PIEDALIES KONKURSĀ “VIDZEMES AINAVAS
DĀRGUMUS MEKLĒJOT”
UN LAIMĒ KĀDU NO 4 EKSKURSIJĀM VIDZEMĒ VISAI
KLASEI

ĀRAIŠU
ARHEOLOĢISKĀ PARKA
APMEKLĒJUMS AR SPĒLI
“IZLAUŠANĀS CAURI GADSIMTIEM”
http://araisi.com/izlausanas-cauri-gadsimtiem/
Programmas apraksts:
Uz izlaušanās spēļu principa balstīta nodarbība, kur skolēniem sekojot norādēm, patstāvīgi jāpilda
uzdevumi ierobežotā laikā, lai tiktu tālāk. Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja izdarīt secinājumus
par katru no Āraišu arheoloģiskā parkā esošajiem laikmetiem, arheoloģijas kā avota nozīmi
aizvēstures un viduslaiku vēstures pētniecībā. Papildus tiešai vēstures procesu izziņai tiks attīstītas
prasmes orientēties vidē, dabas procesu iepazīšana un tās resursu dažādās pielietojamības
novērtēšana. Ieteicams apmeklēt 6.-12. klases skolēniem.
Kontaktpersona: Sanda Salmiņa (sanda.salmina@amatasnovads.lv, 25665528)

CĒSU PILS KOMPLEKSA
APMEKLĒJUMS
http://cesupils.lv/pils-komplekss/

Pils apmeklētāju centrā saņēmuši lukturīšus, Jūs varēsiet apskatīt pils Viduslaiku pils rietumu torni un
tajā esošo mestra dzīvojamo telpu - unikālu 16.gadsimta interjeru ar greznu zvaigžņu velvi, mākslīgā
akmens masas velvju konsolēm un sienu gleznojumu fragmentiem. No torņa bēniņstāva paveras
iespaidīgs skats uz pārējām pilsdrupu daļām, priekšpilīm, Pils parku, un pilsētu.
Jaunajā pilī iekārtotā Cēsu Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcija vedīs jūs ceļojumā laikā.
Iepazīstiet pilsmuižas vēsturi, sasveicinieties ar bruņinieku, apskatiet pirmo Latvijas valsts karogu un
uzziniet stāstu par tā veidošanos!

Cēsu Izstāžu nams ir neparasts ar savu telpu arhitektonisko risinājumu, un tā izteiksmīgās, koka
konstrukcijām veidotās telpas divos stāvos, sniedz iespēju ielūkoties un izzināt mākslas pasaules
valdzinājumu!
Kontaktpersona: Andra Magone (andra.magone@cesis.lv, 29154367)

EKSKURSIJA NAUKŠĒNU
MUIŽĀ UN BRAUCIENS A R
PLOSTU PA RŪJAS UPI
http://www.naukseni.lv/?id=55

Ekskursija pa Naukšēnu muižas ēku un parku, kā arī iespēja ielūkoties siernīcā jeb pulksteņu tornī, kas
veidots astoņstūra formā. Pēc pastaigas plosts visu klases kolektīvu (~20-24 personas) izvizinās pa
Rūjas upi aptuveni 40 minūšu garā nobraucienā, izkāpjot Kābeles pilskalnā, kurā pavērot dabu un
nedaudz iestiprināties ar saviem līdzpaņemtajiem gardumiem. Savukārt atjaunotā dabas taka ļaus
atkal nonākt ceļojuma sākumpunktā – viena skaista diena un daudz svaiga gaisa.
Kontaktpersona: Diāna Glušonoka (diana.glusonoka@naukseni.lv, 26452037)

PIEDZĪVOJUMS GAUJAS STĀVO
KRASTU SAJŪTU
PARKĀ VALMIERĀ
https://www.sajutuparks.lv/taka-kokos/

Pastaiga pa koku galotnēm Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parkā!
Taka kokos – izaicinājums un neaizmirstams piedzīvojums 5-8 metru augstumā virs zemes, ļaujot
ikvienam baudīt pastaigu kokos. Piedzīvojumu taka kokos ir aprīkota ar modernu drošības
tehnoloģiju, kas neļauj patvaļīgi atkabināties no drošības trosēm. Piedzīvojumu mednieki trases
noslēgumā tiks atalgoti ar četriem (!) trošu pārbraucieniem pār Latvijas garāko upi Gauju!
Kontaktpersona: Lelde Bukovska, (lelde.bukovska@voc.lv, 28247515)
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