
RUDENS EKSKURSIJU CEĻVEDIS

Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs - vienīgais
zvejniecībai veltītais brīvdabas muzejs Latvijā ar
zvejnieku sētām un vējdzirnavām. Jaunajā Laivu mājā,  
izvietota 21 zvejas laiva un ar zvejniecību sasaistīti
priekšmeti, kuri palīdz iepazīt zvejniecības attīstību
Ziemeļkurzemē. 

Izvēlies muzejpedagoģisko nodarbību un saņem
100% atlaidi ieejas biļetēm, skolotājs var
apmeklēt muzeju bez maksas.

      Rinķa iela 2, Ventspils  
      +371 636224467 |       muzejs.ventspils.lv

PIEDZĪVOJUMU PARKS piedāvā izbaudīt adrenalīna
devu Kaķa takā un izjust cīņas sparu un azartu
peintbola un lāzertaga spēlē. 

Grupu pavadošai personai (uz katriem 10
skolēniem) apmeklējums bez maksas!
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās! 
Piedāvājums spēkā līdz 31.10.2022.

      Saules iela 141, Ventspils
      +37126633773 |       juris.riekstins@ventspils.lv
       piedzivojumuparks.lv 

Viduslaiki pilī 
JAUNUMS! Seno mūzikas instrumentu CV 
JAUNUMS! Portus Vinda – Ventspils ostas vēsture,
kuģu attīstība un saziņa 

Leģenda par zelta saktu 
Amats – dzīves zelta pamats 
Runājošais tautastērps 

Pazudis un atrasts muzejā 
Gadskārtu svētki Miķeļi, Mārtiņi 

Notikums, kas var patikt visiem 
Koki – rakstnieka zaļais dārzs 
JAUNUMS! Dzejoļi Izai 

VENTSPILS MUZEJA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
LIVONIJAS ORDEŅA PILS

AMATU MĀJA

PIEJŪRAS BRĪVDABAS MUZEJS

        un Ziemassvētki 
HERBERTA DORBES MUZEJS

 
 

Ventspils Jaunrades nama Planetārijs piedāvā
noskatīties zvaigžņu šovus un 360 grādu filmas. Savukārt
Observatorijā, ar augstas kvalitātes teleskopa palīdzību,
var vērot sauli, miglājus un dubultzvaigznes. Viena seansa
laikā planetārijs var uzņemt grupu līdz 42 personām.

      Maiznieku iela 11, Ventspils
     +37163622805 |        jaunradesnams.lv
  

Zinātnes šovi.
Tehniski radošās darbnīcas.
Audiovizuālās darbnīcas programmas “Latvijas skolas
soma” ietvaros.
Radošās darbnīcas.

VENTSPILS ZINĀTNES CENTRS "VIZIUM"
Grupai 10% atlaide ekspozīcijas zāles apmeklējumam +
skolotājam ieeja bez maksas!

Papildus zinātnes centrs klasēm piedāvā:

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!

      Rūpniecības iela 2, Ventspils
      +371 66776633 |        vizium.lv

ŪDENS PIEDZĪVOJUMU PARKS - piedāvā izbaudīt
ūdens priekus un lielisku atpūtu dažādās ūdens
atrakcijās.

Grupu pavadošai personai (uz katriem 10
skolēniem) apmeklējums bez maksas!
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās! 
Piedāvājums spēkā līdz 31.10.2022.

      Lauku iela 5, Ventspils 
     +37120222815 |       maris.millers@ventspils.lv 
      udensparks.lv 

Cilvēku skaits grupā: 5-30
Nodarbības ilgums atkarīgs no izvēlētā temata (1-
3h).

MĀCIES DIGITĀLI NĀKOTNES KLASĒ!
Iemācīsim skolas vielu apgūt, izmantojot digitālās
spēles, interaktīvās lietotnes un praktiskos darbus.
Sagatavosim programmu STEM jomās pēc jūsu klases
pieprasījuma un vajadzībām: fizika, ķīmija, matemātika,
inženierzinātnes, dizains un tehnoloģijas u.c. mācību
priekšmetu apguve.

REKLĀMDRUKAS DARBNĪCA NĀKOTNES KLASĒ
Iepazīsti Nākotnes klasi un, izmantojot tajā esošās
tehnoloģijas, izveido savu individuālo digitālo dizainu!
Apdrukā produktu. Izmantojot sublimācijas metodi,
uzdrukā tikko izveidoto dizainu uz kāda produkta!
Mērķauditorija: jaunieši no 7. līdz 12. klasei.

      Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils
      +371 22307039  |         nakotnesklase@vatp.lv 

AIZVED KLASI PIEDZĪVOJUMĀ
UZ VENTSPILI!

LIVONIJAS ORDEŅA PILS ir senākā saglabājusies
būve Ventspilī, kas celta 13. gs. otrajā pusē. Ventspils
pilsētas simbols – Livonijas ordeņa pils ir vecākais
viduslaiku cietoksnis Latvijā, kas gandrīz nemainīgi ir
saglabājis pirmatnējo apjomu.
 
Izvēlies muzejpedagoģisko nodarbību un saņem
30% atlaidi ieejas biļetēm, skolotājs var apmeklēt
muzeju bez maksas.

      Jāņa iela 17, Ventspils 
     +371 63626288 |      muzejs.ventspils.lv

IEPAZĪT VĒSTURI

Ventspils briežu dārzā var sastapties ar briežiem,
strausiem, alpakiem, lamu, ķenguru, kazām, aitām, 
 zirgiem, Hailandes govīm, trušiem un dažādiem
mājputniem. Izbaudīt izjādi zirga mugurā, atpūšoties
dabā lēkajot pa batutu un izbraukt ar kartingu.

aplūkot seno mācību klasi, 
darboties podnieka un audēju darbnīcās, 
piedalīties izglītības programmās un dažādās ar
amatniecību saistītās meistarklasēs. 

AMATU MĀJĀ piedāvā: 

Izvēlies muzejpedagoģisko nodarbību un 100% atlaidi
ieejas biļetēm, skolotājs var apmeklēt muzeju bez
maksas.
       Skolas iela 3, Ventspils 
      +371 63620174 |         muzejs.ventspils.lv

ATMODINI SEVĪ
ZINĀTKĀRI!

Izglītības programmu nodarbības  ir iekļautas
projektā "Latvijas skolas soma". 

Talsu iela 240, Ventspils
+37126126126 visitventspils.com

ATKLĀJ IZZINI APGŪSTI PIEDZĪVO

Izdod Izdevniecība Skolas Vārds www.skolasvards.lv redakcija@skolasvards.lv 

GULBENES-ALŪKSNES BĀNĪTIS 
Atraktīvs brauciens ar Baltijā vienīgo regulāri kursējošo šaursliežu vilcienu 

un izklaide visu vecumu apmeklētājiem  

Brauciens ar Bānīti vēsturiskos vagonos.
Ekskursija pa Gulbenes depo un vizināšanās ar drezīnām.

Piedzīvojumi kopā ar Bānīša meža večiem.

 SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”
Tālrunis 20228884

info@banitis.lv   www.banitis.lv

Pavadiet laiku ārpus skolas jautri, kopā 
ar klasi dodoties piedzīvojumā uz 
Jūrmalu.

Jūrmalas Tūrisma informācijas centrs 
palīdzēs izstrādāt katram vecumam 
piemērotāko piedzīvojuma maršrutu un 
organizēt ekskursijas gida pavadībā.

Kontakti: +371 67147900, info@jurmala.lv

IZMĒĢINIET SPĒKU UN VEIKLĪBU 
PIEDZĪVOJUMU TRASĒS
Sajūtiet komandas garu un draugu izpalīdzīgo roku, 
kopā dodoties azartiski sportiskā piedzīvojumā 
“Jūrmalas Tarzāna” un Jūrmalas Tīklu parka trasēs 
Dzintaru mežaparkā vai jautrā un slapjā piedzīvojumā 
“Līvu akvaparkā”. 

ATKLĀJIET JŪRMALU ORIENTĒŠANĀS SPĒLĒS
Iepazīstiet Jūrmalu, dodoties aizraujošos un izzinošos 
pārgājienos pa pilsētu un, izmantojot karti ar 
uzdevumiem, meklējot kontrolpunktus pilsētas vidē – 
Bulduros, Majoros un Kauguros.

UZZINIET ASPAZIJAS UN RAIŅA MĪLESTĪBAS 
STĀSTU
Jūrmala ir vieta, kur Aspazija un Rainis pavadīja lielu 
savas dzīves daļu. Dodieties tematiskajās ekskursijās, 
piedalieties nodarbībās vai dodieties pārgājienā pa šo 
izcilo dzejnieku dzīves un mīlestības vietām.

RUDENS PIEDZĪVOJUMĀ 
 UZ JŪRMALU!

aizraujošas 
piedzīvojumu vietas!

interesantas kultūras 
un mākslas vietas!

prasmes 
meistarklasēs!

dabas brīnumus!

http://www.skolasvards.lv
mailto:redakcija%40skolasvards.lv?subject=


Klātienē zinātnes centrā VIZIUM, izbraukumā uz skolu vai tiešsaistē

Klātienē zinātnes centrā VIZIUM, izbraukumā uz skolu vai tiešsaistē

REKLĀMDRUKAS DARBNĪCA

ROBOTIKAS DARBNĪCA
STEM DARBNĪCA

MINECRAFT DARBNĪCA

GAISMAS DIODES KARTĪŠU DARBNĪCA

BINĀRĀ KODA APROCES DARBNĪCA

PROGRAMMĒŠANAS UN
INŽENIERIJAS DARBNĪCA

TRĪS DIMENSIJU (3D) MĀKSLAS DARBNĪCA
DATORGRAFIKAS DARBNĪCA
DATORANIMĀCIJAS DARBNĪCA

AIZRAUJOŠI ZINĀTNES
ŠOVI

Grupai jāpiesaka individuāls zinātnes
šova apmeklējuma laiks.

Plašāka informācija: www.vizium.lv
sadaļā ’’Ekskursijas’’Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!

DIGITĀLĀS MĀKSLAS DARBNĪCA
DIGITĀLĀ FOTO DARBNĪCA

DIGITĀLĀ VIDEO DARBNĪCA

DARBNĪCA “VEIDOS SAVU SPĒLI VAI APLIKĀCIJU!”

PIKSEĻU MĀKSLAS DARBNĪCA
PYTHON PROGRAMMĒŠANAS DARBNĪCA

TERMODRUKAS DARBNĪCA

BEE-BOT UN IROBOT ROOT ROBOTIKAS
DARBNĪCA

TELEFONA APLIKĀCIJAS DARBNĪCA

Klasei 10% atlaide ekspozīcijas zāles apmeklējumam
+ skolotājam ieeja bezmaksas!

Zinātnes centrs VIZIUM piedāvā tematiskas 
radošās darbnīcas, kuru tēma mainās ik pa 2 
mēnešiem. Piemēram, “Ūdens pasaule”, “Rūba 
Goldberga mašīna” u.c. Aktuālā mēneša tēma 
redzama pieteikšanās anketā.

RADOŠĀS DARBNĪCAS

AUDIOVIZUĀLĀS DARBNĪCAS PROGRAMMAS
“LATVIJAS SKOLAS SOMA” IETVAROS

TEHNISKI RADOŠĀS DARBNĪCAS

KLASES EKSKURSIJĀ
UZ JAUNO VENTSPILS
ZINĀTNES CENTRU VIZIUM!

Ventspils, Rūpniecības iela 2@viziumventspils

DIGITĀLĀS SKAŅAS DARBNĪCA

DIGITĀLĀS SKAŅAS DARBNĪCA

http://www.vizium.lv


ROŽMALAS
Mēs, Rožmalu saimnieki, esam lauksaimnieki un vēlamies arī 
mūsu apmeklētājiem parādīt, kā lauksaimniecība ir attīstī-
jusies cauri gadsimtiem, no senatnes līdz pat mūsdienu jau-
najām tehnoloģijām. Esam izveidojuši Ribbes vējdzirnavās 
ekspozīciju – "Graudu ceļš". Novērtējam senču atstāto man-
tojumu – Ribbes vējdzirnavas, kuras ir ne vien mūsu, bet arī 
Zemgales novada lepnums un atdzīvina tā laika ainavu Baus-
kas novadā.

Vējdzirnavu konstrukcija, to iekārtas un detaļas ir veidotas 
un pārbaudītas gadsimtu gaitā un ir viens no sarežģītākajiem 
tautas celtniecības pieminekļiem, kurš saglabājis mūsu senču 
mantojumu un darba tikumus.

Ribbes vējdzirnavas celtas pēc holandiešu tipa projekta, 
kas tolaik bijis raksturīgs lielām un jaudīgām vējdzirnavām, 
no 1867. līdz 1869. gadam. Savu nosaukumu tās ieguvušas 
pateicoties pirmā īpašnieka uzvārdam – Riba. Stāsta, ka vēj-
dzirnavu celtniecību strādnieki saņēmuši dienā vienu sieku* 
(Sieks – senlatviešu labības tilpuma mērs) graudu, bet darbu 
vadītājs sudraba rubuli.

Piedzīvojums "Apslēptā manta"
Piedāvājam aizraujošu piedzīvojumu pasākumu, 
ar aktīvu iesaistīšanos:
Piedāvājumā iekļauts:

• Meklē un atrodi apslēpto mantu
• Iepazīsti vējdzirnavu vēsturi
• Uzzini kāds ir ceļš no grauda līdz maizei
• Spēlējies un aktīvi pavadi laiku sporta laukumos
• Izveido kliņģeri
• Baudi gardu zupu vai pīrāgus un baudi to ar zāļu tēju.

Piedzīvojumu norises laiki līdz 2 h
Piedzīvojums – sākot no 10 pers.
Pasākuma cena skolēniem 7.00 Eur
Pasākuma cena pieaugušajiem 9.00 Eur
Tālrunis rezervācijai +371 26564580 vai epastu info@rozmalas.lv

Izzinošs piedzīvojums "Graudu ceļš ar 
pīrāgiem un tēju"
LABĀK ZINI, NEKĀ MINI!
Piedāvājumā iekļauts:

• Iepazīsti 150 gadu seno Ribbes vējdzirnavu vēsturi
• Uzzini kāds ir ceļš no grauda līdz maizei
• Izcep savu pīrādziņu pats, ko varēsi baudīt kopā ar zāļu tēju 

4.,- Eur/bērniem. 6.,- Eur/ pieaugušajiem.

REZERVĒ ZVANOT VAI RAKSTOT
Tālrunis rezervācijai +371 26564580 vai epastu info@rozmalas.lv
www.rozmalas.lv

mailto:info%40rozmalas.lv?subject=
mailto:info%40rozmalas.lv?subject=
https://www.rozmalas.lv


http://www.trusukaraliste.lv


http://www.turaida-muzejs.lv


KOPĀ AR KLASI UZ AUGŠDAUGAVAS NOVADU!
Augšdaugavas novads ir aizraujošu piedzīvojumu pilns! Plašāka informācija www.visitdaugavpils.lv

Naujenes 
Novadpētniecības 
muzejs un dabas 
informācijas centrs 
Skolas iela 1, Naujene, 
Naujenes pag., +371 65471321, 
www.naujenesmuzejs.lv
Slutišķu sādža un 
vecticībnieku lauku 
sēta 
Slutiški, Naujenes pag.,
+371 26532508, 
www.naujenesmuzejs.lv
Raiņa māja Berķenelē 
un seno amatu 
darbnīca “Klēts” 
Birkineļi, Kalkūnes pag.,
+371 65474368, 
www.rainamaja.lv
Skrindu dzimtas 
muzejs 
Vabole, Vaboles pag.,
+371 26420547, 
www.skrindumuzejs.lv
Bebrenes dzirnavas 
Bebrene, Bebrenes pag.,
+371 26109353, +371 20219770, 
www.manabebrene.lv
Selekcionāra Paula 
Sukatnieka “Apsītes” 
„Apsītes”, Dvietes pag., 
+371 26369215
Stendera muzejs 
Eglaine, Eglaines pag., 
+371 29628369
Višķu amatnieku ciems 
Parka 2a, Višķu tehnikums,
+371 29207737, www.clay.lv 

Vecsalienas muižas pils 
Červonka, Vecsalienas pag., 
+371 20040144
Bebrenes muižas 
komplekss 
Bebrene, Bebrenes pag., 
+371 26109353, +371 20219770, 
www.manabebrene.lv
Dvietes muižas 
komplekss 
Dviete, Dvietes pag.,  
+371 26369215

Sventes muiža un kara 
tehnikas kolekcija 
Alejas iela 7, Svente, Sventes 
pag.,+371 65427822, 
www.sventehotel.lv 

Lāzertags “Lazertag 
Vizbuļi” 
Draudzības iela 24, Demene, 
Demenes pag.,+371 20583044 
 
Peintbols un lāzertags 
“Paintball D” 
Sventes pag.,+371 29849940, 
www.paintball-d.lv
Kuģītis “Dinaburga” 
Erlavas, Naujenes pag.,
+371 29555634, 
www.kugitisdinaburga.lv

Mini zoo “JuRita” 
Eglītes, Naujenes pag.,
+371 20269999
Mini zoo “Raptors 
Park” 
“Kalpaki”, Demenes pag., 
tālr. +371 27001440
Alpaku audzētava 
“Alpaku sala” 
Bebrene, Bebrenes pag.,
+371 29555547, 
www.alpakusala.com
Lauku sēta 
“Vidzemnieki” 
Vidzemnieki, Dvietes pag.,
tālr. +371 28771930

Dabas parks 
“Daugavas loki” 
Naujenes, Tabores, Vecsalienas, 
Skrudalienas, Salienas pagasti, 
+371 65471321
Dabas parks “Dvietes 
paliene” 
Bebrenes pag., +371 26109353, 
www.manabebrene.lv
Dabas liegums 
“Pilskalnes Siguldiņa” 
Pilskalnes pag., +371 65462296, 
www.turisms-ilukste.mozello.lv

http://www.visitdaugavpils.lv
http://www.naujenesmuzejs.lv
http://www.naujenesmuzejs.lv
http://www.rainamaja.lv
http://www.skrindumuzejs.lv
http://www.manabebrene.lv
http://www.clay.lv
http://www.manabebrene.lv
http://www.sventehotel.lv
http://www.paintball-d.lv
http://www.kugitisdinaburga.lv
http://www.alpakusala.com
http://www.manabebrene.lv
http://www.turisms-ilukste.mozello.lv


Jaunas izzinošas nodarbības un ekskursijas skolēniem Koknesē, 
Carnikavā, Naujenē un Feimaņos braucienā ar kuģīti!

Kuģītis “Gulbis” Koknesē
Brauciena laikā, klausoties izzinošus stāstus par vēsturi, skolēni iepazīst piecus galvenos apskates 
objektus – Likteņdārzu, Kokneses luterāņu baznīcu, Kokneses pilsdrupas, Pērses upes ieteku 
un Likteņdārza Amfiteātri,  kā arī uzzin par Kokneses un tās apkārtnes nozīmi dažādu periodu 
Latvijas vēsturē un mūsdienās.
Skolēni pēc brauciena un audiogida stāstījuma noklausīšanās savās viedierīcēs tiek aicināti 
aizpildīt viktorīnu. 
Brauciena rezervāciju iespējams veikt, zvanot uz tālruni +371 29999436 
vai rakstot uz info@kugitisgulbis.lv.
Kuģīša piestātne atrodas Likteņdārzā, Koknesē.
Plašāka informācija – www.kugitisgulbis.lv.
Ekskursijas Likteņdārzā un izbraucieni ar kuģīti “Gulbis” ir iekļauti programmā “Latvijas Skolas soma”.

Kuģītis “Sarnikau” Carnikavā
Carnikavai ir bagāts vēstures mantojums un 800 gadu sena vēsture. Pirmo reizi tā minēta kā vieta, 
kur ieceļotāji no jūras devās augšup pa Gauju iekšzemē un veidoja apmetnes. Tā glabā matojumu 
gan par kultūru, gan zvejniecības tradīcijām. Brauciena laikā skolēni iepazīst zvejniecības vēsturi, 
Gaujas nozīmīgumu senāk un tagad, Carnikavas dabas pērles un kultūras iezīmes.
Izzinošajā nodarbībā skolēni pēc brauciena un audiogida stāstījuma noklausīšanās savās 
viedierīcēs aicināti aizpildīt viktorīnu.
Izzinošās nodarbības braucienā ar kuģīti “Sarnikau” nepieciešams pieteikt iepriekš.
To iespējams veikt, zvanot uz tālruni +371 26011966 vai rakstot uz  info@carnikavaskugitis.lv. Kuģīša piestātne 
atrodas Laivu ielā 2, Carnikavā.
Plašāka informācija – www.carnikavaskugitis.lv.

Kuģītis “Dinaburga” Naujenē, Augšdaugavas novadā
Izzinošā brauciena laikā ar kuģīti “Dinaburga” maršrutā ietilpst: kepings “Daugavas lokos”– 
Slutišķi –  Ververu krauja – Slutišķi – kepings “Daugavas lokos”. Skolēni iepazīs UNESCO Pasaules 
mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā iekļauto dabas parku “Daugavas loki”, kas izveidots 
1990. gadā, apturot Daugavpils HES celtniecību, un ir viens no trešās Atmodas laika simboliem. 
Te saglabāta savdabīgā Daugavas vidusteces senlejas ainava, tās unikālie dabas kompleksi un 
kultūrvēstures vērtības, tajā skaitā -  Daugavsargu loki, kur Daugavas ielejas ielokā un Markovas 
pilskalna pakājē no svešinieku acīm paslēpies autentiski apdzīvotais Slutišķu vecticībnieku ciems.
Pēc izzinošās nodarbības un audiogida noklausīšanās uz kuģīša klāja, skolēni aicināti aizpildīt 
savās viedierīcēs viktorīnu.
Izzinošās nodarbības braucienā ar kuģīti “Dinaburga” nepieciešams pieteikt iepriekš.
To iespējams veikt, zvanot uz tālruni +371 29555634 vai rakstot uz  info@kugitisdinaburga.lv. Kuģīša piestātne 
atrodas kempingā “Daugavas lokos”, Erlavas Slutišķu sādža, Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts.
Plašāka informācija –www.kugitisdinaburga.lv.

Kuģītis “Vimāna” Feimaņos, Rēzeknes novadā
Latgale gan dzejā, gan ikdienā tiek dēvēta par zilo ezeru zemi, kuras viena no bagātībām ir ezeri 
un neskartā daba. Feimaņus, kura ezerā kuģo kuģītis “Vimāna”, var droši dēvēt par vienu no 
ezeriem bagātākiem pagastiem Latvijā, jo tā teritorijā atrodas 14 ezeri, no kuriem septiņi ir lielāki 
par 10 ha.
Agrāk apkārt Feimaņu ezeram gandrīz uz katra pakalna slējās māla trauku apdedzināšanas 
namiņš un vai katrā trešajā sētā istabas stūrī griezās podnieka ripa. Tas pauž Latgales kultūras, 
dabas, sadzīves un kultūrvēstures savīšanos nozīmīgumā.
Brauciena laikā ar kuģīti “Vimāna” skolēniem būs iespējams uzzināt par Feimaņu pagasta un 
Rēzeknes novada nozīmīgākajiem vēsturiskajiem notikumiem, Latgales kultūras un sadzīves 
tradīcijām, novadpētniecības atklājumiem un kādu jaunu salu, kas veidojas Feimaņu ezerā.
Skolēni pēc brauciena un kapteiņa stāstījuma noklausīšanās savās viedierīcēs tiek aicināti 
aizpildīt viktorīnu.
Kuģīša rezervāciju iespējams veikt, zvanot uz tālruni +371 20378882 
vai rakstot uz info@kugitisvimana.lv.
Kuģīša piestātne atrodas Feimaņu ezera pludmalē, Feimaņos, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā.
Plašāka informācija – www.kugitisvimana.lv.

Izzinošās nodarbības piemērotas skolēniem no 1. līdz 12. klasei, 
tās ilgums – viena stunda.

Minimālais personu skaits nav noteikts, 
bet maksimālais ir 20 skolēni un trīs pedagogi.

http://www.carnikavaskugitis.lv
http://www.kugitisvimana.lv


 Cirks Jūsu skolā!
Arī programmas „ Latvijas skolas soma” ietvaros 

Cirka izrādes skolēniem – PantoCirks un Bufanāde

Ar šīm izrādēm bērni tiks iepazīstināti ar klaunādes klasiku, 
kuru caurvij cirka akrobātika, komēdija un jestrums.

Izrādē piedalās Valērijs Komisarenko (vairāk zināms kā 
ValeryElastic vai Iguana Man) - oriģinālā žanra cirka 

mākslinieks, plastiskās akrobātikas žanra meistars - kaučuks,  
klišņiks, “gumijas cilvēks” jeb “cilvēks bez kauliem”, 

žonglieris un Alīna Kešāne -profesionāla dejotāja, cirka 
māksliniece, asistente burvju mākslinieku trikos, kuri 

piedalījušies cirka izrādēs vairāk nekā 20 pasaules valstīs.

Tālr.: 26344607; 27056020
aliinakesane@inbox.lv 

OZOLKALNA VIRVJU 
PARKS CĒSĪS
3 dažādu līmeņu virvju trases

250m garš nobrauciens pa trosi
Pikniks kalna galā vai ielejā pie Gaujas

Cenas skolēnu grupām 6 EUR - 3 stundas 
Pēc iepriekšēja pieteikuma

Tel. 28393410 
www.ozolkalns.lv

Minhauzena pasaulē realitāte sastopas ar fantāziju!
Minhauzena muzejs, gida pavadībā, ļauj iepazīties ar fantastiskā barona neticamajiem stāstiem un Latvijas vēsturē nozīmīgām 
personībām. Piedāvājam aktīvi pavadīt laiku izstaigājot dabas takas-meža takas maršruts aizved līdz pat vidzemes jūrmalai, alus 
kausa taka – līdz lielākajam alus kausam Baltijā. Sākumskolas vecuma bērniem noteikti patiks mūsu atrakciju – pirātu kuģis, kurā 
iespējamas dažādas aktivitātes. Piedāvājam arī laivu un katamarānu nomu mūsu gleznainajā ezerā, kā arī pikniku vietu īri jaukām 
pusdienām svaigā gaisā. Īpaši skolēniem ir iespēja iegādāties kompelksās biļetes, kurās iekļauts gan muzeja apmeklējums, gan 
abu taku apmeklējums un atrakciju kuģis. 

Sekot līdzi mūsu jaunumiem un iegūt sīkāku informāciju iespējams mūsu FB kontā, www.minhauzens.lv, e-pasts: minhauzens@minhauzens.lv, 
vai zvanot uz +37164065633; +37126576056.

mailto:aliinakesane%40inbox.lv?subject=
http://www.ozolkalns.lv
http://www.minhauzens.lv
mailto:minhauzens@minhauzens.lv
http://www.ozolkalns.lv


“Kino Bize” piedāvā neaizmirstamu kino pieredzi visai klasei un aicina skolēnus paviesoties 
Elizabetes ielas nelielajā, mājīgajā kinoteātrī. Skatieties jaunākās pašmāju un ārzemju filmas jūsu 
izvēlētā datumā un laikā!
Filmu seansi iespējami gan klātienē kinoteātrī “Kino Bize”, Elizabetes ielā 37, Rīgā, gan tiešsaistē mūsu 
straumēšanas platformā. Piedāvājam arī izbraucienus, lai demonstrētu filmas jūsu izglītības iestādē.

Mūsu filmu katalogā pieejams jaunākais un iemīļotākais latviešu kino no “Jelgavas 94” līdz “Tizlenēm”, 
kā arī mākslinieciski augstvērtīgas un apbalvotas ārzemju filmas.

Par pasākumu iespējams norēķināties “Latvijas Skolas somas” ietvaros. 
Maksa par seansu ir 3,50 Eur vienam skolēnam. Divas filmas pēc kārtas – 7 Eur. 
Lai pieteiktos, aizpildiet pieteikuma formu mūsu mājaslapā: kinobize.lv/lv/pecstundas/kino-seansi-skoleniem
Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties, rakstot uz kino@kinobize.lv
Vairāk par aktualitātēm sociālajos medijos : @kinobize

KINO 
SEANSI 
VISAI 

KLASEI

http://www.kinobize.lv/lv/pecstundas/kino-seansi-skoleniem
mailto:kino@kinobize.lv
http://www.dabasmuzejs.gov.lv


https://energetikasmuzejs.lv/lv/#/educational-games

elektrības
vēstures

erudīcijas spēle

https://energetikasmuzejs.lv/#/videos

AS “Latvenergo”
ražotņu celtniecības

kinohronikas

https://energetikasmuzejs.lv/lv/#/maps

elektrostaciju
digitālās  

kartes 

https://energetikasmuzejs.lv/lv/#/time-line

nozares attīstības
laika līnijas

animācijas un virtuālās tūres
par enerğijas ražošanu

mūsdienās 

https://energetikasmuzejs.lv/lv/#/energy-production
5

3
2

1

4

JAUNUMS! JAUNUMS! JAUNUMS! 

Par enerģētikas vēsturi un ražošanu tagad var izzināt un uzzināt virtuāli
VIRTUĀLAIS ENERĢĒTIKAS MUZEJS  https://energetikasmuzejs.lv/#/

Aicinām izmantot
informāciju
mācību stundās!

http://energetikasmuzejs.lv


pieteikties vismaz 

darba dienas 

Vairāk informācijas un pieteikšanās ekskursijai — https://latvenergo.lv/lv/piesakies-ekskursijai/ekspozicija-keguma

pieteikties vismaz 

darba dienas 

Enerģētikas muzejā
Ķeguma prospekts 7/9, Ķegums

Izzinošs piedzīvojums 
“Ekspedīcija Enerģētikas muzejā”
  interesantu faktu pētīšana 
  eksponātu meklēšana
  enerģiski kopā pavadīts laiks 
  pārsteigums

Izzinošs piedzīvojums 
“Ekspedīcija Enerģētikas muzejā”
  interesantu faktu pētīšana 
  eksponātu meklēšana
  enerģiski kopā pavadīts laiks 
  pārsteigums

http://latvenergo.lv


Skolēnu un studentu grupām 
no 15 spēlētājiem

Lāzertags:
Divas stundas = 13 EUR (vienam spēlētājam).

Peintbols un Soft Peintbols:
Mazais starta komplekts (ar 150 bumbiņām) = 9 EUR.
Lielais starta komplekts (ar 250 bumbiņām) = 12 EUR.
• Papildus 100 bumbiņas = 3.50 EUR.
• Papildus 150 bumbiņas = 4.50 EUR.
• Papildus 500 bumbiņas = 17 EUR
• Kaste ar 2000 bumbām = 55 EUR

Kontakti: 
+371 266 111 11
info@pifpaf.lv
www.pifpaf.lv

PIF PAF

Parka adrese: 
"Lielās lapas", Salaspils pag., Salaspils nov.

mailto:info%40pifpaf.lv%20?subject=
http://www.pifpaf.lv
https://www.google.com/maps/place/Peintbols+un+Lāzertags+PIF+PAF/@56.855711,24.4186977,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x46e92dff3109ee87:0xf85f630122666829!2sCamping+PIF+PAF!8m2!3d56.8557081!4d24.4208864!3m4!1s0x46e92dc20060c0d7:0x381be01e4fd5c941!8m2!3d56.855108!4d24.421137
http://www.bunkurs.lv


www.robijstrankalis.lv  info@robijstrankalis.lv  +37128464555 

Kā katru gadu, 
arī šajā rudenī, 
sadarbībā ar 
projektu “Latvijas 
Skolas Soma” 
iluzionists Robijs 
Trankalis viesojas 
Latvijas skolās. 

Uzaiciniet Robiju 
ciemos un viņš 
apburs bērnus 
ar komēdiju, 
trikiem un jokiem! 
Programma 
piemērota visiem no 
1.-12 klasei. 

Sadarbībā ar  projektu 

#Latvijas Skolas Soma 

http://www.robijstrankalis.lv
mailto:Info@robijstrankalis.lv


Pavadiet laiku ārpus skolas jautri, kopā 
ar klasi dodoties piedzīvojumā uz 
Jūrmalu.

Jūrmalas Tūrisma informācijas centrs 
palīdzēs izstrādāt katram vecumam 
piemērotāko piedzīvojuma maršrutu un 
organizēt ekskursijas gida pavadībā.

Kontakti: +371 67147900, info@jurmala.lv

IZMĒĢINIET SPĒKU UN VEIKLĪBU 
PIEDZĪVOJUMU TRASĒS
Sajūtiet komandas garu un draugu izpalīdzīgo roku, 
kopā dodoties azartiski sportiskā piedzīvojumā 
“Jūrmalas Tarzāna” un Jūrmalas Tīklu parka trasēs 
Dzintaru mežaparkā vai jautrā un slapjā piedzīvojumā 
“Līvu akvaparkā”. 

ATKLĀJIET JŪRMALU ORIENTĒŠANĀS SPĒLĒS
Iepazīstiet Jūrmalu, dodoties aizraujošos un izzinošos 
pārgājienos pa pilsētu un, izmantojot karti ar 
uzdevumiem, meklējot kontrolpunktus pilsētas vidē – 
Bulduros, Majoros un Kauguros.

UZZINIET ASPAZIJAS UN RAIŅA MĪLESTĪBAS 
STĀSTU
Jūrmala ir vieta, kur Aspazija un Rainis pavadīja lielu 
savas dzīves daļu. Dodieties tematiskajās ekskursijās, 
piedalieties nodarbībās vai dodieties pārgājienā pa šo 
izcilo dzejnieku dzīves un mīlestības vietām.

RUDENS PIEDZĪVOJUMĀ 
 UZ JŪRMALU!



VisitJurmala

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR JŪRMALU 
UN EKSKURSIJU ORGANIZĒŠANU:

Jūrmalas Tūrisma informācijas centrs
www.visitjurmala.lv
+371 67147900

IESKATIETIES VĒSTURES LOGOS
Iepazīstiet Jūrmalas vēsturi, apmeklējot Jūrmalas muzeju 
un atjaunoto Ķemeru kūrorta parku, kur atrodas viens 
no Latvijas arhitektūras pieminekļiem – ūdenstornis. 
Ūdenstornim ir divas skatu platformas – viena 12 
metrus, otra 42 metrus augsta; tajā ir ierīkota arī izstāžu 
zāle, kur var apskatīt interesantu ekspozīciju par 
Ķemeru kūrorta attīstību. Pēc tam dodieties uz 
jaunatklāto Kauguru parku, kur piknika zonā varat 
apēst līdzpaņemtos našķus un jautri pavadīt laiku rotaļu 
un ārā trenažeru laukumos vai skeitparkā.

PIESKARIETIES MĀKSLAI, KAS NAV 
GARLAICĪGA 
Vai zinājāt, ka mākslas muzejs nav tikai klusums, 
gleznas pie sienas vai eksponāti stikla vitrīnās? Muzejs 
var būt arī laba vieta laika pavadīšanai interesanti un 
aizraujoši! Jūrmalā ir vairākas unikālas mākslas 
galerijas, piemēram, “Inner Light” ar luminiscējošām 
gleznām un mākslas stacija “Dubulti” - vienīga Eiropā 
mākslas telpa, kas izveidota funkcionējošā dzelzceļa 
stacijā.

DODIETIES PĀRGĀJIENĀ PA JŪRMALAS 
DABAS TAKĀM
Apmeklējiet Ragakāpas dabas parku un ieskatieties 
seno latviešu zvejnieku sētā Jūrmalas Brīvdabas muzejā, 
kur vēsturiskās ēkas un būves ir atvestas no visas 
Latvijas. Interesanta vieta pārgājieniem ir arī Ķemeru 
nacionālais parks – izvēlieties pastaigu pa kādu no 
dabas takām, izstaigājiet purvus ar speciālajām purva 
kurpēm, uzkāpiet Slokas ezera skatu tornī un 
organizējiet neaizmirstamu pikniku.

http://www.visitjurmala.lv


http://www.poligon-1.lv
http://www.lielezers.lv


Rundāles ūdensdzirnavas
Muzejs:

Pilsrundāles centrā atrodas 18. gs. beigās celtās Rundāles muižas ūdens-
dzirnavas un vējdzirnavu drupas. Rundāles ūdensdzirnavu darbība at-
jaunota un 20. gs. trīsdesmitajos gados, ūdensdzirnavu ēku restaurēja 

un pilnībā nokomplektēja ar tolaik vismodernākajām firmas “O. J. Keller” 
dzirnavu graudu pārstrādes mašīnām un tika izvērsta plaša saimnieciskā 

darbība. Šis muzejs ir kultūrvēsturiska vērtība, un tā atrašanās vieta ir 
vien 1,5 km attālumā no Rundāles pils muzeja. Rundāles ūdensdzirnavu 
muzejs dod ieskatu redzēt un saprast pagājušā gadsimta ūdensdzirnavu 
darbību un tās būtību. Ūdensdzirnavas izkārtojušās piecos stāvos un ļauj 

izsekot dzirnavu malšanas procesam – no graudiem līdz miltiem.

Ieejas biļetes
Pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas!

Pieaugušie: 7,00 eiro;
Studentiem 5,00 eiro;
Skolēniem 3,50 eiro;

Skolēnu, grupām virs 10 apmeklētājiem 3,00 par pers.;
Ģimenes biļetes – 1 pieaugušais un 2-4 skolēni 10,00 eiro;
Ģimenes biļetes – 2 pieaugušie un 2-4 skolēni 15,00 eiro.

Ūdens inventāra noma:
SUP, laivu un katamarānu noma rāmajā un ainaviskajā dzirnavu ezerā. 

Lieliska vieta, kur aktīvi baudīt vasaras brīvos brīžus. 
Sniegsim padomus pareizai inventāra izvēlei un lietošanai.

Nodrošināsim ar drošības vestēm gan lielus, gan mazus.

SUP:
30 min. – 5,00 eiro;

1 h – 7,00 eiro, bet katra nākamā 5,00 eiro;
Visa diena (8h) – 30,00 eiro

LAIVAS:
30 min. – 3,50 eiro;

1 h – 5,00 eiro; katra nākamā 3,50 eiro;
Visa diena (8h) – 20,00 eiro

KATAMARĀNI:
30 min. – 7 eiro;

1 h – 10,00 eiro; katra nākamā 7,00 eiro;
Visa diena (8h) – 40,00 eiro

KANOE:
30 min. – 4,50 eiro;

1 h – 6,00 eiro; katra nākamā 4,50 eiro;
Visa diena (8h) – 23,00 eiro

Bezmaksas piknika vietas un bērnu laukums:
Piedāvājam viesiem iegādāties siltas uzkodas un dzērienus, kurus varēs baudīt 
āra teritorijā, kur ir izkārtoti galdi un krēsli – piknika vietas. Kamēr viesi bauda 

lauku burvību, tikmēr bērni var rotaļāties mūsu bērnu laukumiņā.

Adrese: "Rundāles ūdensdzirnavas", Pilsrundāle, 
Rundāles pag., Rundāles nov., LV-3921

Tālrunis: +371 20557777
e-pasts: rundalesdzirnavas@gmail.com

mailto:rundalesdzirnavas%40gmail.com?subject=


http://www.klikk.lv


Aicinām iepazīties ar Hoijeres 
kundzes vēsturisko namu, uzzināt 
nedzirdētus faktus un plašāk 
iepazīties ar unikālajiem 17.–20.gs 
interjera priekšmetiem. Hoijeres viesu 
nams piedāvā skolēniem izglītojošas 
un izzinošas nodarbības par 17.–20.gs. 
dzīvi un tam laikam raksturīgākajiem 
interjera, sadzīves un mākslas 
priekšmetiem. 

+371 29605223, inga.ziverte@liepaja.lv  
https://liepaja.travel/darit-un-redzet/17-19
-gadsimta-interjera-muzejs-hoijeres-kund

zes-viesu-nams/

Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” 
piedāvā daudzveidīgu un plašu 
muzikālu kultūras programmu 
skolēniem, kas tiek atbalstīta caur 
programmu "Latvijas skolas soma". 
Tāpat koncertzāle piedāvā 
ekskursijas gida pavadībā, kuru laikā 
skolēni ielūkosies vīnogu dārzam 
līdzīgajā Lielajā zālē un citās koncertu 
un mākslas telpās, no kurām paveras 
brīnišķīgs panorāmas skats uz pilsētu.

+371 63424555 
sanija.tamuza-sirmane@lielaisdzintars.lv

www.lielaisdzintars.lv

Atklāj zinātni taustāmā un uzskatāmā 
veidā Zinātnes un izglītības inovāciju 
centra darbības vietā Autoru ielā 4/6. 
Iespēja izmēģināt vairāk nekā 20 
interaktīvus eksponātus, kā arī tādas 
izglītības tehnoloģijas kā program-
mvadāmi roboti. Izglītojamo grupām 
tiek īstenotas STEM un IT jomu 
izglītojoši praktiskas nodarbības, taču 
ar iepriekšēju pieteikšanos centrs 
atvērts ikvienam interesentam, īpaši 
ģimenēm ar bērniem.

+371 25728867, ziic@liepaja.edu.lv
www.ziic.liepaja.edu.lv

Kurp doties klases ekskursijā? Kā 
lielisku alternatīvu ierastajiem 
ekskursiju maršrutiem un apskates 
vietām, Liepājas Olimpiskais centrs 
klases kolektīviem piedāvā iespēju 
atpūsties un izklaidēties Liepājas 
Olimpiskā centra Baseina un SPA 
kompleksā. Ieplāno vasarīgu atpūtu 
jebkurā gadalaikā, jo LOC 
Baseins&SPA vienmēr ir +32 grādu 
siltums!

+371 29876501
toms@loc.lv

https://loc.lv/lv/baseins-spa/skolam/

Karosta ir daļa no Liepājas, bet reizē – 
pasaule pati par sevi. Tā ir brīnumaina, 
paradoksāla un unikāla vieta ne tikai 
Latvijas, bet arī pasaules vēsturē. 
Karosta ir viens no neparastākajiem 
objektiem Latvijā. Karostas iepazīšanai 
piedāvājam ekskursijas pa cietumu, 
fortiem, ūdenstorni, brīvības cīņu 
vietām. Šovs Karostas cietumā, 
"Bēgšana no PSRS" Ziemeļu fortos. 
Brīvības taka vai velo orientēšanās. 
Ēdināšana un nakšņošana cietumā. 
Notikt var viss...

+371 26369470
info@karostascietums.lv

https://karostascietums.lv/

Ielūkojies Liepājas teātra aizkulisēs! 
Dodies ekskursijā pa vecākā latviešu 
teātra aizkulisēm gida pavadībā. 
Cena: 4 EUR no personas 
(pedagogam bez maksas)

Skaties Liepājas teātra izrādes! 
Apmeklē izrādes klātienē vai 
piedalies attālinātā piedzīvojumā, 
skatoties tiešsaistes izrādes ZOOM 
platformā – mācībizrāde "Kā top 
izrāde?" (4.-12. klasei) un “Sapraši un 
nesapraši” (1.-5. klasei).

+371 63422121, +371 29165512
pasts@liepajasteatris.lv
www.liepajasteatris.lv

Ieraugi tādas dzīvas radības kā 
Austrālijas audējskudras un 
Madagaskaras šņācējprusakus 
Zinātnes un izglītības inovāciju 
centra Dabas mājā, Zirgu salā 2. 
Iespēja izzināt vides zinātnes – 
izglītojamiem caur ar bioloģiju, 
ekoloģiju un zooloģiju saistītām 
nodarbībām, taču ar iepriekšēju 
pieteikšanos centrs atvērts ikvienam 
interesentam kā individuāliem 
apmeklētājiem, tā ģimenēm ar 
bērniem.

+371 26644834
dabasmaja@liepaja.edu.lv

www.ziic.liepaja.edu.lv

Liepājas muzeja izglītojošo program-
mu piedāvājumu veido pastāvīgās 
nodarbības, kuras ir pieejamas visa 
gada garumā, kā arī sezonālās un 
konkrētām mākslas izstādēm izstrādā-
tas nodarbības. Šīs sezonas jaunums – 
sākoties jaunajam mācību gadam, 
Liepājas muzejs aicina bērnus un 
jauniešus izzināt dzelzceļa un ostas 
vēsturi jaunajā muzejpedagoģijas 
nodarbībā. 

+371 29605223
inga.ziverte@liepaja.lv
www.liepajasmuzejs.lv

Amatnieku nams vienkopus pulcē 16 
dažādus Kurzemes novada 
amatniekus, kas ar lielu prieku pa r savu 
amatu un tā tradīcijām pastāstīs arī 
viesiem. Amatnieku darbnīcās 
iespējams apskatīt gan to, kā uz
stellēm top tautas tērpi, gan metāla 
rotas, keramikas darbi, ādas un 
dzintara izstrādājumi. Amatnieku namā 
arī apskatāmas garākās dzintara 
krelles Latvijā. Tās ir 123 metru garas.

+371 26541424
amatniekunams@inbox.lv

https://liepaja.travel/darit-un-redzet/
amatnieku-nams/ 

Karostas objektu vidū Liepājas krasta 
artilērijas baterija Nr.2 ir joprojām 
noslēpumainākā vieta Liepājā, kas ir 
bijusi slēgta 130 gadus. Ekspozīcijā 
izvietotas Latvijas Kara muzeja 
vēsturisko fotogrāfiju reprodukcijas 
par 1. Liepājas kājnieku pulku, 
2. Ventspils kājnieku pulku un 
Kurzemes artilērijas pulku.

+371 25603875
tobago1@karamuzejs.lv

https://liepaja.travel/darit-un-redzet/latvi-
jas-kara-muzeja-vestures-ekspozicija-

liepajas-krasta-artilerijas-baterija-nr-2/

Ekskursija Liepājas leļļu teātrī atklās 
leļļu valstības noslēpumus - izrāžu un 
leļļu tapšanu, Leļļu vadīšanas un 
citus aktiera profesijas knifus. Iejūties 
arī Tu aktiera lomā un ielūkojies 
izrādes tapšanas aizkulisēs! Latvijas 
Skolas soma piedāvājumā arī virkne 
Liepājas Leļļu teātra izrāžu un to 
ierakstu – Ucipuci meklē mājas, 
Ežumilla. Mežlaumiņa Baigajā 
biezoknī, Dauka. Labie jautājumi, 
Mazais cilvēks, Harolds un Pīle, 
Sarkangalvīte u.c.

+371 26594529
izrades@liepajaslelle.lv

Ekskursijā skolēni varēs uzzināt, kā 
agrāk notikusi siļķu brāķēšana, kā arī 
just līdzi kādam jaunam puisim vārdā 
Vilhelms, kurš tikko uzsācis patstāvīgu 
dzīvi pilsētā. Tajā tiks apskatīts laika 
posms no 19. gadsimta beigām un 20. 
gadsimta sākuma, iezīmējot 
spilgtākos kultūras notikumus tā brīža 
Liepājas un Latvijas vēsturē, kā arī 
vēršot uzmanību uz notiekošo 
pasaulē.

+371 25654578
piedzivojums.liepaja@gmail.com 

https://www.facebook.com/silkubrakis



Muzejs ir iekārtots Latvijas Republikas 
pirmā ārlietu ministra Z. A. Meierovica 
dzimtajā mājā. Pastāvīgas un 
mainīgas ekspozīcijas par slavenu 
personību dzīves līkločiem Durbē un 
ar pilsētas vārdu saistītiem vēsturisk-
iem notikumiem.

Raiņa iela 17, Durbe, 
Dienvidkurzemes novads

+371 28677141

Šī noslēpumainā vieta aicina izzināt 
dažādus noslēpumus, radoši un 
sportiski izkustēties, kā arī doties 
dārgumu meklējumos! Šī ir vieta, kur 
iespējams jebkas! Piemērots 
pirmsskolas vecāko grupiņu un 
sākumskolas klašu bērniem.

"Dižozoli" , Priekules pagasts, 
Dienvidkurzemes novads

+371 26260526

Lauku maizes ceptuvē “Ievlejas” 
variet uzzināt, kā top maize, 
iemēģināt roku mīklas mīcīšanā un 
kukulīša gatavošanā paši, pie tējas 
krūzes nobaudīt ceptuves gardumus, 
kā arī iet rotaļās ar kādu pasaku tēlu. 
Kamēr maizīte cepas, ir iespēja 
iepazīt senos darbarīkus.
Cena: 7,50 EUR no personas. Garšas 
meistare Agita Pētersone.

“Ievlejas”, Sakas pagasts, 
Dienvidkurzemes novads

+371 29124128, ievlejasagita@inbox.lv

Labirints  ir viens no cilvēces 
senākajiem simboliem, tā pirmsā-
kums varētu būt pirms 3000 gadiem. 
Staigājot pa labirintu ir iespēja gūt 
pirmos impulsus, lai turpinātu meklēju-
mus.
Labirints apmeklējams bez iepriekšējas 
pieteikšanās. Blakus labirintam 
atrodas Rucavas meteoroloģisko 
novērojumu stacija, kuras apmeklējums 
jāpiesaka iepriekš.

"Zvirbuļi", Rucavas pagasts, 
Dienvidkurzemes novads

+371 26830634

Mini zoo liek iepazīt un izjust lauku 
dzīvi. Šajā zoo ir iespēja iepazīt 
visdažādākos un neparastākos 
dzīvniekus - govis, aitas, zīda vistas, 
Indijas skrējējpīles, zelta fazānus, 
tītarus, pīles, Indijas pāvus. Ir iespēja 
satikt arī Āfrikas strausu pāri Anci un 
Kleo, Austrālijas emu Emīlu un vēl 
daudz citus.

"Atomi" , Grīnvalti, Nīcas pagasts, 
Dienvidkurzemes novads, +371 25560040

https://atomi.lv/zooseta/

Pāvilostas novadpētniecības muzejs 
piedāvā 3 interaktīvās ekspozīcijās 
apmeklētājiem iepazīt Pāvilostu, tās 
vēsturi un laiku, kad Pāvilosta bija 
Slēgtā zona. Skolēnu grupām piedāvā-
jumā arī mezglu siešanas un tīklu 
lāpīšanas meistarklases.
Aizraujošs piedzīvojums būs 3D brilles, 
ar kurām iespēja vērot zveju jūrā. 

Dzintaru iela 1, Pāvilosta, 
Dienvidkurzemes novads

+371 63498276, +371 29226273
pavilosta.muzejs@tvnet.lv

Lēnu pastaigu, skaistu dabas skatu, kā 
arī aktīvākas atpūtas cienītājiem 
Cīravas Mežaparkā (~ 85 ha) ir 
izveidotas labiekārtotas 5 pastaigu 
takas. Lielākā daļa taku ved gar 
Durbes upes krastiem, atklājot skatam 
daudzos upes līkumus un bebru radītos 
darbus, skābaržu, bērzu, apšu un 
priežu audzes.

Cīrava, Dienvidkurzemes novads
+371 28617307

aizpute@dienvidkurzeme.travel

Dabas parks ar retu augu kolekciju, kas 
papildināts ar Ģirta Brumsona mākslas 
darbiem un mazajām arhitektoniskām 
formām.

Individuāls parka apmeklējums ir 
bezmaksas un bez iepriekšējas 
pieteikšanās. Iepriekš piesakot, ir 
iespējams apskatīt blakus esošo 
mākslinieka privāto rezidenci, 
interesanto daiļdārzu un mākslinieka 
darbnīcu. Ekskursijas garums līdz 1 st. 
Cena: 2 EUR no personas (minimālais 
apmeklētāju skaits 5 cilvēki).

Aizpute, Dienvidkurzemes novads
+371 26892701, girts9@inbox.lv

Atpūtas komplekss “Jura staļļi” 
piedāvā pavadīt laiku aktīvi un 
izzinoši. Iespēja iepazīt dižciltīgāko no 
dzīvniekiem – zirgu, vizināties zirga 
pajūgā. Drosminiekiem tiek piedāvāta 
iespēja izmēģināt savus spēkus gaisa 
trošu atrakcijā “Spārnotais zirgs”. 
Vienojoties ar saimniekiem, paēst 
“Ivetas ķēķī” pagatavotās pusdienas 
vai labiekārtotā piknika vietā var 
apēst līdzpaņemtās maizītes.   

“Kapeļkalēji”, Robežnieki, Grobiņas 
pagasts, Dienvidkurzemes novads

+371 29359778

Vai zini, ka ir lietas, kas no atkritumu 
grēdām nonāk muzejā? Tie ir gan 
senatnīgi mājsaimniecības priekšmeti, 
gan savdabīgas un vērtīgas lietas, kas  
izceltas no atkritumu grēdām, rūpīgi 
spodrinātas un saglabātas. Tās ir lietas, 
par kuru pielietojumu zina tikai 
vecmāmiņas.  

Muzejs iekārtots SIA “Liepājas RAS” 
administrācijas ēkā. Eksponāti 
sakārtoti pastāvīgā ekspozīcijā un tos 
var apskatīt uzņēmuma apmeklētāji.
Muzeja apmeklējums ir bezmaksas, 
ekskursijas jāiesaka iepriekš.

Ķīvītes, Grobiņas pagasts, 
Dienvidkurzemes novads

+371 63459097

Aicinām izmēģināt roku gan pie 
podnieka virpas, ģipša formiņām, gan 
vienkārši izveidot interesantas lietas. 
Darbošanās ilgums līdz 2 stundām, pēc 
spraigā darba iespējams atpūsties pie 
ugunskura un apskatīt tuvējo Paplakas
apkārtni.

"Virzas" , Paplaka, Virgas pagasts, 
Dienvidkurzemes novads

+371 2653 4381
martinscukurs@inbox.lv

Viena no skaistākajām un noslēpu-
mainākajām vietām Kurzemē. Šeit 
īpašs šarms ir rudenī, kad ik uz soļa vari 
sajusties kā esot Siguldā. Taku 
iespējams iziet gida pavadībā un 
uzzināt daudz jauna.

Embūte, Embūtes pagasts, 
Dienvidkurzemes novads

+371 26632134
embute@dienvidkurzeme.travel



http://www.tourism.sigulda.lv


Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks
Ekskursija “Ceļojums cauri laikmetiem – no aizvēstures līdz viduslaikiem”

Muzejpedagoģiskās nodarbības: 
	ŵ Darbinām pirkstiņus senos laikos. Mērķauditorija: 1.-4. klase
	ŵ Es pārceļos uz ezerpili! Mērķauditorija: 1.-6. klase
	ŵ Laikmetu ģimene. Mērķauditorija: 4.-6. klase
	ŵ Izlaušanās cauri laikmetiem. Mērķauditorija: 7.-12.klase

Nodarbības iespējams realizēt arī tiešsaistē.

Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraišu ezerpils, LV 4101, www.araisi.com
Vairāk informācijas un pieteikšanās – Dārta Dzenīte, Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka muzejpedagoģe, 
t.: 25665528, e-pasts: darta.dzenite@cesunovads.lv

http://www.araisi.com




Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs - vienīgais
zvejniecībai veltītais brīvdabas muzejs Latvijā ar
zvejnieku sētām un vējdzirnavām. Jaunajā Laivu mājā,  
izvietota 21 zvejas laiva un ar zvejniecību sasaistīti
priekšmeti, kuri palīdz iepazīt zvejniecības attīstību
Ziemeļkurzemē. 

Izvēlies muzejpedagoģisko nodarbību un saņem
100% atlaidi ieejas biļetēm, skolotājs var
apmeklēt muzeju bez maksas.

      Rinķa iela 2, Ventspils  
      +371 636224467 |       muzejs.ventspils.lv

PIEDZĪVOJUMU PARKS piedāvā izbaudīt adrenalīna
devu Kaķa takā un izjust cīņas sparu un azartu
peintbola un lāzertaga spēlē. 

Grupu pavadošai personai (uz katriem 10
skolēniem) apmeklējums bez maksas!
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās! 
Piedāvājums spēkā līdz 31.10.2022.

      Saules iela 141, Ventspils
      +37126633773 |       juris.riekstins@ventspils.lv
       piedzivojumuparks.lv 

Viduslaiki pilī 
JAUNUMS! Seno mūzikas instrumentu CV 
JAUNUMS! Portus Vinda – Ventspils ostas vēsture,
kuģu attīstība un saziņa 

Leģenda par zelta saktu 
Amats – dzīves zelta pamats 
Runājošais tautastērps 

Pazudis un atrasts muzejā 
Gadskārtu svētki Miķeļi, Mārtiņi 

Notikums, kas var patikt visiem 
Koki – rakstnieka zaļais dārzs 
JAUNUMS! Dzejoļi Izai 

VENTSPILS MUZEJA IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 
LIVONIJAS ORDEŅA PILS

AMATU MĀJA

PIEJŪRAS BRĪVDABAS MUZEJS

        un Ziemassvētki 
HERBERTA DORBES MUZEJS

 
 

Ventspils Jaunrades nama Planetārijs piedāvā
noskatīties zvaigžņu šovus un 360 grādu filmas. Savukārt
Observatorijā, ar augstas kvalitātes teleskopa palīdzību,
var vērot sauli, miglājus un dubultzvaigznes. Viena seansa
laikā planetārijs var uzņemt grupu līdz 42 personām.

      Maiznieku iela 11, Ventspils
     +37163622805 |        jaunradesnams.lv
  

Zinātnes šovi.
Tehniski radošās darbnīcas.
Audiovizuālās darbnīcas programmas “Latvijas skolas
soma” ietvaros.
Radošās darbnīcas.

VENTSPILS ZINĀTNES CENTRS "VIZIUM"
Grupai 10% atlaide ekspozīcijas zāles apmeklējumam +
skolotājam ieeja bez maksas!

Papildus zinātnes centrs klasēm piedāvā:

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!

      Rūpniecības iela 2, Ventspils
      +371 66776633 |        vizium.lv

ŪDENS PIEDZĪVOJUMU PARKS - piedāvā izbaudīt
ūdens priekus un lielisku atpūtu dažādās ūdens
atrakcijās.

Grupu pavadošai personai (uz katriem 10
skolēniem) apmeklējums bez maksas!
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās! 
Piedāvājums spēkā līdz 31.10.2022.

      Lauku iela 5, Ventspils 
     +37120222815 |       maris.millers@ventspils.lv 
      udensparks.lv 

Cilvēku skaits grupā: 5-30
Nodarbības ilgums atkarīgs no izvēlētā temata (1-
3h).

MĀCIES DIGITĀLI NĀKOTNES KLASĒ!
Iemācīsim skolas vielu apgūt, izmantojot digitālās
spēles, interaktīvās lietotnes un praktiskos darbus.
Sagatavosim programmu STEM jomās pēc jūsu klases
pieprasījuma un vajadzībām: fizika, ķīmija, matemātika,
inženierzinātnes, dizains un tehnoloģijas u.c. mācību
priekšmetu apguve.

REKLĀMDRUKAS DARBNĪCA NĀKOTNES KLASĒ
Iepazīsti Nākotnes klasi un, izmantojot tajā esošās
tehnoloģijas, izveido savu individuālo digitālo dizainu!
Apdrukā produktu. Izmantojot sublimācijas metodi,
uzdrukā tikko izveidoto dizainu uz kāda produkta!
Mērķauditorija: jaunieši no 7. līdz 12. klasei.

      Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspils
      +371 22307039  |         nakotnesklase@vatp.lv 

AIZVED KLASI PIEDZĪVOJUMĀ
UZ VENTSPILI!

LIVONIJAS ORDEŅA PILS ir senākā saglabājusies
būve Ventspilī, kas celta 13. gs. otrajā pusē. Ventspils
pilsētas simbols – Livonijas ordeņa pils ir vecākais
viduslaiku cietoksnis Latvijā, kas gandrīz nemainīgi ir
saglabājis pirmatnējo apjomu.
 
Izvēlies muzejpedagoģisko nodarbību un saņem
30% atlaidi ieejas biļetēm, skolotājs var apmeklēt
muzeju bez maksas.

      Jāņa iela 17, Ventspils 
     +371 63626288 |      muzejs.ventspils.lv

IEPAZĪT VĒSTURI

Ventspils briežu dārzā var sastapties ar briežiem,
strausiem, alpakiem, lamu, ķenguru, kazām, aitām, 
 zirgiem, Hailandes govīm, trušiem un dažādiem
mājputniem. Izbaudīt izjādi zirga mugurā, atpūšoties
dabā lēkajot pa batutu un izbraukt ar kartingu.

aplūkot seno mācību klasi, 
darboties podnieka un audēju darbnīcās, 
piedalīties izglītības programmās un dažādās ar
amatniecību saistītās meistarklasēs. 

AMATU MĀJĀ piedāvā: 

Izvēlies muzejpedagoģisko nodarbību un 100% atlaidi
ieejas biļetēm, skolotājs var apmeklēt muzeju bez
maksas.
       Skolas iela 3, Ventspils 
      +371 63620174 |         muzejs.ventspils.lv

ATMODINI SEVĪ
ZINĀTKĀRI!

Izglītības programmu nodarbības  ir iekļautas
projektā "Latvijas skolas soma". 

Talsu iela 240, Ventspils
+37126126126 visitventspils.com





E. Veidenbauma memoriālais muzejs “Kalāči”
Pie mums ir forši! Brauc ar klasi uz “Kalāčiem”! 

Mums ir:

• Dažādu aktivitāšu, programmu piedāvājums, caur kurām var ne vien iepazīt 
E. Veidenbauma personību, dzeju, bet arī labāk iepazīt sevi, savus klases 
biedrus, parunāt par dzīvi, vērtībām, emocijām. Pie mums var iemēģināt 
roku dzejas rakstīšanā, izspēlēt sarunu spēli “Veidenbaums un es”, atrast 
kopīgo un atšķirīgo ar jaunieti E. Veidenbaumu, būt vienkārši kopā.

• Klases var izspēlēt arī orientēšanos pa “Kalāču” sētu, gan atklājot faktus 
par E. Veidenbaumu, gan uzzinot vairāk par muzeja vēsturi.

• Labiekārtota piknika vieta, kurā var pavadīt laiku arī lietus gadījumā, 
kurināt ugunskuru, cept un vārīt.

Mēs aicinām, braucot pie mums, plānot vismaz 1,5h, bet šeit pietiks ko darīt 
arī 2h un ilgāk.
Mums ir kopīgs piedāvājums ar kaimiņiem: “Satikšanās prieks lieliem 
un maziem – Viena diena Cēsu pusē”. Tā ir jau saplānota, pilna dienas 
programma, kurā ietilpst sarunu un dzejas darbnīca “Kalāčos”, iepazīšanās 
ar ceļu no grauda līdz maizei “Maizes mājā” un / vai pīrāgu cepšanas 
darbnīca un piedzīvojumu pārgājiens ar Cesis inside.

Ieejas maksa muzejā skolēniem  EUR 1.00 + EUR 10.00 no grupas (grupa līdz 20 skolēni) par 
programmu.

Sīkāka informācija par programmām, cenām lielākām grupām, pieteikšanos 
+371 25601677, baiba.roze@cesunovads.lv

Braucot pie mums ciemos, pusdienas jūs varat paēst  mūsu piknika vietā  
vai kafejnīcās Liepā.

Veselavas muiža
Ekskursija pa Veselavas muižu, pagrabiem. Redzēsiet kurtuvi, kuru kurinot 
pa šahtām plūstošais siltais gaiss apsildīja sienas un grīdas. Stāsti par 
baroniem un spokiem. Pastaiga pa vēsturisko dārzu un muižas apkaimi. 
Ieejas maksa EUR 2.00.

Pastaiga pa dabas taku, gar Veselavas muižas Dzirnavu dīķi līdz estrādei, 
piknika vieta Veselavas parkā ar rotaļām, pastaiga  gar Raunīti, Kalēja 
māju, atgriežoties atpakaļ pie Veselavas muižas kungu mājas. Bezmaksas.

Sīkāka informācija un pieteikšanās +371 29247403, emerita2@inbox.lv.
Ekskursijas var apvienot ar citiem apskates objektiem Cēsu novada Priekuļu apvienībā. 

Vairāk informācijas par citiem apskates objektiem ir pieejama: www.visit.priekuli.lv 

http://www.visit.priekuli.lv


PB TELPA PIEDĀVĀ OFICIĀLI LABĀKOS PEINTBOLA 
UN LĀZERTAGA PARKUS

	Pavadošajiem skolotājiem bezmaksas peintbols un lāzertags

	Interaktīva lekcija  fitnesā – bezmaksas izglītojošā daļa 
sertificēta sporta  trenera vadībā kas iekļauj treniņ programmu 
un pareiza uztura programmu.

	Bezmaksas autostāvvieta autobusiem

	Profesionāli instruktori rūpēsies par spēles drošību

	Īpašas atlaides grupām (jautāt PB Telpa komandai) 

Atrodamies 3 dažādās vietas. Izvēlies sev atbilstošāko. 

Zaķusalas parks  – labiekārtotas piknika vietas, apsildāmas teltis, 
atpūtas galdi, dažādas spēles, bērnu laukumiņš, 
uz vietas darbojas kafejnīca. 

Juglas parks  – iekštelpās, būs silts jebkuros laikapstākļos kā arī varat 
ņemt līdzi savu ēdienu un dzērienu jo ir pieejama atpūtas vieta. 

Ogres novada parks  – atpūtas vietas, kempingi, telšu vietas, 
laivu noma, rīkojam dažādas sporta spēles. 

Visas 3 adreses: 
	Zaķusalas parks - Zaķusalas krastmala 19, Zemgales priekšpilsēta, 

Rīga, LV-1050, Latvija
	Juglas parks - Salamandras iela 1, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, 

LV-1024
	Ogres Novada parks -  Ogres nov., Madlienas pag., «Krasti», 

LV-5045

: 28166000
E-pasts: info@pbtelpa.lv, Mājas lapa: www.pbtelpa.lv/eksursijas 
:  peintbols_pb_telpa
: peintbolspbtelpa 

Jaunmoku pils muzejs piedāvā

Ekskursijas un muzejizglītojošās programmas skolēniem no 1. - 12. klasei
Ekskursija pils dāmas pavadībā / Jaunmoku pils vēsture  - 

Ekskursijas laikā skolēni iepazīs Jaunmoku muižas kungu mājas jeb pils vēsturi, izzinās nozīmīgākos
notikumus un bijušo īpašnieku nozīmi muižas attīstībā. 
Skolēniem no 1. - 12. klasei. Dalības maksa – pieaugušajiem 5.00 EUR,  skolēniem 2.00 EUR + gida pakalpojumi

Rezervācija un 
 informācija: 

 info@jaunmokupils.lv 
vai 

"Tējas dārzs Tavā kabatā" - 
Ieskats Jaunmoku muižas ikdienā pirms simt gadiem – muižas centra apbūve un parka teritorija, tās izmantošana
mājsaimniecības vajadzībām senākos laikos un mūsdienās. Kopā ar gidu pastaiga parkā un Zāļu tēju dārza iepazīšana.
Programmas noslēgumā radošā darbnīca ar dabas materiāliem. 
Skolēniem no 1. - 12. klasei. Dalības maksa – 5 EUR/ personai grupās līdz 25 personām; krievu valodā – 8 EUR

Orientēšanās Jaunmoku pilī vai parkā /  "Pēddzinis" Jaunmoku parkā - 
Orientēšanās laikā skolēni iepazīst Jaunmoku pils un apkārtējo ēku vēsturi, muzeja ekspozīcijas un jūgendstila arhitektūras
elementus pilī. Orientējoties parkā, iepazīst dabas un kultūrvēstures objektus, piemēram, dzejniekam I. Ziedonim stādīto “dižozolu”.
Orientēšanās ir piemērota dažāda vecuma skolēnu grupām pēc izvēles pilī vai parkā.  Dalības maksa – 1.00 vai 2.00 EUR/ personai

iekļauta programmā 

iekļauta programmā 

iekļauta programmā 

"mammadaba"  Meža muzejā 
Latvijas mežus un to bagātības – kokus, dzīvniekus un citas vērtības un to apsaimniekošanas procesus skolēni izzina
aktīvi līdzdarbojoties. Atbilstoši izvēlētajai tēmai, bērni iepazīst interaktīvās Meža ekspozīcijas pilī un lielizmēra
zirgvilkmes meža darba rīkus atvērtajā krājumā. 
Skolēniem no 1. - 9. klasei. Dalības maksa – 2.50 EUR personai + gida pakalpojumi

/jaunmokupils                info@jaunmokupils.lv            +371 26187442             www.jaunmokupils.lv

Zāļu tēju iepazīšana Meža muzejā 
Zāļu tējas ir alternatīvs piedāvājums veikalā pieejamiem, ne tik draudzīgiem veselībai, dzērieniem, ko lietajam ikdienā. Degustācijā 
piedāvājam iepazīt dabas ārstniecības augus un garšaugus, to izcilās īpašības un garšas, nobaudot ap 8 veidu zāļu tējas un dažas uzkodas.
Skolēniem no 5. - 12. klasei. Dalības maksa - pieaugušajiem 6.00 EUR, skolēniem 2.50 EUR + gida pakalpojumi 

Kas mīt MPPT?
Izzinoša un atraktīva pastaiga jaunizveidotajā Mežaparka pastaigu takā Jaunmoku pils parkā.
Takas izstaigāšana gida pavadībā vai individuāli ar darba lapām, pildot uzdevumus, kas atgādinās
par dabas daudzveidību, putnu dziesmām, dižkokiem, parka mazajiem mistiskajiem iemītniekiem
un vēl. Mežaparka pastaigu taka ir ierīkota ELFLA atklātā projektu konkursa  ietvaros.
Skolēniem no 5. - 9. klasei. Dalības maksa - grupās (no 5 līdz 30 pers.) 35 EUR, krievu valodā  55 EUR

Pēc aktivitātēm muzejā ir iespējams  izkalt savu
alumīnija vai sudraba laimes monētiņu, rezervēt

piknika vietu Jaunmoku pils parkā, kā arī piedāvājam
iespēju uzrīkot Meža kroketa turnīru visai klasei!

Gida pakalpojumu izmaksas - LV/ RU, EN līdz 10 personām 15 EUR / 30 EUR, līdz 25 personām 20 EUR / 40 EUR
 

mailto:info@pbtelpa.lv
http://www.pbtelpa.lv/eksursijas
https://www.instagram.com/peintbols_pb_telpa/








Piesakies: info@zvaigznajs.lv 29883285

MŪZIKAS UN DZEJAS
SIMBIOZE

EKSKURSIJA PAREDZ
1. Dziesmu rakstīšanas sesiju
īstā studijā, uzraksti dziesmu
kopā ar saviem
klasesbiedriem.
2. Teorētisks dziesmu analīzes
seminārs, ko vada Agnese
Rakovska.
3. Ekskursija pa Vecrīgu,
piedzīvojot stāstu par
vēsturiskiem notikumiem
Latvijas mūzikā un kultūrā.

Dodies uz Rīgu un
izbaudi muzikālu
piedzīvojumu kopā ar
Agnesi Rakovsku!
Pasākums tiek realizēts
caur programmu
Latvijas skolas soma!

AICINA AGNESE RAKOVSKA 



Piena muzejs ir unikāla vieta Latvijā, 
kurā ir iespēja uzzināt piena ceļu, no tā 
rašanās brīža līdz nonākšanai uz mūsu 

galda. Drosmīgākie var paši izslaukt 
pienu un ar savām rokām sakult 

sviestu. Piena muzejā tagad iespējams 
izzināt to, kas daudziem līdz šim licies 
nesaprotams un pārsteidzošs – kā no 
zāles ēšanas govs ķermenī var rasties 
piens? Turklāt, šo noslēpumu palīdzēs 

atklāt neviens cits kā īpaši Piena 
muzejam izgatavota runājošā brūnaļa 

vārdā Venta un viņas teliņš Druvis.

Pieteikšanās grupām un plašāka informācija:
www.pienamuiza.lv, pienamuiza@gmail.com,

tālr. 26518660
Sieksāte, Rudbāržu pagasts, 

Kuldīgas novads

Vai Tu zini kā 
rodas piens?

http://www.pienamuiza.lv
mailto:pienamuiza%40gmail.com?subject=


GULBENES-ALŪKSNES BĀNĪTIS 
Atraktīvs brauciens ar Baltijā vienīgo regulāri kursējošo šaursliežu vilcienu 

un izklaide visu vecumu apmeklētājiem  

Brauciens ar Bānīti vēsturiskos vagonos.
Ekskursija pa Gulbenes depo un vizināšanās ar drezīnām.

Piedzīvojumi kopā ar Bānīša meža večiem.

 SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis”
Tālrunis 20228884

info@banitis.lv   www.banitis.lv



Ūdens atrakciju zonas 2 stundu apmeklējums
skolēnam no 4,00€

AKTĪVĀ ATPŪTA UN

PIEDZĪVOJUMU PARKS

www.piedzivojumuparks.lv

ĪPAŠA CENA SKOĒNU GRUPĀM 

maris.millers@ventspils.lv
Lauku iela 5, Ventspils

KOPĀ AR KLASI

grupu pavadošai personai
(uz katriem 10 skolēniem)
apmeklējums BEZ MAKSAS!

- Virvju trase Kaķa taka – 5,50€
- Peintbola spēle - 5,50€

ŪDENS PIEDZĪVOJUMU PARKS

- mākslīgo viļņu baseins

www.udensparks.lv

juris.riekstins@ventspils.lv
Saules iela 141, Ventspils

- siltais baseins ar ūdens kaskādi un 
 masāžas strūklām
- slīdrenes, kalnu upe un citas atrakcijas

obligāta iepriekšēja
pieteikšanās!

obligāta iepriekšēja pieteikšanās!

grupu pavadošai personai (uz katriem 10
skolēniem) apmeklējums BEZ MAKSAS!

piedāvājums spēkā līdz 31.10.2022.

PIEDZĪVOJUMI VENTSPILĪ

- Lāzertaga spēle – 5,00 € /8,00€



Uzliec austiņas un klausies!

Stundas pastaiga ar stāstu Rīgas centrā.

Latvijas Skolas somas programmā.

ejamizrāde

www. drkt.lv
tālr. 29294013



IZGLĪTĪBA CAUR SPĒLI

neredzamapasaule.lv

Sapratne, cieņa, tolerance ir tās 
īpašības, ko ieaudzinām bērnos 
jau no dzimšanas. Tās nosaka, 

kāda būs mūsu sabiedrība 
nākotnē. Kā to iemācīt?

Pastaiga tumsā – interaktīva 2 
stundu programma izstrādāta 
speciāli bērniem, kas veiksmīgi 

strādā pasaulē jau 30 gadus!
 

Cik daudz mēs zinām par neredzīgo 
cilvēku pasauli? Kā viņi uztver 
apkārtējo vidi? 
Kādas profesijas viņiem ir pieejamas? 
Vai viņi redz sapņus?

5 interaktīvās zonas:
• Dzīvokļa istaba;
• Trokšņaina iela un klusais parks;
• Pārtikas tirgus;
• Muzejs;
• Kafejnīca ar dzērienu degustāciju.
 
Speciālas cenas skolām
Grupas līdz 24 cilvēkiem  
(3 pieaugušie vai skolotāji par brīvu).

PASPĒJ REZERVĒT 

LAIKU PA TĀLR.  

27 722 210

KĀ TU SALIEDĒSI 
SAVU KLASI?PIEDZĪVOJUMI MANGAĻSALAS BUNKUROS 

PĀRGĀJIENI AR ATRAKTĪVIEM UZDEVUMIEM
no 10 EUR/skolēns
IZBRAUKUMA PROGRAMMA JŪSU SKOLĀ

PILSĒTORIENTĒŠANĀS SPĒLES 

PIEDZĪVOJUMS AUGSTO VIRVJU PARKĀ

PIEDZĪVOJUMA PARKA 2 DIENU PROGRAMMA

VIENAS DIENAS PROGRAMMAS:

       no 15EUR/skolēns

       no 14EUR/skolēns

       no 10 EUR/skolēns

       no 17EUR/skolēns
 

 DIVU DIENU PROGRAMMA:

       no 29EUR/skolēns

PIESAKIES
PIEDZĪVOJUMAM

+37122017771
www.piedzivojumagars.lv

https://www.facebook.com/muzejstumsa
https://www.instagram.com/muzejstumsa/
https://www.tiktok.com/@muzejstumsa?lang=en


Īstais brīdis, lai apgūtu ko jaunu un paplašīnātu 
savu redzesloku, kam skolas dienās nepietiek laika 

un jauniem spēkiem atgriestos skolā pēc 
brīvdienām!

 TEVI AICINA VENTSPILS 
BRIEŽU DĀRZS

Tiekamies Ventspils Briežu dārzā, Talsu 
ielā 240, Ventspils.

Papildus informācija pa tālruni: 26 126 126                               
Vai rakstot e-pastā: Ventspilsbriezudarzs@gmail.com

Ventspils Briežu dārzā Tu 

vari sastapt briežus, 

strausus, alpakas, lamu, 

Hailandes govis, kazas, 

aitas, trušus un dažādus 

mājpuntus, pacienājot 

viņus ar kādu gardumu.

Vari izbaudīt izjādi 
zirga mugurā un 

atpūsties lēkājot pa 
batutu, izbraucot ar 

kartingu un 
katamerānu.

Rudens nav domāts, lai 
garlaikotos!
Aicinām Tevi ar ģimenu vai kopā 
ar savu skolotāju un visu klasi!

Pēc pastaigas iespējams 

nobaudīt garšīgas 

pusdienas!


