā, Daugavpils ielā 7, LV-5304
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Ceļo laikā, ceļo Turaidas muzejrezervātā!
Ceļojot mēs apgūstam vairāk, kā jebkādā citā veidā. Dažreiz diena, pavadīta svešumā, sniedz vairāk nekā desmit
(Anatols Franss)
gadu dzīves mājās.

Turaidas muzejrezervāts aicina braukt ciemos un izmantot iespēju iepazīt tūkstoš gados
uzkrāto Turaidas vēsturiskā centra bagātību, piedaloties muzeja izglītojošajās programmās.
Izzini aktīvā veidā
Turaidas vēsturisko centru – atrodi vietas, lietas, iepazīsti senus stāstus,
izpildi uzdevumus! Garantējam sacensību garu un balvas! Garlaicīgi
nebūs! Programma sagatavota dažādās grūtības pakāpēs, tādēļ
piemērota gan skolēniem, gan pieaugušo grupām.
Mērķauditorija: 4. - 12. klase. Cena grupai: 29.88 EUR + ieejas biļetes.

No kā būvēta Turaidas pils? Vai Tu zini, ka Turaidas pils
senie ķieģeļi ir jau vairāk nekā 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 grupai: 35. 57 EUR + ieejas biļetes.
Ciemos pie Turaidas fogta. Ceļojums laikā – vienreizēja

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. Programma veidota kā patīkams un izzinošs atpūtas
brīdis gan skolu klasēm, gan tūristu grupām un darba kolektīviem.
Mērķauditorija: 4. - 12. klase. Cena grupai: 35.57 EUR + 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 cilvēka rakstura vai fiziskās īpašības. Izpēti sava uzvārda
izcelsmi!
Mērķauditorija: 4. - 9. klase. Cena grupai: 35.57 EUR + ieejas biļetes

Ienāc tautasdziesmu pasaulē.
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 12. gadsimta noslēgumā!
Mērķauditorija: 1. - 9. klase. Cena grupai: 35.57 EUR+
ieejas biļetes.

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! Šogad Dainu kalnam atzīmējam
30. gadskārtu un dainu krājējam Krišjānim Baronam – 180!
Mērķauditorija: 1. - 6. klase. Cena grupai: 26.32 EUR +
ieejas biļetes

Programmas jāpiesaka vismaz 3 dienas iepriekš - pa tālr. 67971402 vai 26572142
vai e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv
Skolotājam, kas pavada skolēnu grupu ieeja Turaidas muzejrezervātā bez maksas.
Turaidas muzejrezervātu ekskursijā var iepazīt arī kopā ar muzeja gidu.
Vairāk informācijas www.turaida-muzejs.lv vai arī jautājiet mums pa tālr. – 26572142
www.skolasvards.lv
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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, grupas sadarbība stresa situācijās, patieso līderu izpaušanās.
Pasākums ir ļoti noderīgs kolektīva psiholoģiskā mikroklimata izpētes, uzlabošanas un saliedēšanas veicināšanai!

Spēles princips:

Cilvēku grupa dodas tumšās telpās, pagrabā, labirintos, šaurās ejās, liftā, tumšās trepēs u.tml.,
kur mitinās dažādi tēli, kas negaidīti parādās darbībā: pļaujmašīna, miroņgalvas, zirnekļi, mūmija, skelets, zārki,
zombiji, zāģis, u.tml. nepārtraukti adrenalīna piepildīti pārsteigumi.

Trasē ieteicams piedalīties:
Ja Jums ir liela emocionalitāte,

nogurums, nervozitāte, mēdz būt nemiers un ir nepieciešamība atbrīvoties no negatīvām emocijām,
izlādēties, izkliegties, izbļaustīties, izlamāties, izraudāties, izsmieties,
tādējādi uzņemt pozitīvas emocijas un atgūt harmoniju un emocionālo līdzsvaru sevī.

psaiho.lv
Kas tas ir par ko es maksāju?
Vairāk kā 1 stundu gara spēle
6 stāvi leģendas
16 sastapšanās ar mistiskiem tēliem
38 telpas piedzīvojumu
86 pakāpieni drosmes
160 pagriezieni un saliedēšanās
906 metri spiedzienu un smieklu
1006 soļi sevis izzināšanā
1600 m2 šausmīgi pozitīvu emociju

!!!Obligāta iepriekšēja rezervācija!!!
Mēs atrodamies: Ūnijas iela 8,k-7. Kontakti: 371 27725666, info@psaiho.lv
www.skolasvards.lv
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No 30.septembra
līdz 30.oktobrim

Pieteikšanās no 25.09, trīs dienas
pirms Līvu Akvaparka apmeklējuma
Mini
Min. grupas lielums – 10 skolēni
Tālr:67755636, 67147240
E-pasts: baiba@akvaparks.lv
Fakss:67755641
P.S. Spēkā tikai skolu un koledžu
pieteikumiem

LV - 201
5

Ūdens stunda —
pielieto zināšanas
praksē

www.skolasvards.lv

21

Vienīgā Baltijā runājošā govs
aicina uz Piena muzeju

Piena muzejs ir unikāla vieta Latvijā, kurā ir iespēja uzzināt piena
ceļu, no tā rašanās brīža līdz nonākšanai uz mūsu galda. Drosmīgākie
var paši izlaukt pienu un ar savām rokām sakult sviestu.
Piena muzejā tagad iespējams izzināt to, kas daudziem līdz šim licies nesaprotams un pārsteidzošs – kā no zāles ēšanas govs ķermenī
var rasties piens? Turklāt, so 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

www.skolasvards.lv
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