
Piedāvājums skolēnu grupām
Ekskursija skolēniem ar gidu latviešu valodā

Iepriekšēja rezervācija obligāta: +371 67971335, 
info@sigulda.lv, www.sigulda.tourism.lv

Piedāvājumā norādītās cenas attiecas tikai uz skolēnu grupu 
rezervācijām un ir spēkā septembrī un oktobrī.
Lai veiktu rezervāciju, sazinieties ar Siguldas novada Tūrisma informācijas 
centru vai pakalpojumu sniedzēju.

SIGULDA AIZRAUJ!
P/A “Siguldas Attīstības aģentūra”
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs 
Ausekļa iela 6, Sigulda, LV- 2150, Latvija 
Tālr: +371 67971335
E-pasts: info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv

Sigulda izsenis vilina ar elpu aizraujošiem skatiem 
visos gadalaikos, bet rudenī, protams, Siguldai 
nav konkurences! Kilometriem tālu virs Gaujas 
senlejas sniedzas skats no Gleznotājkalna, 
dzidri zilajās debesīs rudens zemie mākoņi 
traucas tepat acu priekšā, kad vēro saulrietu no 
Ķeizarskata.  Klintis, alas, slepenas takas, strauti 
un pļavas vilina un gaida tos, kas zina, cik dabas 
spēks ir dziedinošs! 

Izvēlies kādu no mūsu sagatavotajiem 
maršrutiem, pavadi neaizmirstamu dienu Siguldas 
dabā, izkusties, piedzīvo un bagātini sevi pie kāda 
no mūsu arodu meistariem! Jo #SiguldaAizrauj!

Siguldas rūdītākie gidi pastāstīs, kā pilsēta 
attīstījusies gadu simtos un iepazīstinās ar
ievērojamākajiem apskates objektiem!
Aicinām pieteikties savlaicīgi!
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Spieķu darbnīca
Siguldas spieķa darbnīcas apmeklētājiem ir iespēja pie-
dalīties spieķu gatavošanas procesā, kā arī izzināt spieķu 
gatavošanas vēsturi no to pirmsākumiem. Siguldas koka 
spieķa vēsture ir vairāk kā 200 gadu sena, un tas ir atpa-
zīstamākais un senākais Siguldas simbols, kas attīstījās līdz 
ar kņaza Kropotkina ierīkotajām „Alpu takām”, kļūstot par 
neatņemamu gājēju ceļabiedru.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 1.50 EUR/skolēniem koka spieķa izgatavošana
*skolotājiem bezmaksas

Nepieciešamais laiks: 30 līdz 40 minūtes
Maksimālais dalībnieku skaits: 30 (grupas, kur vairāk  
interesentu, tiek dalītas).
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T.29425045
Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Radošās darbnīcas 
Siguldas pils kvartālā

Aromabreathe 
“Aromabreathe” darbnīcas pamatdarbība ir dabīgās 
kosmētikas, augu hidrolātu, zāļu tēju un aroma produktu 
veidošana. Te darbojas smaržu darbnīca, kurā ikviens 
interesents var pieteikties un izveidot pats sev piemērotu 
aromātu no dabīgām izejvielām.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM
Smaržu izgatavošana (10ml), 20 EUR/skolēns.

Nepieciešamais laiks: 2h
Maksimālais dalībnieku skaits: līdz 15
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T.20234783
Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Ādas artelis
Ādas arteļa darbnīcas apmeklētājiem ir iespēja piedalī-
ties ādas darbu tapšanas procesā un izgatavot dāvanas 
vai suvenīrus pašu rokām. Ādas apdare ir viens no senāka-
jiem amatniecības veidiem un, pateicoties tehnoloģijām, 
mūsdienās ikvienam iespējams kļūt par ādas plastikas 
apstrādes meistaru.
 
PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 2.00 EUR atslēgu piekariņa, grāmatzīmes izgatavošana 
vai jostiņas savēršana
 3.00 EUR rokassprādzes izgatavošana
*skolotājiem bezmaksas

Nepieciešamais laiks: 30 līdz 40 minūtes 
Maksimālais dalībnieku skaits: 25 (grupas, kur vairāk  
interesentu, tiek dalītas).
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T.26442590
Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Keramikas darbnīca
Keramikas darbnīcā iespējams iepazīt procesu, kā māls 
pārtop greznā vāzē, krūzē, šķīvī vai citā keramikas izstrā-
dājumā. Darbnīca iekārtota tā, lai apmeklētāji varētu 
gan vērot meistarus darbībā, gan iesaistīties paši. Iepriekš 
piesakoties, varēsiet izveidot savu māla “svilpavnieku” jeb 
svilpojošu putniņu, iemēģināt prasmes darbā ar virpu, izvei-
dot savu krūzi, trauku vai cita veida suvenīru.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 4.00 EUR/skolēnam un bērnudārza audzēknim;
skolotājiem bezmaksas.

Nepieciešamais laiks: 40 līdz 60 minūtes
Maksimālais dalībnieku skaits: 20
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T.25932391
Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

 



Tekstila darbnīca 
Tekstila darbnīcā ir redzams aušanas process, kas prasmī-
gas meistares rokās no diega pavediena pārtop par austu 
izstrādājumu. Apmeklētājiem ir unikāla iespēja apskatīt 
dažādas stelles, noaust nelielu Latvijas karodziņu un ieaust 
diega pavedienu dažādās stellēs.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 3.00 EUR/skolēnam rokassprādzes izgatavošana
*skolotājiem bezmaksas

Nepieciešamais laiks: līdz 1h
Maksimālais dalībnieku skaits: 15
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T.28942446
Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Darbnīca “Koka varde”
Darbnīcā “Koka varde” apmeklētājiem iespējams iepazīt 
dažādus Latvijā augošus kokus un uzzināt kāds ir koka ceļš 
no meža līdz dažādu izstrādājumu izgatavošanai darbnīcā.  
Apmeklētāji var apskatīt darbnīcu, vērot darba procesu 
un paši izgatavot nelielu suvenīru - koka burtiņu, atslēgu 
piekariņu vai magnētu (iepriekš vienojoties).

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 3.00 EUR/skolēnam
 skolotājiem bezmaksas
 Par papildus samaksu iespējams pasūtīt pašu ceptu 
smalkmaizīti un sulu vai piparmētru tēju

Nepieciešamais laiks: 40 līdz 60 minūtes
Maksimālais dalībnieku skaits: 25
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T. 29160988
Adrese: Robežu ielā 20, Sigulda

DARBNĪCA “KOKA VARDE”DARBNĪCA “KOKA VARDE”

Papīrmākslas darbnīca 
Papīrmākslas darbnīcā “Viktora Vēstules” nodarbībā 
ikviens var izmēģināt roku papīrliešanā un izgatavot savu 
grāmatzīmi, tā dodot iespēju reiz jau izmantotam biroja pa-
pīram dzīvot vēlreiz - labās grāmatās vai laika plānotājos!

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 2.00 EUR skolēnem darbnīcas apmeklējums
 1.50 EUR Siguldas skolu audzēkņiem
*skolotājs bez maksas
Lai Siguldā tapušos autordarbus pastnieks varētu dažu 
dienu laikā nogādāt skolā – papildus izmaksas par pasta 
pakalpojumiem (līdz 3.00 EUR, atkarībā no grupas lieluma 
un bandroles svara).

Nepieciešamais laiks: 30 – 40 minūtes
Maksimālais dalībnieku skaits: 30
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T. 26710184
Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Baltu rotu darbnīca 
Baltu rotas ir rotkaļu ģimenes uzņēmums, kuru darbu 
pamatā ir seno baltu tautu rotu bagātības. Darbnīcā 
iespējams iepazīties ar rotu kolekciju un izgatavot piekariņu 
vai rotu, kā arī aplūkot latviešu filmas “Nameja gredzens” 
oriģinālu – pirmo filmai veidoto gredzenu.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 1.50 EUR piekariņa izgatavošana ar S! simbolu 
(Sigulda Aizrauj), ar senu saules simbola motīvu vai
 gaisa balonu.
 Grupām no 10 skolēniem piemērojama 20% atlaide
* uz 10 skolēnu klasi, vienam skolotājam bezmaksas 
piekariņa izgatavošana

Nepieciešamais laiks: 30 minūtes
Maksimālais dalībnieku skaits: 50
Iepriekšēja rezervācija vēlama: T.29295142
Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda



Siguldas saldējums
”Siguldas saldējums” ir ģimenes uzņēmums, kas izveidots, 
lai vairotu prieku, iestātos par veselīgu uzturu un aktīvu 
dzīvesveidu. Siguldas saldējuma pamatā ir rūpīgi izstrādā-
tas, pārbaudītas receptes, kas sastāv no īpaši izmeklētām, 
dabīgām izejvielām. Saldējuma kafejnīcā iespējams nogar-
šot vismaz 10 latviskas garšas, kā arī iepazīties ar saldējuma 
tapšanu, tā vēsturi un faktiem.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
Saldējuma burbuļkūkas gatavošana + izzinošs stāsts
1. Stāsts par saldējuma vēsturi Siguldā un “Siguldas saldē-
jumu’’, tā tapšanu un faktiem, saldējuma tests ar balvām 
atjautīgākajiem dalībniekiem. 
2. Kopīga tortes gatavošana no tikko ceptām burbuļvafe-
lēm, kas tiek pildītas ar dažādiem ievārījumiem, karameli, 
sezonāliem augļiem pēc ekskursijas dalībnieku ieskatiem. 
Torte tiek garnēta ar saldējumu. 
3. Mielošanās ar saldējuma burbuļķūku. 
Cena: 5,50 EUR/pers. 
Cilvēku skaits grupā: optimāli 10 (lielāka skaita grupām 
iesakām sazināties individuāli). 
Nepieciešamais laiks: līdz 1 h

Saldējuma servēšanas “Meistarklase” + Izzinošs stāsts
1. Stāsts par saldējuma vēsturi Siguldā un “Siguldas saldē-
jumu’’, tā tapšanu un faktiem, saldējuma tests ar balvām 
atjautīgākajiem dalībniekiem. 
2. “Meistarklase” – iespēja iejusties saldējuma tirgotāja-ser-
vētāja lomā, katram pašam ekskursijas laikā uzservējot savu 
īpašo saldējumu. 
Cena: 5,00 EUR/pers. 
Nepieciešamais laiks: līdz 1h 
Maksimālais dalībnieku skaits: 20 (lielākas grupas var dalīties 
vairākās mazākās grupās)

Degustācija+ izzinošais stāsts

1. Stāsts par saldējuma vēsturi Siguldā un “Siguldas saldē-
jumu’’, tā tapšanu un faktiem, saldējuma tests ar balvām 
atjautīgākajiem dalībniekiem.

2. Saldējuma degustācija.

Cena: 4,00 EUR/pers.
Nepieciešamais laiks: līdz1h
Maksimālais dalībnieku skaits: optimāli 10 (lielāka skaita 
grupām iesakām sazināties individuāli).
* Uz grupu vienam skolotājam/ pavadošajai personai 
dalība un saldējums bez maksas. 

Iepriekšēja rezervācija obligāta: T. 25657998, 
no plkst. 10.00 - 16.00
Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

DABLAB
Dabas Laboratorijas DABLAB sulu stacijā varēsiet paši 
radīt savu unikālo sulu vai smūtiju recepti un to arī pagata-
vot, nogaršot un atpazīt galvenās sulu un šotiņu sastāvda-
ļas, uzzināt atšķirīgus sulu ieguves veidus.
DABLAB piedāvā lēni presētas, auksti spiestas, dabīgas, 
nepasterizētas, svaigas, veselīgas, uzturvielām bagātas sulas, 
šotiņus, riekstu pienus, smūtijus, raw kūkas, enerģijas bumbiņas 
u.c. augu valsts izcelsmes produktus. Lēna, auksta sulas pre-
sēšana saglabā visas organismam nepieciešamās uzturvielas. 
Sulas netiek karsētas ne spiešanas, ne pakošanas procesā.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 75.00 EUR grupai līdz 15 personām
 5.00 EUR skolēnam
Cenā ietilpst: augļi, dārzeņi, zaļumi, garšaugi sulu pagata-
vošanai, degustācijas glāzītes, dažādu veidu gatavas sulas 
un šotiņi degustācijai.

Nepieciešamais laiks: 45-60 min
Maksimālais dalībnieku skaits: 30
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T.29181833, 
dabaslaboratorija@gmail.com
Adrese: Dārza iela 29a, Sigulda

Degustācijas un meistarklases

 Bliss Gelato
Aicinām iepazīt Bliss Gelato garšu pasauli! Uzzināsiet, ar 
ko tas atšķiras no saldējuma, piedalīsieties gelato garšu 
procesā. Jūs iepriecinās stāsts par dažādām garšām, un kā 
Latvijas garšas izcelt, lai tās vislabāk izbaudītu!
Jūs pārsteigs visplašākā garšu buķete, sākot ar vasaras gar-
šu klasiku – zemeņu, mango, šokolādes, gan arī smiltsērkšķu, 
kumelīšu un citas.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 4.00 EUR skolēnam

Nepieciešamais laiks: 45-60 min
Dalībnieku skaits: 15 – 20 personas
(lielākas grupas var dalīties vairākās mazākās grupās).
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T.20208554 
Adrese: Līvkalna iela 6b, Sigulda

BLISS GELATO



Siguldas pilis

Livonijas ordeņa pils
Livonijas ordeņa Siguldas pils celta 1207. gadā 
Zobenbrāļu ordeņa mestra Venno laikā kā “castellum” tipa 
cietoksnis. Mūsdienās apmeklētājiem iespējams uzkāpt pils 
Ziemeļu tornī un galvenajā Vārtu tornī, kā arī  izstaigāt pa 
pils mūriem. Kopā ar gidu grupa varēs iejusties bruņinieku 
kārtā – piemērot  bruņas, kas veidotas pēc 14./15. 
gadsimta bruņu parauga.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 1.00 EUR/skolēnam
*bezmaksas apmeklējums vienam skolotājam (uz 10 skolē-
nu klasi);
* Kompleksa biļete – Jaunā pils un Livonijas ordeņa 3.00 
EUR/skolēnam
 No 15.00 EUR/ 1h gidu pakalpojumi grupai
Nepieciešamais laiks: 1 stunda; *2h, ja iegādāta kompleksā 
biļete.
Maksimālais dalībnieku skaits: bez ierobežojuma
Iepriekšēja rezervācija: T.67970263, T.67971335, info@sigulda.lv
Adrese: Pils iela 18, Sigulda

Siguldas Jaunā pils
Jaunums! 1878.gadā kņazu Kropotkinu būvētā Siguldas 
Jaunā pils no ārpuses saglabājusi tās neogotikas stilu, savu-
kārt iekšpusē 1937.gadā Rakstnieku un žurnālistu pils kļuvusi 
par nacionālā romantisma pērli. Pils apmeklētājiem ir iespēja 
uzkāpt pils tornī, lai vērotu krāšņo Gaujas senleju, līdzdarbo-
ties interaktīvajā pils ekspozīcijā, kā arī iepazīties ar pils spoku.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 2.50 EUR/skolēnam
 1.00 EUR/skolotāja
 No 15.00 EUR/ 1h gidu pakalpojumi grupai
* Kompleksa biļete – Jaunā pils un Livonijas ordeņa 3.00 
EUR/skolēnam

Nepieciešamais laiks: 1 stunda; *2h, ja iegādāta kompleksā 
biļete.
Maksimālais dalībnieku skaits: līdz 25
Iepriekšēja rezervācija: T. 67970862, 67971335,
info@sigulda.lv
Adrese: Pils iela 16, Sigulda

Turaidas muzejrezervāts
 1.15 EUR/ skolēniem ieejas biļete Turaidas muzejrezervātā
 6.00 EUR/ pieaugušajiem ieejas biļete Turaidas muzej- 
rezervātā
*bezmaksas apmeklējums klases grupu pavadošajiem 
skolotājiem

Nepieciešamais laiks: 1.5 - 2 stundas
Maksimālais dalībnieku skaits: COVID-19 ierobežojumu 
laikā līdz 24
Iepriekšēja rezervācija  obligāta vismaz 3 dienas iepriekš:  
T. T.67971402 T.29384512, turaida.muzejs@apollo.lv 
Adrese: Turaidas iela 10, Sigulda

Turaidas muzejrezervāta izglītojošās programmas un 
ekskursijas ir iekļautas iniciatīvas “Latvijas skolas soma” 
piedāvājumā. Muzejrezervāta piedāvātās izglītojošās prog-
rammas ir veidotas dažādām vecuma grupām. Tajās 
līdzdarbojoties, skolēni bagātinās savu pieredzi un zināša-
nas, kā arī gūs pozitīvas emocijas skaistajā kultūrvidē, spēles 
formā iepazīstot arī senās ēkas un ekspozīcijas.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
Turaidas muzejrezervātā pieejamas izglītojošas  
programmas skolēniem:
 Orientēšanās spēle tūkstošgades stāsts (4.-12.klase)  
29.88 EUR +ieejas biļetes
 Ienāc tautasdziesmu pasaulē! (1.-6.klase) 26.32 EUR + 
ieejas biļetes



Aktīvi atpūties un izzini

JAUNUMS! KLIKK ir lielākais iekštelpu izklaides centrs Latvi-
jā, kas piemērots ģimenes atpūtai un izklaidei. Piemērots vi-
sām vecuma grupām, kur katrs atradīs sev tīkamu nodarbi.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM 
 Kartingi, 2 braucieni no 12 g.v., augumā no 130 cm. 15.00 
EUR/pers.
Nepieciešamais laiks: 2h, tikai darba dienās, no plkst. 10:00 
- 16:00
Minimālais/maksimālais dalībnieku skaits: 15 – 25
epriekšēja rezervācija obligāta: T 27008090
Tīklu parka apmeklējums: līdz 12 g.v. 5 EUR/skolēnam, sko-
lotājiem bez maksas
Nepieciešamais laiks: 2h, tikai darba dienās, no plkst. 10:00 
- 16:00
Minimālais/maksimālais dalībnieku skaits: 15 - 25 
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T 27008090
Par papildus samaksu iespējams pasūtīt karstmaizes un 
dzērienus KLIKK kafe. 
Adrese: Lauku iela 9, Sigulda

KLIKK aktīvās atpūtas centrs, 
kartingu trase un tīklu zona

Ūdens atrakciju parks
Ūdens atrakciju parks ir vieta, kur baudīt nesteidzīgu 
atpūtu visai ģimenei īstā tropu klimatā starp palmām un 
ūdeņiem, kur ūdens temperatūra visu gadu ir +30 grādi. 
Parkā ir pieejams bērnu ūdens atrakciju baseins ar slidkal-
niņiem un ūdenskritumu, kuru iecienījuši vecāki ar mazāka-
jiem bērniem, ūdens slīdrenes kopumā 40 metru garumā, 
kas priecē gan lielus, gan mazus piedzīvojumu meklētājus, 
ūdens kaskādes atbrīvos muskuļu saspringumu gan sportis-
tiem, gan ikdienas un stresa nogurdinātajiem.
Ir pieejamas trīs dažādas pirtis ikviena gaumei: sauna, tvai-
ka un infrasarkanā, kas izsildīs ķermeni visdziļākajos slāņos, 
uzlabos vielmaiņu un atbrīvos to no toksīniem. Aukstā ūdens 

baseins, lai atdzesētos pēc pirtīm vai rūdītos visa gada ga-
rumā. Ikvienu priecēs arī hidromasāžas gultas, hidromasā-
žas dušas, kas atjaunos spēkus un uzlabos pašsajūtu, un īsta 
Alpu saule ūdens parka otrajā stāvā. Blakus Ūdens atrakciju 
parkam atrodas Lielais peldbaseins (25 m) un bērnu peld-
baseins, ko iespējams papildus ietvert apmeklējumā.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 Skolēnu grupas no 1 līdz 10 personām - 8.00 EUR/skolēnam
   + 1 skolotājam bezmaksas 
 Skolēnu grupas no 11 līdz 20 personām - 7.50 EUR/
   skolēnam + 2 skolotājam bezmaksas 
 Skolēnu grupas no 21 un vairāk personām - 7.00 EUR/
   skolēnam + 3 skolotājam bezmaksas
 Nepieciešamais laiks: 2 stundas
 Darba laiks Ūdens atrakciju parkam: darba dienās 
   no plkst.15.00 - 22.00
 Maksimālais dalībnieku skaits: bez ierobežojuma

Iepriekšēja rezervācija obligāta: tikai caur mobilo 
aplikāciju Bookla. Vietu skaits ir ierobežots!
Adrese: Siguldas Sporta centrs, Ata Kronvalda iela 7A, 
Sigulda

! Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360 Ūdens 
atrakciju parku iekštelpās drīkst apmeklēt ikviena persona 
vecumā no 12 gadiem, kurai ir digitālais Covid-19 sertifi-
kāts, bet bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, drīkst apmeklēt 
Ūdens atrakciju parku kopā ar pavadošo personu, kurai arī 
ir digitālais Covid-19 sertifikāts.

Brīnumu Mežs
Brīnumu Mežs - bērnu izklaides centrs, kur 430 m2 plašā 
teritorijā ir iespēja aktīvi atpūsties bērniem vecumā 
no 0 – 13 gadiem.
Brīnumu mežā pieejama:  trīsstāvīga atrakcija ar šķēršļu la-
birintiem, šūpolēm, slidkalniņiem, bumbu baseinu;  batuts;
 Xbox deju un spēļu grīda - visas spēles notiek aktīvā kustī-
bā bez spēļu pultīm;  galda futbols;  atsevišķi norobežots 
spēļu laukums centra mazākajiem apmeklētājiem (0-3 
gadiem);  istaba līdzi paņemto pusdienu apēšanai.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 6.00 EUR skolēnam (grupas biļete sākot no 15 bērniem), publisks 
apmeklējums

 8.00 EUR skolēnam, ja vēlas privātu pasākumu, bez citu apmeklētāju 
klātbūtnes (tikai darba dienās)

Skolotājām un citām pavadošajām personām ieeja un 
kafija bez maksas.

Nepieciešamais laiks: 2 stundas
Dalībnieku skaits: 15 - 55
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T. 22352717 vai rakstot uz 
info@brinumumezs.com, www.brinumumezs.com.
Adrese:  Pulkveža Brieža iela 111c



Mazā Brīnumzeme
Kopīgi nostiprināsim zināšanas par ceļazīmēm, meklēsim 
drošāko maršrutu uz skolu, uzzināsim kā rīkoties ugunsgrē-
ka vai gāzes noplūdes gadījumā. Otrajā pasākuma daļā 
strādāsim pie drošības prasmēm virtuālajā vidē - kopā 
izspēlēsim dažādas situācijas un uzzināsim, kādi likumi valda 
virtuālajā vidē un kā paši varam sevi pasargāt.
Min. 20 dalībnieki
7.00 EUR/skolēnam

Mazās Brīnumzemes ekspozīcija ir mākslinieku izdomāta un 
veidota pasaule, kas reizēm dzīvo pati savu dzīvi. Meistara 
pavadībā apceļosiet un iepazīsiet gan kalnus, gan pilsētas 
un laukus, kā arī izpētīsiet kas ļauj darboties dzelzceļa un 
ceļa satiksmes dalībniekiem. Uzzināsiet, kā tiek veidoti koki, 
mājas, upes, kalni un cilvēki. Paši izsapņosiet un 3D maketu 
darbnīcā izveidosiet savu Latviju. Izgatavotos maketus 
iesaiņosim līdzņemšanai.
Min. 20 dalībnieki
7.00 EUR/skolēnam
*bezmaksas apmeklējums diviem pavadošajiem 
skolotājiem

Nepieciešamais laiks: 2x60min
Maksimālais dalībnieku skaits: 55
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T.28308377, 
mazabrinumzeme@gmail.com, www.mazabrinumzeme.lv
Adrese: Puķu iela 2, Sigulda – Laurenču sākumskolas 
1. Stāvs

Mazās Brīnumzemes centrs ir pirmā vieta Baltijā, kur 
iespējams apskatīt miniatūras pasaules maketu mērogā 
1:87. Kopā ar centra meistariem izbaudīsiet skatu uz pasauli 
no putna lidojuma, nostiprināsiet drošības prasmes reālajā 
un virtuālajā vidē, izzināsiet tehnoloģiju jaunrades iespējas 
un paši uzbūvēsiet savu pirmo 3D maketu. Ekskursijas laikā 
izveidotos maketus varēs ņemt līdzi!

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 GRIBU VISU ZINĀT
 ESI DROŠS - ESI ZINOŠS
 PAŠU VEIDOTA LATVIJA

Uzzināsiet, kā veidota un darbojas aizraujošā mini pasaule 
mērogā 1:87. 
Mazās Brīnumzemes meistara pavadībā izpētīsiet, kādas 
tehnoloģijas darbina Mazās Brīnumzemes vilcienus, auto 
un fabrikas, kā tiek sēta zāle, veidoti ceļi un būvētas mājas. 
Katrs apmeklētājs modeļu būves darbnīcā izveidos pats 
savu pasaules gabaliņu, bet piedzīvojuma noslēgumā tos 
savienosim kopā vienā lielā pasaules maketā un pa to 
palaidīsim īstu vilcienu. Dodoties mājup, paša izveidoto 
pasaules maketa 3D modeli iesaiņosim līdzņemšanai.
Min. 20 dalībnieki
7.00 EUR/skolēnam

Mazajā pasaulē ir spēkā tādas pašas ceļa zīmes un drošī-
bas noteikumi kā īstajā dzīvē – esiet gatavi sevi pārbaudīt!

Bobsleja un kamaniņu trase

Siguldas bobsleja un kamaniņu trase ir viena no
retajām pasaulē, kuras apskate pieejama jebkuram interesen-
tam. Sestā stāva līmenī apmeklētājiem paveras platforma liel-
iskam skatam uz visu trasi no finiša līdz startam, kā arī uz Gaujas 
senlejas gleznaino ainavu.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 0.30 EUR apmeklējums skolēnam
*bezmaksas apmeklējums vienam skolotājam 
(uz 10 skolēnu klasi)

Nepieciešamais laiks: 30 minūtes
Maksimālais dalībnieku skaits: bez ierobežojuma
Iepriekšēja rezervācija:  T.67973813
Adrese: Šveices iela 13, Sigulda.



Lazertag Poligon 1
Lazertag Poligon 1 ir komandas spēle, kas aizraus un salie-
dēs, atrisinot kopīgiem spēkiem spēles misiju. 
Spēle norisinās bijušo bruņoto spēku teritorijā, un tajā tiek 
izmantota elektronika, kas reaģē uz  dalībnieku veiktajām 
darbībām un ir veselībai nekaitīga - kā arī nesabojā ap-
ģērbu. Lazertag spēlē var piedalīties no 6 gadu vecuma.
Īpašais piedāvājums skolēnu grupām – karsta tēja un 
smalkmaizīte iekļauta rezervācijas cenā.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 12.00 EUR/skolēnam = 2h lāzertaga spēle + piknika vieta;
 14 EUR/skolēnam = 2h lāzertaga spēle + labirints + piknika  
   vieta + tēja un bulciņa;
 20 EUR/personai = 2h lāzertaga spēle + labirints + piknika  
   vieta + autobuss Rīga-Sigulda-Rīga;
 3 EUR/personai = labirints.

Nepieciešamais laiks: spēles ilgums aptuveni 2,5 
stundas Maksimālais dalībnieku skaits: bez ierobežojuma 
Ieteicamais vecums: 6+ gadi
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T.20207293, 
www.poligon-1.lv; www.minotaurs.lv
Adrese: Miera iela 15, Sigulda

Piedzīvojumu parkā “Mežakaķis” izvietoti 82 šķēršļi, kuri 
sadalīti sešās dažādas grūtības pakāpes trasēs. Šķēršļu 
augstums ir atšķirīgs dažādās trases vietās, no 2 līdz 17 metri 
no zemes.
Atpūtas komplekss “Kaķītis” piedāvā arī piknika vietu un 
grilu. Asāku izjūtu piekritējiem un adrenalīna tīkotājiem ir 
iespēja doties augšup pa klinšu sienu vai izbaudīt 
“Mežakaķa” garo nobraucienu pāri mazajam kalnam.

Mežakaķis

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 11.00 EUR/skolēnam šķēršļu parka apmeklējumam  
(grupām no 15 dalībniekiem)
*uz 10 skolēniem vienam skolotājam apmeklējums ir bez-
maksas  

Nepieciešamais laiks: lai izietu visas trases nepieciešamas 
aptuveni 3 stundas 
Maksimālais dalībnieku skaits: bez ierobežojuma Iepriekšēja 
rezervācija: T.67976886, www.kakiskalns.lv 
Adrese: Senču iela 1, Sigulda

Siguldas  futbolgolfa parks
Siguldas futbolgolfa parks aicina pārvērst pastaigu brīvā 
dabā par aizraujošu piedzīvojumu. Spēles laikā, no starta līdz 
finišam, ar pēc iespējas mazāku spēriena skaitu, bumba jāie-
sper bedrītē. Spēlē piedalās pāros vai sadaloties grupiņās 
pa 3 dalībniekiem. Spēle piemērota dažādiem vecumiem. 
Cenā iekļauts futbolgolfa parka apmeklējums (spēles 1 aplis 
– 18 bedrītes).

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM
 6.00 EUR/skolēniem no 6 līdz 12 gadiem (min.16 skolēni grupā)

 8.00 EUR/skolēniem no 13 līdz 18 gadiem (min.16 skolēni grupā)

bezmaksas apmeklējums vienam skolotājam (uz 10 skolēnu klasi),

* skolotāju labsajūtai kafija bez maksas.
Par papildu samaksu: piknika vietas noma ar ugunskuru 
20.00 EUR/h, katra nākamā stunda 15.00EUR

Nepieciešamais laiks: vienas spēles ilgums ≈ 1 - 1,5 stundas
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T.26022919, T.26171222, 
www.SiguldasFutbolgolfaParks.lv, info@impresso.lv
Adrese: “Kraujiņas”, Krimuldas novads, 2,5 km no Turaidas 
muzejrezervāta Inciema virzienā (ceļš P8), koordinātas: 
57.1927 24.8720



Safari parks “More”

Izzinoša dienas ekskursija Morē

Apmeklējuma cena skolēnu grupām:
 skolēniem līdz 12 g.v. – 3 EUR,
 skolēniem 13 – 18 g.v. – 4 EUR,
 pieaugušajiem – 5 EUR,
 gids ekskursijai – 20 EUR, grupām virs 15 personām –   
   bez maksas,
 1 skolotājam uz 10 bērniem – bez maksas.

PAPILDUS PIEDĀVĀJUMI
 Piejama labiekārtotas piknika vietas un ugunskura īre,    
    ogļu grila noma.
 Piedāvājam ēdināšanu viesu namā vai piknika veidā      
    pēc iepriekšēja pasūtījuma.

Nepieciešamais laiks: parkā izveidotais maršruts ir aptuveni 
1,5km garš un pastaigai aizņem aptuveni 1 - 1.5h
Maksimālais dalībnieku skaits: bez ierobežojuma
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T.29444662, T.29664014
Adrese: Saulstari, More, Siguldas novads

Lai izbaudītu jūsu apmeklējumu, aicinām vilkt laikapstākļiem 
atbilstošus apavus pastaigai dabā.

Safari parkā More jūs iepriecinās meža cēlākie dzīvnieki – 
brieži – ne tikai veikli skrienot pār pļavu, bet arī gardi ēdot 
kādu saimnieku sarūpētu gardumu no jūsu rokas. Safari 
parkā mitinās staltbrieži, dambrieži un balti staltbrieži – pa-
visam kopā teju 500 dzīvnieki. Apskatei arī 3 pekari cūciņas. 
Ekskursijā līdzi dosies kāds no viesmīlīgajiem saimniekiem, 
kurš stāstīs gan par briežu brīnumātri augošajiem ragiem, 
gan par to vārtīšanos dubļu vannās. Drosmīgie būs laipni 
aicināti piemērīt milzīgos briežu ragus, kas glabājas saimnie-
cības ragu kolekcijā “Ragu mājā”.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM
Ekskursija gida pavadībā Safari parkā More – 1,5 km gara 
pastaiga, briežu apskate, barošana no rokas, ragu kolekci-
jas apskate, ragu aptautīšana un piemērīšana. Piemērota 
jebkura vecuma dabas un dzīvnieku mīļotājam. Apmeklē-
tāju skaits neierobežots. Apmeklējuma laiks aizņems 1 – 1,5 
stundu.

Mores kauju muzejs
Mores kauju muzejā apskatāma labiekārtota militārās teh-
nikas brīvdabas ekspozīcija ar tās ievērojamāko apskates 
objektu Padomju armijas tanku T-34. Iekštelpu ekspozīcija 
veltīta Mores kauju piemiņai un to vēsturiski nozīmīgajiem 
pavērsieniem II Pasaules kara laikā un I Pasaules kara 
notikumiem Mores pagastā, kā arī apskatāmi 19.gs. un 
20.gs. mājsaimniecības un amatniecības priekšmeti. Šogad 
apskatāma novadpētniecībs izstāde -“Poriešu dzimtas 
kultūrvēsturiskais mantojums”.

Muzejā var saņemt bukletu “Mores kauju piemiņas vietas”, 
kurā ir īss vēstures un apskates vietu apraksts un cita nepie-
ciešamā informācija, lai patstāvīgi apmeklētu Mores kauju 
piemiņas parku ar senās frontes līnijas būvēm un kritušo 
karavīru brāļu kapus Mores pagastā.
Muzeja teritorijā bez maksas pieejama nojume ar galdiem, 
kur notiesāt līdzņemto cienastu. Par ugunskura vietu un 
grila kurināšanas samaksu lūgums vienoties iepriekš, veicot 
rezervāciju.

PIEDĀVĀJUMS SKOLĒNIEM:
 Muzeja apmeklējums gida pavadībā – bez papildu 
maksas 2.00 EUR/skolēnam
 Pirmskolas vecuma bērniem līdz 5 gadiem vecāku 
pavadībā ieeja bez maksas
 bezmaksas apmeklējums vienam skolotājam  
(uz 10 skolēnu klasi)

Nepieciešamais laiks: 1 stunda
Maksimālais dalībnieku skaits: bez ierobežojuma
Iepriekšēja rezervācija obligāta: T.29446115, T.26699694, 
www.moresmuzejs.lv
Adrese: Kalna Kaņēni, More, Siguldas novads


