
 

 



 

 



 

SPIEĶU DARBNĪCA
Atklāj Siguldas spieķa gatavošanas noslēpumus!
Siguldas koka spieķa vēsture ir vairāk kā 200 gadu
sena, un tas ir atpazīstamākais un senākais Siguldas
simbols, kas attīstījās līdz ar kņaza Kropotkina
ierīkotajām „Alpu takām”, kļūstot par neatņemamu
gājēju ceļabiedru. Piedalies spieķu gatavošanas
procesā izzinot spieķu gatavošanas vēsturi no to
pirmsākumiem.

Piedāvājums: Maza koka spieķīša izgatavošana

Nepieciešamais laiks: 30 – 40 min

Dalībnieku skaits: līdz 30 personām

Cena: 1.50 EUR/skolēnam

Skolotājam apmeklējums ir bez maksas

Kontakti:

Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Telefona nr.: 29425045

E-pasts: antra.plavgo@gmail.com

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

ĀDAS ARTELIS
Atklāj ādas apstrādes procesu! Ādas apdare ir viens
no senākajiem amatniecības veidiem un, pateicoties
tehnoloģijām, mūsdienās ikvienam iespējams kļūt par
ādas plastikas apstrādes meistaru. Darbnīcā iepazīsi
ādas izstrādājumu tapšanas procesu un izgatavosi
dāvanas vai suvenīrus pašu rokām.

Piedāvājums:

1. Atslēgu piekariņa, grāmatzīmes izgatavošana vai jostiņas
savēršana - cena: 2.00 EUR/skolēnam

2. Rokassprādzes izgatavošana - cena: 3.00 EUR/skolēnam

Nepieciešamais laiks: 30 – 40 min

Dalībnieku skaits: līdz 25 personām

Skolotājam apmeklējums ir bez maksas

Kontakti

Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Telefona nr.:26442590

E-pasts: marinasigulda@inbox.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

KERAMIKAS DARBNĪCA
Atklāj kā ir būt keramiķim! Keramikas darbnīcā
iespējams iepazīt procesu, kā māls pārtop greznā vāzē,
krūzē, šķīvī vai citā keramikas izstrādājumā. Darbnīcā
iemācīsies darboties ar virpu, izveidosi pats savu
brokastu tējas krūzi un dzirdēsi keramiķu aizraujošos
stāstus.

Piedāvājums: Izgatavota individuālā krūzīte ar savu vārdu, kura tiek apdedzināta un 
glazēta

Nepieciešamais laiks: 45 – 60 min

Dalībnieku skaits: līdz 30 personām

Cena: 5.00 EUR/skolēnam

Skolotājam apmeklējums ir bez maksas

Kontakti:

Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Telefona nr.: 25932391 ; 26995278

E-pasts: elizabeteunosis@inbox.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

ATKLĀJ RADOŠUMU SEVĪ 

https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/gimenem-ar-berniem/spieku-darbnica/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/gimenem-ar-berniem/spieku-darbnica/
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https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/gimenem-ar-berniem/keramikas-darbnica/


 

 

BALTU ROTU DARBNĪCA
Atklāj rotkaļa amatu! „Baltu rotas” ir ģimenes
uzņēmums, kuru darbu pamatā ir seno baltu tautu rotu
bagātības. Darbnīcā iepazīsi rotkaļu rotu kolekciju un
varēsi izgatavot savu piekariņu vai rotu, kā arī aplūkot
latviešu filmas “Nameja gredzens” gredzena oriģinālu –
pirmo filmai veidoto gredzenu.

Piedāvājums: Piekariņa izgatavošana ar S! simbolu (Sigulda
Aizrauj), ar senu saules simbola motīvu vai gaisa balonu.

Nepieciešamais laiks: 30 min

Dalībnieku skaits: Līdz 50 personām

Cena: 2.00 EUR/skolēnam

(Grupām no 10 skolēniem piemērojama 20% atlaide)

Uz 10 skolēnu klasi, vienam skolotājam piekariņa 
izgatavošana bez maksas

Kontakti:

Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Telefona nr.: 29295142

E-pasts: info@balturotas.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

TEKSTILA DARBNĪCA
Atklāj auduma tapšanas procesu! Tekstila darbnīcas
mērķis ir saglabāt, pilnveidot un attīstīt mūsdienu vidē
seno arodu – aušanu. Prasmīgas meistares rokās diega
pavediens pārtop par austu izstrādājumu – šalli,
spilvenu, galda celiņu, lupatu paklāju vai salveti. Dodies
izzinošā ekskursijā par tekstila izstrādājumu
izgatavošanu no dabīgiem materiāliem – lina, vilnas un
kokvilnas.

Piedāvājums: Ekskursija: stelles, aušanas process – no diega
līdz audumam

Nepieciešamais laiks: 40 min

Dalībnieku skaits: Līdz 25 personām

Cena: 25.00 EUR/grupai

Skolotājam apmeklējums ir bez maksas

Kontakti:

Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Telefona nr.: 28942446

E-pasts: varnnas2012@gmail.com

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

Piedāvājums: Smaržu izgatavošana (10 ml)

Nepieciešamais laiks: 2h

Dalībnieku skaits: līdz 15 personām

Cena: 20.00 EUR/skolēnam

Kontakti:

Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Telefona nr.: 20234783

E-pasts: guntastrautina77@gmail.com

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

AROMABREATHE
Atklāj ēterisko eļļu pasauli! “Aromabreathe” ēterisko
eļļu darbnīcā tiek gatavota dabīgā kosmētika, augu
hidrolāti, zāļu tējas un ēterisko eļļu produkti. Atklāj kā
ēteriskās eļļas palīdz veselībai un možam prātam
izveidojot pats savu, unikālu aromātu no dabīgām
izejvielām.

https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/radosas-amatnieku-darbnicas/baltu-rotu-darbnica/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/radosas-amatnieku-darbnicas/baltu-rotu-darbnica/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/radosas-amatnieku-darbnicas/tekstila-darbnica/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/radosas-amatnieku-darbnicas/tekstila-darbnica/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/radosas-amatnieku-darbnicas/aromabreathe-darbnica/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/radosas-amatnieku-darbnicas/aromabreathe-darbnica/


 

 

PAPĪRMĀKSLAS DARBNĪCA
Atklāj papīra gatavošanas noslēpumus! Papīrmākslas
darbnīcā “Viktora Vēstules” varēsi izmēģināt roku
papīrliešanā un izgatavot savu grāmatzīmi, tā dodot
iespēju reiz jau izmantotam biroja papīram dzīvot
vēlreiz - labās grāmatās vai laika plānotājos.

Piedāvājums: Darbnīcas apmeklējums

Nepieciešamais laiks: 30 – 40 min

Dalībnieku skaits: Līdz 30 personām

Cena: 2.50 EUR/skolēnam

2.00 EUR/Siguldas skolu audzēkņiem

Skolotājam apmeklējums ir bez maksas

Lai Siguldā tapušos autordarbus pastnieks varētu dažu dienu 
laikā nogādāt skolā – papildus izmaksas par pasta 
pakalpojumiem (aptuveni 3.00 EUR, atkarībā no grupas 
lieluma un bandroles svara).

Kontakti:

Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Telefona nr.: 26710184

E-pasts: zina.ceske@gmail.com

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

AMATNIEKU DARBNĪCA "BALOŽU 
MĀJA"

Atklāj kā ir būt restauratoram! Amatnieku darbnīcā
„Baložu māja” saimnieko restauratore Sarmīte Balode
un kokgriezējs Jānis Balodis. Ik dienu darbnīcā tiek
atjaunots kāds unikāls mūsu kultūrvēstures objekts un
darināti jauni kokamatniecības darbi. Nokļūsti pašā
amatnieku darbnīcā, kur varēsi izveidot pats savu
piparkūku iespiežot to amatnieka darinātajā koka
formā.

Piedāvājums: Stāstījums par kokamatniecību, darba rīkiem,
materiāliem, par koka lietu tapšanu un izgatavotajiem darbiem.
Iespēja līdzdarboties un izmēģināt roku koka trauku tapšanā vai
pašrocīgi uzskrullēt visgarāko ēveļskaidu!

Nepieciešamais laiks: 45 – 60 min

Dalībnieku skaits: Līdz 15 personām

Cena: 40.00 EUR/grupai

Kontakti:

Adrese: Smilšu iela 16, Mālpils

Telefona nr.: 26471195

E-pasts: sb.rubenos@gmail.com

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/gimenem-ar-berniem/papirmakslas-darbnica-viktora-vestules/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/gimenem-ar-berniem/papirmakslas-darbnica-viktora-vestules/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/radosas-amatnieku-darbnicas/amatnieku-darbnica-balozu-maja/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/radosas-amatnieku-darbnicas/amatnieku-darbnica-balozu-maja/


 

 

IZLAUŠANĀS SPĒLE "ESCAPE 
TOWN"

Atklāj savas klases saliedētību! Piedzīvojumu un
kvestu parks „EscapeTown” ievedīs aizraujoši
pamācošā stāstā, kur tiks pārbaudīta klases komandas
gatavība darboties spriedzes apstākļos. Spēles ietvaros
nonāksi 1942. gadā, Auchiburgas pilsētā, kas pēc
pagaidu pamiera noslēgšanas ir sadalīta trīs ietekmes
zonās - Vācu, Krievu un Amerikāņu. Slēpšanās,
lavīšanās un slepenas robežu šķērsošanas būs tikai daļa
no uzdevumiem ar ko klases komandai būs jātiek galā.
Jūsu paveiktais netiks aizmirsts - vēsture atceras
varoņus!

Piedāvājums:

1. Profesora L. Popova vēstules atšifrējums (kvesta 
izaicinājuma līmenis - zems) - cena: 7.00 EUR/skolēnam, 
nepieciešamais laiks: 1h

2. “Dr.Haagen Slepenais
Ziņojums” (kvesta izaicinājuma līmenis - augsts) - cena: 10.00 
EUR/skolēnam, nepieciešamais laiks: 1.5h

3. Spēle Zelta Armijas Eliksīrs (kvesta
izaicinājuma līmenis - augsts) - cena: 17.50 EUR/skolēnam, 
nepieciešamais laiks: 2h

Dalībnieku skaits: līdz 50 personām

Visas cenas norādītas ar skolēnu atlaidi -30%, minimālais 
dalībnieku skaits, lai saņemtu skolēnu atlaidi ir 14 
dalībnieki.

Skolotājam ieeja bez maksas

Bezmaksas piknika vieta pēc spēles 45 min.

Ieteicamais vecums spēlētājiem 10 - 16 gadi
Kontakti:

Adrese: "Auči", Ragana, Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Telefona nr.: 22129065

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

LAZERTAG / POLIGON – 1

Atklāj izaicinājuma garšu! „Lazertag /Poligon 1” ir
komandas spēle, kas aizraus un saliedēs, atrisinot
kopīgiem spēkiem spēles misiju. Lāzertaga spēlē var
piedalīties no 6 gadu vecuma. Te varēsi apmeklēt arī
lielo labirintu “Mīnotaurs”. Īpašais piedāvājums
skolēnu grupām – karsta tēja un smalkmaizīte iekļauta
rezervācijas cenā.

Piedāvājums:

1. Lāzertaga spēle + piknika vieta - cena: 13.00 
EUR/skolēnam, darbības laiks: 3h

2. Lāzertaga spēle + labirints + piknika
vieta + tēja un bulciņa - cena: 15.00 EUR/skolēnam, darbības 
laiks: 3h

3. Lāzertaga spēle + labirints + piknika
vieta + autobuss Rīga-Sigulda-Rīga, cena: 25.00 
EUR/skolēnam, darbības laiks: 3h

4. Labirints, cena: 3.00/skolēnam, darbības laiks: 30 min 

5. Radošā darbnīca kas dzīvo parka dīķī, cena: 2.00/skolēnam, 
darbības laiks: 40 min

6. Radošā darbnīca pazīsti ārstniecības augus, cena: 
2.00/skolēnam, darbības laiks: 40 min

Dalībnieku skaits: Neierobežots

Kontakti:

Adrese: Miera iela 15, Sigulda

Telefona nr.: 20207293

E-pasts: sigulda@poligon-1.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

ATKLĀJ SAVA PRĀTA VEIKLĪBU 

https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/escape-town/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/lazertags-poligon-1/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/escape-town/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/lazertags-poligon-1/


 

 

INTERAKTĪVĀ SPĒLE "VAVERE.EU"
Atklāj Siguldu! Veicot interaktīvo spēli „Vavere.eu”
veicot dažādus uzdevumus ar klasi varēsi iepazīt Siguldu
un aktīvi izstaigāties. Visiem spēles dalībniekiem
nepieciešams mobilais telefons. Spēlē pieejami divi
veicamie maršruti “Sigulda – mazais loks” un “Iepazīsti
Siguldu”. Spēlei var pieteikties interneta vietnē -
https://vavere.eu/shop

Piedāvājums:

1. Spēle “Sigulda - mazais loks” - cena: 9.00 EUR/personai,
nepieciešamais laiks: 1.5h / 4km

2 . Spēle “Iepazīsti Siguldu” - cena: 9.00 EUR/personai,

nepieciešamais laiks: 2.5h – 3.5h / 7 km

Dalībnieku skaits: Neierobežots

BLISS GELATO
Atklāj saldējuma daudzējādās garšas! „BlissGelato”
radītie saldējumi ir atzīti pasaules lielākajā ēdienu
konkursā “GreatTaste” izvirzot to starp vadošiem
ēdieniem “Zelta dakšas” apbalvojumā. Sāļās
karameles, šokolādes, gardo aveņu gelato un daudz,
daudz citu garšu! Uzzini kā top šis brīnums!

Kontakti: 

Adrese: Sigulda 

Telefona nr.: 22037468 

E-pasts: vavere.eu@gmail.com 

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā 

ATKLĀJ GARDĒDI SEVĪ 

Piedāvājums:  

1. Dalība gelato tapšanas procesā, un eksperimentu ceļā  jaunas garšas gelato 

radīšana.  Mielošanās ar gelato. 

2.Gelato kūkas gatavošana un konkurss – kurš izdevos augstāko gelato 

veidojumu.  Iemācīsies kā temperatūra ietekmē vijīgumu un padara gelato 

atšķirīgu no saldējuma. Mielošan ar gelato. 

3. Gelato degustācija.  Gelato jau ir izveidots 260 garšās. Degustācijā būs 

vairākas atšķirīgas garšas, un iemācīsiet ieklausīties garšas skanējumā. Tas dos 

lielāku uzmanību ēdienu iegādei un sniegs lielāku patiku ēšanas laikā. 

Cena:6.00 EUR/skolēnam 

Nepieciešamais laiks: 60 min 

Dalībnieku skaits:no 12 personām 

 

 
Kontakti:  

Adrese: Līvkalna iela 6b, Sigulda 

Telefona nr.: 20208554 

E-pasts: info@blissgelato.com 

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā 

https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/gimenem-ar-berniem/interaktiva-spele-vavere-eu/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/gimenem-ar-berniem/interaktiva-spele-vavere-eu/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/est/meistarklases-un-degustacijas/bliss-gelato/
mailto:info@blissgelato.com
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/est/meistarklases-un-degustacijas/bliss-gelato/


 

 

DABAS LABORATORIJA
Atklāj dabas unikālās garšas! Dabas Laboratorijas
„DABLAB” sulu stacijā varēsi radīt savu unikālo sulu vai
smūtiju recepti un to arī pagatavot, nogaršot un
atpazīt galvenās sulu un šotiņu sastāvdaļas, uzzināt
atšķirīgus sulu ieguves veidus. DABLAB piedāvā lēni
presētas, auksti spiestas, dabīgas, nepasterizētas,
svaigas, veselīgas, uzturvielām bagātas sulas, šotiņus,
riekstu pienus un citus augu valsts izcelsmes
produktus. Lēna, auksta sulas presēšana saglabā visas
organismam nepieciešamās uzturvielas. Sulas netiek
karsētas ne spiešanas, ne pakošanas procesā.

Piedāvājums: Sulu un šotiņu meistarklase. Pagatavošanā 
ietilpst augļi, dārzeņi, zaļumi, garšaugi sulu pagatavošanai, 
degustācijas glāzītes, dažādu veidu gatavas sulas un šotiņi 
degustācijai.

Nepieciešamais laiks: 1h

Dalībnieku skaits: Līdz 15 personām

Cena: 100 EUR/ grupai līdz 15 personām

Kontakti

Adrese: Dārza iela 29a, Sigulda

Telefona nr.: 29181833

E-pasts: dabaslaboratorija@gmail.com

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

SIGULDAS SALDĒJUMS
Atklāj degustatora prieku! “Siguldas saldējums” ir
ģimenes uzņēmums, kas izveidots, lai vairotu prieku,
iestātos par veselīgu uzturu un aktīvu dzīvesveidu.
Siguldas saldējuma pamatā ir rūpīgi izstrādātas,
pārbaudītas receptes, kas sastāv no īpaši izmeklētām,
dabīgām izejvielām. Saldējuma kafejnīcā varēsi
nogaršot vismaz 10 latviskas garšas, kā arī iepazīties ar
saldējuma tapšanu, tā vēsturi un faktiem.

Piedāvājums:

1. Saldējuma burbuļkūkas gatavošana, mielošanās un izzinošs 
stāsts par saldējuma tapšanu un faktiem - cena: 7.00 
EUR/skolēnam, dalībnieku skaits: līdz 10 personām, 
nepieciešamais laiks: 1h

2. Saldējuma servēšanas “Meistarklase”, mielošanās un 
izzinošs stāsts par saldējuma tapšanu un faktiem - cena: 6.00 
EUR/skolēnam, dalībnieku skaits: līdz 20 personām, 
nepieciešamais laiks: 1h 

3. Saldējumu degustācija un izzinošais stāsts par saldējuma 
tapšanu un faktiem - cena: 6.00 EUR/personai, dalībnieku 
skaits: līdz 20 personām, nepieciešamais laiks: 1h 

Uz klasi vienam skolotājam dalība un saldējums bez maksas

Kontakti

Adrese: Pils iela 16/18, Sigulda

Telefona nr.: 25657998; 26789874

E-pasts: info@siguldassaldejums.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

GARDUMU RAŽOTNE 
"RĀMKALNI"

Atklāj daudzveidīgās gardumu ražošanas iespējas!
Gardumu ražotnē „Rāmkalni” šobrīd tiek ražotas
cepumi, ogu pulveri, sukādes, sīrupi un pastilas no
cidonijām, lielogu dzērvenēm, ķirbjiem, aronijām,
upenēm, rabarberiem, āboliem, avenēm, mellenēm,
burkāniem un pīlādžiem.

Piedāvājums: Ekskursija Rāmkalnu ražotnē, pastilu
gatavošanas meistarklase un produktu degustācija.

Nepieciešamais laiks: 1h

Dalībnieku skaits: No 15 personām

Cena: 6 EUR/skolēnam

Skolotājam ekskursija ir bez maksas

Kontakti

Adrese: "Vītiņkalni", Krustiņi, Inčukalna pagasts, Siguldas
novads

Telefona nr.: 29117298

E-pasts: info@ramkalni.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

https://tourism.sigulda.lv/objects/est/meistarklases-un-degustacijas/dabas-laboratorija/
https://tourism.sigulda.lv/objects/est/meistarklases-un-degustacijas/dabas-laboratorija/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/est/kafejnicas-un-krodzini/siguldas-saldejums/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/est/kafejnicas-un-krodzini/siguldas-saldejums/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/atputas-parks-ramkalni/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/atputas-parks-ramkalni/


 

 

LIVONIJAS ORDEŅA SIGULDAS PILS
Atklāj bruņinieka spēku sevī! 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.
Piedāvājums:

1. Livonijas Ordeņa Siguldas pils apmeklējums - cena: 1.00 EUR 
skolēnam, nepieciešamais laiks: 1h

2. Kompleksā biļete Livonijas Ordeņa pils un Siguldas Jauno pils 
apmeklējums - cena: 3.00 EUR/skolēnam, nepieciešamais laiks: 
2h

Uz 10 skolēnu klasi vienam skolotājam apmeklējums ir bez 
maksas 

Kontakti:

Adrese: Pils iela 18, Sigulda

Telefona nr.: 67970263, 67971335

E-pasts: info@sigulda.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

SIGULDAS JAUNĀ PILS
Atklāj Siguldas Jaunās pils noslēpumaino spociņu!
1878.gadā kņazu Kropotkinu būvētā Siguldas Jaunā pils no
ārpuses saglabājusi tās neogotikas stilu, savukārt iekšpusē
1937.gadā Rakstnieku un žurnālistu pils kļuvusi par
nacionālā romantisma pērli, kur joprojām mājo pils
spociņš.

Piedāvājums:

1. Siguldas Jaunās pils apmeklējums - cena: 2.50 EUR/skolēnam, 
nepieciešamais laiks: 1h

2. Siguldas Jaunās pils apmeklējums skolotājam - cena: 1.00 
EUR/skolotājam

3.Kompleksā biļete uz Siguldas Jauno pili un Livonijas Ordeņa pili 
- cena: 3.00 EUR/skolēnam, nepieciešamais laiks: 2h

Kontakti:

Adrese: Pils iela 18, Sigulda

Telefona nr.: 67970862, 67971335

E-pasts: jauna.pils@sigulda.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

Piedāvājums: Ekspozīcijas apmeklējums skolēniem 

Nepieciešamais laiks: 1h

Dalībnieku skaits: līdz 30 personām

Cena: bez maksas

Kontakti: 

Adrese: Anšlava Eglīša iela 5, Inciems, Siguldas novads

Telefona nr. 26752873

E-pasts: anslavs@sigulda.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

ANŠLAVA EGLĪŠA EKSPOZĪCIJA
Atklāj Anšlava Eglīša īpašo personību! Anšlava Eglīša
ekspozīcija Inciema torņa 2. Stāvā izvietota ekspozīcija
“anšlavseglītis. jaunais cilvēks”, kurā var iepazīties ar
rakstnieka dzīvesgājumu vizuāli uztveramā veidā.
Veidojot ekspozīciju par rakstnieka personību un
daiļradi, izveidota arī interaktīva grāmata, kura dod
iespēju apmeklētājiem “sarunāties” ar Anšlavu Eglīti. 3.
stāvā , nelielajā viesistabā, izveidota Anšlava lasītava.

ATKLĀJ ATKLĀJĒJU SEVĪ 

https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/pilis-un-muizas/livonijas-ordena-siguldas-pils/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/pilis-un-muizas/livonijas-ordena-siguldas-pils/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/vesture/siguldas-jauna-pils-un-pils-kvartals/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/vesture/siguldas-jauna-pils-un-pils-kvartals/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/muzeji/anslava-eglisa-digitala-ekspozicija/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/muzeji/anslava-eglisa-digitala-ekspozicija/


 

 

TURAIDAS MUZEJREZERVĀTS
Atklāj pils torņa pakāpienu skaitu! Turaidas
muzejrezervāta izglītojošās programmas un ekskursijas
ir iekļautas iniciatīvas “Latvijas skolas soma”
piedāvājumā. Muzejrezervāta piedāvātās izglītojošās
programmas ir veidotas dažādām vecuma grupām.
Tajās līdzdarbojoties bērni bagātinās savu pieredzi un
zināšanas, kā arī gūs pozitīvas emocijas skaistajā
kultūrvidē, spēles formā iepazīstot arī senās ēkas un
ekspozīcijas.

Piedāvājums:

1. Ieejas biļete Turaidas muzejrezervātā - cena: 1.15 
EUR/skolēnam, nepieciešamais laiks: 1.5h – 2h

2. Ieejas biļete Turaidas muzejrezervātā - cena: 6.00 
EUR/pieaugušajiem, nepieciešamais laiks: 1.5h – 2h

3. Orientēšanās spēle tūkstošgades stāsts (4.-12.klase) -
cena: 29.88 EUR/grupai + ieejas biļetes, nepieciešamais 
laiks: 1.5h – 2h

4. Ienāc tautasdziesmu pasaulē! (1.-6.klase) - cena: 26.32 
EUR/grupai + ieejas biļetes, nepieciešamais laiks: 1.5h – 2h

5. Ciemos pie Turaidas fogta (1.-12.klase) - cena: 35.57 
EUR/grupai + ieejas biļetes, nepieciešamais laiks: 1.5h – 2h

6. Ko lems līvu likteņzirgs? (1.-.12.klase) - cena: 35.57 
EUR/grupai + ieejas biļetes, nepieciešamais laiks: 1.5h – 2h

7. Kas ir klaušinieks? (1.-12.klase) - cena: 35.57 EUR/grupai + 
ieejas biļetes, nepieciešamais laiks: 1.5h – 2h

8. Uzvārdu došana Vidzemē (1.-12.klase) - cena: 35.57 
EUR/grupai + ieejas biļetes, nepieciešamais laiks: 1.5h – 2h

9. Latviešu valoda - manas valsts valoda (1.-.12.klase) - cena: 
35.57 EUR/grupai + ieejas biļetes, nepieciešamais laiks: 1.5h 
– 2h

Skolotājam apmeklējums ir bez maksas

Kontakti:

Adrese: Turaidas iela 10, Sigulda

Telefona nr.: 67972376

E-pasts: turaida.muzejs@apollo.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

GAUJAS PLOSTNIEKA EKSPOZĪCIJA
Atklāj īsta plostnieka stāstus! Siguldā, Gaujas krastā
šajā pavasarī durvis vēra unikāla ekspozīcija Gaujas
plostnieka stāsts, kas vēsta par Latvijas Nemateriālā
kultūras mantojuma sarakstā iekļautu senu arodu –
koku pludināšanu. Te vienuviet iespējams iepazīties
gan ar koku pludināšanas vēsturi, kā arī pašam
iemēģināt roku plostu siešanā, pašiem sasienot,
miniatūru suvenīru plostiņu, tāpat iemēģināt
plostnieka amata prasmes ‘pinčojot’, ‘kantējot’ un
‘bomējot’. Ekspozīcijas teritorijā iespējams iepazīties
arī ar plostnieku darba rīkiem, kas tika izmantoti darbā
koku pludināšanā pa Gauju. Lai labāk iepazītu
plostnieku dzīves apstākļus, ekspozīcija veidota kā
autentisks aste plosts, uz kura noritēja koku
pludinātāju dzīve vairāku mēnešu garumā. Uz plosta
esošajā plostnieku mājiņā iespējams noskatīties arī
nelielu īsfilmu latviešu valodā par plostnieku dzīvi.

Piedāvājums: 

1. Ekspozīcijas apmeklējums bērniem no 7 gadu vecuma -
cena: 1.50 EUR, nepieciešamais laiks: 1h

2. Ekspozīcijas apmeklējums pieaugušajiem - cena: 2.50 EUR, 
nepieciešamais laiks: 1h

3. Gida vadīta ekskursija ar plosta siešanas mācību - cena: 
30.00 EUR, nepieciešamais laiks: 1h

Kontakti:

Adrese: Peldu iela 2, Sigulda

Telefona nr.: 29268215

E-pasts: gaujas.plostnieks@gmail.com

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/muzeji/turaidas-muzejrezervats/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/muzeji/turaidas-muzejrezervats/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/muzeji/izzinosa-ekspozicija-par-gaujas-plostnieku-dzivi/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/muzeji/izzinosa-ekspozicija-par-gaujas-plostnieku-dzivi/


 

 

BOBSLEJA UN KAMANIŅU TRASE
Atklāj azartu un mērķtiecību sevī! Siguldas bobsleja un
kamaniņu trase ir viena no retajām trasēm pasaulē, kuras
apskate pieejama jebkuram interesentam. Te medaļas
guvuši vairāki sportisti no Siguldas un visas Latvijas. Sestā
stāva līmenī apmeklētājiem paveras platforma lieliskam
skatam uz visu trasi no finiša līdz startam, kā arī uz Gaujas
senlejas gleznaino ainavu.

Piedāvājums:

1. Apmeklējums skolēnam līdz 14 gadiem - cena: 0.60 
EUR/skolēnam, nepieciešamais laiks: 30 min

2. Apmeklējums skolēnam no 14 gadiem - cena: 3.00 
EUR/skolēnam, nepieciešamais laiks: 30 min

Uz 10 skolēnu klasi vienam skolotājam apmeklējums ir bez 
maksas

Kontakti:

Adrese: Šveices iela 13, Sigulda

Telefona nr.: 67973813

E-pasts: info@bobtrase.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

MORES KAUJU MUZEJS
Atklāj varonību un iedvesmojies! Mores kauju muzejā
apskatāma labiekārtota militārās tehnikas brīvdabas
ekspozīcija ar tās ievērojamāko apskates objektu
Sarkanās (padomju) armijas tanku T-34. Iekštelpu
ekspozīcija veltīta Mores kauju piemiņai un 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 darbarīki. Apskatāmas dažādas
novadpētniecības tēmu un amatnieku darbu izstādes,
piedāvājumā oriģināli suvenīri. Muzeja teritorijā bez
maksas pieejama nojume ar galdiem, kur notiesāt
līdzņemto cienastu. Par ugunskura vietu un
grila kurināšanu papildus samaksa vienojoties.

Piedāvājums:

1. Apmeklējums skolēnu grupām virs 10 personām -
cena: 2.00 EUR/skolēnam, nepieciešamais laiks: 1h

2. Apmeklējuma cena grupām zem 10 personām - cena: 
3.00 EUR/skolēnam, nepieciešamais laiks: 1h

3. Gida pakalpojumi skolēnu grupām - cena: bez maksas, 
nepieciešamais laiks: 1h

Uz 10 skolēnu klasi vienam skolotājam apmeklējums ir 
bez maksas 

Kontakti:

Adrese: „Kalna Kaņēni”, More, Siguldas novads

Telefona nr.: 29446115; 26699694

E-pasts: info@moresmuzejs.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/bobsleja-un-kamaninu-trase/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/bobsleja-un-kamaninu-trase/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/muzeji/mores-kauju-muzejs/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/kultura-maksla-un-amatnieciba/muzeji/mores-kauju-muzejs/


 

 

KLIKK CENTRS
Atklāj sacensību garu kartingu hallē! “KLIKK” ir
lielākais iekštelpu izklaides centrs Latvijā, kas
piemērots ģimenes atpūtai un izklaidei. Piemērots
visām vecuma grupām, kur katrs atradīs sev tīkamu
nodarbi. Par papildus samaksu iespējams pasūtīt
gardas uzkodas un dzērienus “KLIKK kafe”.

Piedāvājums:

1. Kartingi (bērniem no 130 cm) - cena: 10.00 EUR/1
brauciens

2. Tīklu parka apmeklējums (līdz 12 gadu vecumam) - cena:
7.00 EUR/1 stunda

3. Skeitparks - cena: 7.00 EUR/1 stunda

4. NERF laukums - cena: 7.00 EUR/1 stunda

5. Bērnu vilciens - cena: 2.00 EUR/4 min

6. Radiovadāmie modeļi - cena: 5.00 EUR/10 min

7. Bērnu karuselis - cena: 2.00 EUR/brauciens

Skolēnu grupām atlaide 20 %

Kontakti:

Adrese: Lauku iela 9, Sigulda

Telefona nr.: 27008090

E-pasts: info@klikk.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

BRĪNUMU MEŽS
Atklāj mazu brīnumu ik katrā mirklī! "Brīnumu
Mežs" ir bērnu izklaides centrs, kur 430 m2 plašā
teritorijā ir iespēja aktīvi atpūsties bērniem vecumā
no 0 – 13 gadiem. Te pieejama trīsstāvīga atrakcija ar
šķēršļu labirintiem, šūpolēm, slidkalniņiem, bumbu
baseinu, batutu, Xbox deju un spēļu grīdu, galda
futbolu, atsevišķi norobežotu spēļu laukumu centra
mazākajiem apmeklētājiem (0-3 gadiem) un istaba
līdzi paņemto pusdienu apēšanai.

Piedāvājums:

1. Bērnu izklaides parka apmeklējums 1h - cena: 6.00 
EUR/skolēnam, nepieciešamais laiks: 1h

2. Bērnu izklaides parka apmeklējums neierobežots -
cena: 8.00 EUR/skolēnam (tikai darba
dienās), nepieciešamais laiks: neierobežots

Dalībnieku skaits: No 15 – 55 personām

Skolotājām un citām pavadošajām personām ieeja 
un kafija bez maksas

Kontakti:

Adrese: Pulkveža Brieža iela 111c, Sigulda

Telefona nr.: 22352717

E-pasts: info@brinumumezs.com

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

ATKLĀJ AZARTU UN KUSTĪBU PRIEKU 

MEŽAKAĶIS 

Atklāj piedzīvojumusmežā!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. 

Piedāvājums: šķēršļu parka apmeklējums 

Nepieciešamais laiks:aptuveni 3h 

Dalībnieku skaits: no 15 personām 

Cena:13.00 EUR/skolēnam 

Uz 10 skolēniem vienam skolotājam apmeklējums ir bezmaksas 

Kontakti:  

Adrese: Senču iela 1, Sigulda 

Telefona nr.: 67976886 

E-pasts: 67976886 

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā 

 

https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/klikk-aktivas-atputas-un-izklaides-centrs/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/klikk-aktivas-atputas-un-izklaides-centrs/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/gimenem-ar-berniem/brinumu-mezs/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/gimenem-ar-berniem/brinumu-mezs/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/piedzivojumu-parks-mezakakis/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/piedzivojumu-parks-mezakakis/


 

 

ŪDENS ATRAKCIJU PARKS
Atklāj miera sajūtu ko sniedz ūdens pelde! 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
slidkalniņiem un ūdenskritumu, kuru iecienījuši vecāki
ar mazākajiem bērniem, ūdens slīdrenes kopumā 40
metru garumā, kas priecē gan lielus, gan mazus
piedzīvojumu meklētājus. Te pieejamas trīs dažādas
pirtis ikviena gaumei: sauna, tvaika un infrasarkanā.
Blakus Ūdens atrakciju parkam atrodas Lielais
peldbaseins (25 m) un bērnu peldbaseins, ko iespējams
papildus ietvert apmeklējumā. Iepriekšēja rezervācija
tikai caur mobilo aplikāciju Bookla. Vietu skaits ir
ierobežots!

Piedāvājums: Skolēnu grupas

Nepieciešamais laiks: 2h

Dalībnieku skaits: No 11 personām

Cena: 9.00 EUR/skolēnam

2 skolotājiem apmeklējums ir bez maksas

Kontakti:

Adrese: Ata Kronvalda 7A, Sigulda

Telefona nr.: 25448860

E-pasts: ssc@siguldassports.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

"KMH" KVADRACIKLU UN 
MOTOKROSA TRASE

Atklāj ātrumu un aizrautību! Motokrosa un kvadriciklu
trase “KMH” piedāvā braucienus ar kvadricikliem
bērniem sākot no 7 gadu vecuma. Braucieni notiek
instruktora uzraudzībā un tiek izsniegts nepieciešamais
drošības ekipējums. Pirms brauciena tiek sniegta
instruktāža. Lai bērns varētu doties trasē ir
nepieciešama vecāku atļauja skolotājai uzņemties
atbildību par bērnu.

Piedāvājums:

1. 10 min. brauciens ar kvadriciklu Yamaha (piemērots 
bērniem no 7 līdz 16 gadu vecumam) - cena: 11.00 EUR, 
dalībnieku skaits: vienlaicīgi var braukt 3 personas

2. 10 min. brauciens ar kvadriciklu Honda (piemērots no 16 
gadu vecuma) - cena: 13.00 EUR, dalībnieku skaits: vienlaicīgi 
var braukt 5 personas 

Nepieciešamais laiks: 10 min

Kontakti:

Adrese: “Atmiņas”, Inčukalna pagasts, Siguldas novads

Telefona nr.: 27000061

E-pasts: info@kmh.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

ATPŪTAS PARKS "RĀMKALNI"
Atklāj prieku un jautrību! Atrakciju parkā “Rāmkalni”
varēsi laisties garākajā rodeļu trases nobraucienā
Baltijā, turpat pus kilometra garumā, septiņas virāžas.
Tepat pieejams arī batutu parks ar jautrajām gumijām
un vasaras kameršļūkšana.

Piedāvājums: Nobrauciens ar rodeli

Nepieciešamais laiks: 10 min

Dalībnieku skaits: No 15 personām

Cena: 2.00 EUR/skolēnam

Kontakti:

Adrese: "Vītiņkalni", Krustiņi, Inčukalna pagasts, Siguldas 
novads

Telefona nr.: 29100280

E-pasts: info@ramkalni.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/siguldas-sporta-centrs/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/siguldas-sporta-centrs/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/motokrosa-un-kvadraciklu-trase-kmh/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/motokrosa-un-kvadraciklu-trase-kmh/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/atputas-parks-ramkalni/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/atputas-parks-ramkalni/


 

 

 

PIEDZĪVOJUMU PARKS “TARZĀNS”
Atklāj prieku aktīvi darbojoties! Tarzāna parkā kokos izvietoti
vairāk kā 130 dažādi šķēršļi un pieejamas 11 dažādas grūtības
pakāpes trases. Īpašākie no šķēršļiem ir pasaules čempiona
Martina Dukura skeletons, olimpiskā čempiona Māra
Štromberga sacīkšu velosipēds un daudzkārtējo medaļnieku
brāļu Šicu kamanas. Šķēršļu parks ir aprīkots un pieejams
bērniem no 6 gadu vecuma. Siguldas rodeļu trase ir izvietota
uz vienas no stāvākajām nogāzēm Latvijā, kas ļauj attīstīt
ātrumu līdz pat 40km/h un vērot brīnišķīgu dabas ainavu,
braucot augšā ar krēslu pacēlāju. Piedzīvojumu parkā
“Tarzāns” pieejami piknika galdi un ballīšu māja.

Piedāvājums:

1. Šķēršļu parka apmeklējums (no 10 līdz 17 gadiem) - cena: 
12.00 EUR/skolēnam

2. Šķēršļu parks + rodelis + batuta parks 1h - cena: 17.00 
EUR/skolēnam

3. Šķēršļu parks + atrakcijas pēc izvēles - cena: 30.00 
EUR/skolēnam

4. Trakais rotors - cena: 8.00 EUR/skolēnam

5. Katapulta  - cena: 8.00 EUR/skolēnam

6. Milzu šūpoles- - cena: 8.00 EUR/skolēnam

7. Bamperlaivas - cena: 5.00 EUR/skolēnam

8. Gumijlēkšanas batuti  - cena: 4.00 EUR/skolēnam

9. Brīvdabas šautuve  - cena: 3.00 EUR/ skolēnam

10. Rodeļu trase (iekļauts krēslu pacēlājs uz startu) - cena: 
3.00 EUR/ skolēnam

11. Krēslu pacēlājs (1 virzienā) - cena: 1.00 EUR/ skolēnam

12. Kameršļūkšana - cena: 1.00 EUR/1 reize, 4.00 EUR/3 reizes

13. Batutu parks - cena: 5.00 EUR/1h

Uz 10 skolēnu klasi šķēršļu parka apmeklējums vienam 
skolotājam bez maksas 

Kontakti:

Adrese: Peldu iela 1, Sigulda

Telefona nr.: 27001187

E-pasts: tarzans@tarzans.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

SIGULDAS FUTBOLGOLFS
Atklāj aizrautību ko sniedz futbolgolfs! Siguldas
futbolgolfa parks aicina pārvērst pastaigu brīvā dabā par
aizraujošu piedzīvojumu. Spēles laikā, no starta līdz
finišam, ar pēc iespējas mazāku spēriena skaitu, bumba
jāiesper 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:

1. Skolēniem no 6 līdz 12 gadiem - cena: 7.00 EUR/skolēnam

2. Skolēniem no 13 līdz 18 gadiem - cena: 9.00 EUR/skolēnam

Nepieciešamais laiks: 1h-1.5h

3. Piknika vieta ar ugunskuru - cena: 20.00 EUR/stundā

Dalībnieku skaits: no 16 personām

Uz 10 skolēnu klasi vienam skolotājam apmeklējums un 
kafija ir bez maksas

Kontakti

Adrese: Kraujiņas”, Krimuldas pag., Siguldas novads, 2,5
km no Turaidas muzejrezervāta Inciema virzienā (ceļš P8),
koordinātas: 57.1927 24.8720

Telefona nr.: 26022919, 26171222

E-pasts: info@impresso.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

https://tourism.sigulda.lv/lv/?s=tarz%C4%81ns&swpmfe=06ab09271215ba72a04ff2ca2b2a5c9a
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/piedzivojumu-parks-tarzans/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/siguldas-futbolgolfa-parks/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/adrenalins-un-sports/siguldas-futbolgolfa-parks/


 

 

SIGULDA ZOO
Atklāj satikšanās prieku! Jaunais dzīvnieku apskates un
izklaides parks Sigulda Zoo, kas atrodas maģiskā vietā
Gaujas Nacionālā paka ainavu zonā, kur 9 hektāru lielā
teritorijā mājvietu sev raduši dažādi dzīvnieki, kurus ir
iespēja ne tikai apskatīt, bet arī samīļot un pabarot.
Siguldas Zoo draudzīgā dzīvnieku saime sastāv no
zebrām, kamieļiem, lamām, hailandes govīm, alpakām,
dambriežiem, ķīnas mundžakiem, benetavalabijiem,
valē kazām un aitām, pundurkaziņām, punduraitiņam,
pāviem, strausiem, ziemeļbrazīlijas kalatriksiem,
surikātiem un ponijiem. Parkā ir pieejamas piknika
vietas.

Piedāvājums:

1. Zoo apmeklējums bērniem no 3-18 gadiem - cena: 3.00 
EUR/skolēnam, nepieciešamais laiks: 1h - 1.5h, dalībnieku 
skaits: neierobežots

2. Elektormašīnu izbrauciens (5 min) - cena: 3.00 EUR

3. Granulas un burkāni - cena: 1.00 EUR/trauciņš

Skolotājiem apmeklējums ir bez maksas

Kontakti:

Adrese: "Šicas", Krimuldas pagasts, Siguldas novads

Telefona nr.: 28081999

E-pasts: info@siguldazoo.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

ZIRGU SAIMNIECĪBA “AUGUSTA 
STALLIS”

Atklāj mīlestību sevī! “Augusta stallis” atrodas savulaik
tik zināmās Mālpils dārzniecības teritorijā. Šobrīd
saimniecībā atrodas 16 zirgi. Saimnieki ir ieguldījuši
savu mīlestību un darbu vides sakārtošanā un vēlas
dāvāt prieku tiem, kas grib iepazīt un saprast zirgu,
saņemot milzīgu mīlestības, prieka un enerģijas devu.

Piedāvājums: Ieskats saimniecības ikdienā, iespēja satikties 
ar saimniecībā mītošajiem zirgiem. 

Nepieciešamais laiks: 45 – 60 min

Dalībnieku skaits: Līdz 15 personām

Cena: 40 EUR/grupai

Kontakti:

Adrese: Vītes iela 20, Mālpils, Siguldas novads

Telefona nr.: 26517416

E-pasts: info@augustastallis.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

SAFARI PARKS "MORE"
Atklāj varenību un grāciju! Morē esošais briežu dārzs -
safari parks darbojas kopš 1995. gada un tajā dzīvo
vairāk kā 300 dambriežu un staltbriežu. Te varēsi
iepazīties ar briežu skaistāko rotu – ragu kolekciju un
iegādāties spainīti ar briežu barību, lai ieraudzītu
staltos dzīvniekus pavisam tuvu.

Piedāvājums: 

1. Apmeklējums bērniem no 2 līdz 12 gadiem - cena: 3.00 
EUR/skolēnam, nepieciešamais laiks 1h (1.5 km)

2. Pieaugušajiem - cena: 5.00 EUR/skolēnam, nepieciešamais 
laiks 1h (1.5 km)

3. Ekskursija gida pavadībā - cena: 20.00 EUR/grupai, 
nepieciešamais laiks 1h (1.5 km), dalībnieku skaits: līdz 30 
personām

Uz 10 skolēnu grupu vienam skolotājam apmeklējums bez 
maksas

Kontakti:

Adrese: "Saulstari," More, Siguldas novads

Telefona nr.: 29444662

E-pasts: parks@safariparks.lv

Vairaķ informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

ATKLĀJ SEVĪ DABAS MĪĻOTĀJU 
 

https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/aktivitates-daba/siguldas-zoo/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/aktivitates-daba/siguldas-zoo/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/aktivitates-daba/augusta-stallis/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/aktiva-atputa/aktivitates-daba/augusta-stallis/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/gimenem-ar-berniem/safari-parks-more/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/darit/gimenem-ar-berniem/safari-parks-more/


 

 

LĒDURGAS DENDROPARKS
Atklāj dabas pētnieku sevī! Lēdurgas Dendroparks piedāvā skolēnu, grupu un individuālās ekskursijas gida pavadībā. Te
var ielūkoties parka daudzveidīgajā un bagātīgajā augu pasaulē, ieklausīties putnu balsīs un baudīt dabas skaistumu.
Ekskursijas maršruts ir mainīgs – gids katrai ekskursijai maršrutu izvēlas individuāli, vadoties pēc laikapstākļiem, kā arī
aktuālajiem dažādu augu ziedēšanas laikiem un ekskursantu interesēm. Ekskursiju saturs tiek pielāgots gan lieliem, gan
maziem apmeklētājiem. Skolēnu grupām sagatavots īpašs piedāvājums ar uzdevumiem, darba lapām, iespēju pašiem
veikt izpēti Dendroparka augu valstībā.

Piedāvājums

1. Ekskursijas skolēniem gida pavadībā latviešu valodā - cena: 30.00 EUR/skolēnu grupai, nepieciešamais laiks: 2.5h, dalībnieku 
skaits: līdz 30 personām

2. Ekskursijas skolēniem gida pavadībā krievu valodā - cena: 45.00 EUR/skolēnam, nepieciešamais laiks: 2.5h, dalībnieku skaits: līdz 
30 personām

3. Radošā darbnīca oļu apgleznošanas darbnīca - cena: 2.00/skolēnam, nepieciešamais laiks: 1h, dalībnieku skaits: līdz 30 personām

4. Radošā darbnīca dekoru gatavošana no dabas materiāliem - cena: 2.00/skolēnam, nepieciešamais laiks: 1h, dalībnieku skaits: līdz 
30 personām

5. Radošā darbnīca kas dzīvo parka dīķī - cena: 2.00/skolēnam, nepieciešamais laiks 40 min, dalībnieku skaits: līdz 30 personām 

6. Radošā darbnīca pazīsti ārstniecības augus - cena: 2.00/skolēnam, nepieciešamais laiks: 40 min, dalībnieku skaits: līdz 30 
personām 

Dendroparkā ir iespēja pieteikt siltas pusdienas un tās izbaudīt piknika vietā pie varenā Mudurgudižakmeņa. Pusdienas par 
atsevišķu samaksu (pieteikt 3-5 dienas iepriekš)

Kontakti

Adrese: Parks, Lēdurga, Lēdurgas pagasts, Siguldas novads

Telefona nr.: 25549747

E-pasts: info@ledurgasdendroparks.lv

Vairāk informācijas: tourism.sigulda.lv mājas lapā

SIGULDAS NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

AUSEKĻA IELA 6, SIGULDA, LV-2150, SIGULDA, LATVIJA

TELEFONA NR. +371 67971335

E-PASTS: INFO@SIGULDA.LV

TOURISM.SIGULDA.LV

https://tourism.sigulda.lv/lv/pasakumi/cibu-cabu-pa-lapu-lapam-svetki-ledurgas-dendroparka/
https://tourism.sigulda.lv/lv/objects/redzet/daba/ledurgas-dendroparks/
https://tourism.sigulda.lv/lv/
https://tourism.sigulda.lv/lv/

