
www.pargajieni.lv 2010./2011. m.g. piedāvājums skolām! 
 

Jautājumi/konsultācijas: Jānis Zariņš e-pasts: janis@pargajieni.lv tel.nr.: 26980327. 

Pieteikšanās jaunumu saņemšanai: Mārtiņš Doniņš e-pasts: martins@pargajieni.lv 

Piedāvājam ekskursiju maršrutus pa Latviju skolēnu grupām. 

Šobrīd piedāvājam 25 maršrutus dažādos Latvijas novados.  

 

1. Ekskursija uz Tartu 

Valmiera (Sīmaņa baznīca, stāvie krasti) - Strenči (ekskursija pa slimnīcu un tās parku) - 

Valga (patriotiskās audzināšanas militārā ekspozīcija) - Tartu (vecpilsēta, alus darītava, 

botāniskais dārzs).  

Maršruta kopgarums apmēram 300 kilometri. Maršruts 1 līdz 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 8 no cilvēka + autobusa izdevumi. Ja būs divu dienu brauciens, papildus 

izdevumi būs par naktsmītni. 

 

2. Gaujas tūre 

Sigulda (trošu vilcieniņš, Gūtmaņa ala, Turaidas pils) - Līgatne (dabas takas, papīrfabrika, 

padomju bunkurs) - Zvārtes iezis - lamu un alpaku audzētava "Rakši" - Cēsis (baznīcas 

tornis, muzejs, pilsdrupas). 

Maršruta kopgarums apmēram 60 km. Maršruts 1 dienai.  

Cena: līdz Ls 14 no cilvēka + autobusa izdevumi.  

 

3. "Irbes krasti" 
Ventspils (vecpilsēta, kuģis "Azova", skatu tornis, bānītis) - Irbenes radioteleskops - 

Miķeļbaka - Šlīteres bāka un dabas taka - Kolkasrags.  

Maršruts 1 līdz 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 8 no cilvēka + autobusa izdevumi.  

 

4. Lejaskurzeme 
Saldus (pilsētas apskate, ekskursija Druvas saldējuma ražotnē) - Skrunda (piemiņas vagoniņš 

izsūtītajiem, pilsētas parks) - Kalvenes zoodārzs - Liepāja (vecpilsēta, Karosta, Karostas 

cietums, Ziemeļu mols).  

Maršruts 1 līdz 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 9 no cilvēka + autobusa izdevumi.  

 

5. Mazais Vidzemes aplis 

Sigulda (trošu vilcieniņš, Gūtmaņa ala, Turaidas pils) - Lēdurgas dendroparks - ārstniecības 

augu audzētava "Sautlāči" - Limbaži (Lielezera dabas tūrisma taka, vecpilsēta, pilsdrupas un 

skatu tornis, ugunsdzēsēju tornis) - Minhauzena muzejs - Saulkrastu velomuzejs.  

Maršruta kopgarums apmēram 120 km. Maršruts 1 dienai.  

Cena: līdz Ls 14 no cilvēka + autobusa izdevumi.  

 

6. Mazais Zemgales aplis 
Jelgava (pils un parks, dzelzceļa muzejs) - Dobele (vecpilsēta un pilsdrupas) - Tērvetes dabas 

parks - Zaļā muiža - Bramberģes muiža - Svētes muiža. 

Maršruts 1 līdz 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 7 no cilvēka + autobusa izdevumi.  
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7. "Pa Abavas pēdām" 
Šlokenbekas muiža un ceļu muzejs - Durbes pils - Jaunmoku pils - Kandavas vecpilsēta - 

akmens tilts - Sabiles vīnakalns - Abavas rumba- Īvandes ūdenskritumi - Riežupes smilšalas 

- Kuldīga (Ventas rumba, ķieģeļu tilts, vecpilsēta).  

Maršruts 1 līdz 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 8 no cilvēka + autobusa izdevumi.  

 

8. "Pa Kurzemes līvu takām" 

Rojas muzejs - Pūrciema baltā kāpa - Ēvažu stāvkrasts un dabas taka - Kolkasrags - Mazirbe 

(Lībiešu tautas nams, laivu kapsēta) - Šlīteres skatu tornis - Šlīteres bāka un dabas taka - 

Dundagas pils un parks- Liepniekvalka alas - Valpenes piramīda - Talsu vecpilsēta un 

Sauleskalns.  

Maršruts 1 līdz 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 8 no cilvēka + autobusa izdevumi.  

 

9. "Uz Tukumu pēc smukuma" 

Ķemeri (sanatorijas parks, sanatorija, peldiestāde, Meža māja) - Slokas ezera dabas taka - 

Šlokenbekas muiža un ceļu muzejs - Durbes pils - Tukuma vecpilsēta un muzejs - 

kinopilsēta "Cinevilla"  

Maršruta kopgarums apmēram 90km. Maršruts 1 dienai.  

Cena: līdz Ls 8 no cilvēka + autobusa izdevumi.  

 

10. "Ziemeļu stīga" 
Ainaži (Ziemeļu mols, bāka, ugunsdzēsības muzejs vai jūrskolas muzejs) - Sarkanās klintis - 

Rozēnu luterāņu baznīca - Staicele (koka apbūve, piemineklis "Stazele", lībiešu muzejs) - 

Mazsalaca (Skaņaiskalns, Valtenberģu muiža) - Rūjiena ("Tālavas taurētājs", Rūjienas 

saldējuma rūpnīca (ekskursija un degustācija) 

Maršruta kopgarums apmēram 120 kilometri. Maršruta 1 līdz 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 8 no cilvēka + autobusa izdevumi.  

 

11. Pa Vidzemes jūrmalu 
Ādažu čipsu rūpnīca - Carnikavas luterāņu baznīca - Saulkrastu velomuzejs - Lauču akmens 

- Minhauzena muzejs - Vidzemes akmeņainā jūrmala - Lībiešu upuralas - Randu pļavas - 

Ainaži (Ziemeļu mols, Jūrskolas muzejs vai Ugunsdzēsības muzejs) 

Maršruta kopgarums apmēram 100 kilometri. Maršruts 1 līdz 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 10 no cilvēka + autobusa izdevumi.  

 

12. Apkārt Suitu novadam 

Kuldīga (Ventas rumba, ķieģeļu tilts, vecpilsēta) - Īvandes ūdensdzirnavas - Īvandes muiža - 

Ēdoles pils - Alsungas pils - Jūrkalnes stāvkrasts - Pāvilosta (kuģis "Dole", Pelēkā kāpa, 

Upesmuižas parks) - Aizpute (pilsrupas, muiža, Misiņkalna parks) - Kuldīga 

Maršruta kopgarums apmēram 140 kilometri. Maršruts 1 dienai.  

Cena: līdz Ls 5 no cilvēka + autobusa izdevumi. 
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13. Divas dienas gar Daugavu 
Daugavas muzejs Dolessalā - Ikšķiles baznīcas drupas - Ķeguma HES (Enerģētikas muzejs) - 

Lielvārde (Uldevena pils, Lielvārdes pilsdrupas un parks) - Aizkraukles luterāņu baznīca - 

Koknese (Ainavu parks, pilsdrupas) - Stukmaņu muiža - Pļaviņas (Draudzības parks, 

Zviedru skansts, Gostiņu luterāņu baznīca) - Jēkabpils (Krustpils pils, Krustpils luterāņu 

baznīca, Jēkabpils vēstures muzejs, Jēkabpils vecpilsēta) - Sēlpils baznīcas drupas - Sēlpils 

pilsdrupas - Vīgantes parks - Staburaga klints vieta - Seces luterāņu baznīca - Jaunjelgava  - 

Savvaļas dzīvnieku dārzs - Baldone (Mercendarbes pils, Baltā pils, sanatorija, Luterāņu 

baznīca) 

Maršruta kopgarums apmēram 300 kilometri. Maršruts 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 8 no cilvēka + autobusa izdevumi + naktsmītne. 

 

14. Pa Metsepoles lībiešu takām... 
Lēdurgas dendroparks, ārstniecības augu brīvdabas ekspozīcija "Sautlāči", Limbaži 

(vecpilsēta, pilsdrupas, ugunsdzēsēju tornis, Ķezberkalns), Pāles novadpētniecības muzejs, 

Lībiešu upuralas, Randu pļavas, Ainažu jūrskolas muzejs, Ziemeļu mols 

Maršruta kopgarums ap 90 km. Maršruts 1 dienai.  

Cena: līdz Ls 6 no cilvēka + autobusa izdevumi. 

 

15. Apkārt Burtniekam 

Zilaiskalns, Dikļu pils, Grebu Bļodas kalns, Ozolmuižas pils, Matīšu luterāņu baznīca, 

Skaņaiskalns, Rūjienas saldējuma fabrika, Burtnieku muiža 

Maršruta kopgarums ap 150 km. Maršruts 1 dienai.  

Cena: līdz Ls 5 no cilvēka + autobusa izdevumi 

 

16. Gulbene un Alūksne 

Gulbenes bānīša depo, Stāmerienas pils un pareizticīgo baznīca, Kalna muiža, Ates 

dzirnavas, Alūksne (pilsdrupas, Pils sala, Jaunā pils, Alūksnes muižas parks), Zeltiņu raķešu 

bāze, Sinoles dzirnavas.  

Maršruta kopgarums ap 90 km. Maršruts 1 - 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 6 no cilvēka + autobusa izdevumi 

 

17. Vidzemes augstiene 
Lielie Kangari, Ķoderu pilskalns, Suntažu muiža, Taurupes muiža, Ērgļu pilsdrupas, 

Skanstes kalns, R. Blaumaņa memoriālais muzejs "Braki", Gaiziņkalns, Kalsnavas 

arborētums. 

Maršruta kopgarums ap 130 km. Maršruts 1 - 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 4 no cilvēka + autobusa izdevumi 
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18. Mazais Latgales divu dienu aplis 
Krustpils (Jēkabpils vēstures muzejs, Krustpils pils), Līvānu stikla fabrikas muzejs, Jersikas 

pareizticīgo baznīca, Nīcgales lielais akmens, Daugavpils cietoksnis, Latgales zoodārzs,  

Daugavpils vecpilsēta, Naujenes pilskalns, Dabas parks "Daugavas loki", Markovas 

pilskalns, Krāslava (Grāfu plāteru pils un parks, Krāslavas vecpilsēta), Aglonas bazilika, 

vīngliemežu audzētava "Ošu mājas", Preiļu vecpilsēta. 

Maršruta kopgarums ap 250 km. Maršruts 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 8 no cilvēka + autobusa izdevumi + naktsmītne 

 

19. Lielais Latgales divu dienu aplis 

Krustpils (Jēkabpils vēstures muzejs, Krustpils pils), Līvānu stikla fabrikas muzejs, Nīcgales 

lielais akmens, Daugavpils cietoksnis, Latgales zoodārzs,  Daugavpils vecpilsēta, Naujenes 

pilskalns, Dabas parks "Daugavas loki",  Krāslava (Grāfu plāteru pils un parks, Krāslavas 

vecpilsēta), Aglonas bazilika, Rāznas nacionālais parks, Rēzekne (vecpilsēta, pilsdrupas, 

Latgales Māra, Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo baznīca, Latgales kultūrvēstures 

muzejs). 

Maršruta kopgarums ap 330 km. Maršruts 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 8 no cilvēka + autobusa izdevumi + naktsmītne 

 

20. Ziemeļlatgale 

Rēzekne (vecpilsēta, pildrupas, Latgales kultūrvēstures muzejs), Ludza (Sinagoga, 

pilsdrupas, Baznīckalns, Katoļu baznīca, Pareizticīgo baznīca), Malnavas muiža, Salnavas 

muiža, Ruskulovas muiža, Tilžas katoļu baznīca, Balvi (Pilsētas parks, Balvu muiža, Novada 

muzejs, vecpilsēta), Gulbene (bānīša depo, Vecgulbenes muiža, Baltā pils, Pils parks, 

Slimnīcas parks) 

Maršruta kopgarums ap 160 km. Maršruts 1 - 2 dienām.  

Cena: līdz Ls 5 no cilvēka + autobusa izdevumi 

 

21. Smiltene - Valka 
Raunas pilsdrupas, Raunas Staburags, Smiltene (Abula HES, Smiltenes muiža, pilsdrupas), 

Vijciema čiekurkalte, Medību pils, Valka (Sv. Katrīnas luterāņu baznīca, Novadpētniecības 

muzejs) 

Maršruts 1 dienai 

Cena: līdz Ls 5 no cilvēka + autobusa izdevumi 

 

22. Piebalga 

Kalna Kaibēni, Vecpiebalgas muiža, Vecpiebalgas pilsdrupas, Vecpiebalgas luterāņu 

baznīca, Kārļa Skalbes māja "Saulrieti", Jaunpiebalgas luterāņu baznīca, Gatartas muiža, 

Drustu luterāņu baznīca, Dzērbenes muiža, Nēķina muiža, Lodes muiža, Bānūžu 

Velnakmens. 

Maršruts 1 dienai 

Cena: līdz Ls 4 no cilvēka + autobusa izdevumi 
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23. Bauskas novads 
Mašīnu muzejs, Bauskas novadpētniecības muzejs, Luterāņu baznīca, Bauskas pils, 

Kaucmindes pils, Bornsmindes pils, Rundāles pils, Mežotnes pils. 

Maršruts 1 dienai 

Cena: līdz Ls 7 no cilvēka + autobusa izdevumi 

 

24. Pa Sēliju uz Daugavpili 

Ērberģes muiža, Ērberģes luterāņu baznīca, Neretas luterāņu baznīca, Aknīste, Gārsenes 

muiža, Subate, Kazimirvāles muiža, Stendera muzejs, Lašu luterāņu baznīca, Pilskalnes 

Siguldiņa, Ilūkstes klostera drupas un katoļu baznīca, Sasaļu mežs, Egļukalns, Jaunsventes 

muiža, Sventes katoļu baznīca, Daugavpils (cietoksnis, Latgales zoodārzs, vecpilsēta). 

Maršruts 2 dienām. 

Cena: līdz Ls 5 no cilvēka + autobusa izdevumi + naktsmītne 

 

25. Pa Tīteļpurva strēlnieku pēdām  uz Jelgavu 
Pa Tīteļpurva strēlnieku pēdām  uz Jelgavu 

Ložmetējkalns, Ziemassvētku kauju pimiņas parks, Ziemassvētku kauju muzejs, Vācu valnis, 

Kalnciema - klīves luterāņu baznīca, Valgundes klosteris, Jelgavas pils, LLU muzejs, Pils 

parks, Academia Petrina, Katoļu katedrāle, Jāņa luterāņu baznīca. 

Maršruts 1 dienai. 

Cena: līdz Ls 5 no cilvēka + autobusa izdevumi 

 

Visos maršrutos pieteikšanās vismaz 2 nedēļas iepriekš pa e-pastu janis@pargajieni.lv vai pa 

tālruni 26980327.  

Mēs nodrošināsim individuālu piedāvājumu konkrētajam maršrutam, ņemot vērā jūsu 

atrašanās vietu. Ekskursiju vadīs pieredzējis ekskursiju vadītājs no aktīvā tūrisma portāla 

Pargajieni.lv kolektīva. Tāpat mēs pieteiksim jūsu grupu visos apskates objektos, 

sameklēsim lētāko autobusu jūsu apkārtnē atbilstoši skolēnu skaitam. Ja būs vēl kādi 

apskates objekti pa ceļam, kurus vēlēsieties apmeklēt, par to visu varēsim iepriekš vienoties, 

sastādot piedāvājumu. 

 

Ja ir interese par kādu no šiem maršrutiem, lūdzu, rakstiet un zvaniet un mēs nosūtīsim jūsu 

atrašanās vietai atbilstošo piedāvājumu un veiksim cenu aptauju autobusa īrei.  

 

Pirmajam braucienam mēs piedāvājam 5% atlaidi.  
 

Grupām virs 15 cilvēkiem apjoma atlaides.  

 

Aktuālākie piedāvājumi skolām: www.pargajieni.lv 

 

Rakstiet martins@pargajieni.lv un piesakieties jaunāko aktualitāšu saņemšanai uz jūsu 

norādīto e-pastu. Mēs jūs informēsim: 

 Par akcijām un īpašajiem piedāvājumiem skolām 

 Par jaunākajiem maršrutiem 

 Kā arī par citu aktuālu informāciju, kas būs saistoša tieši skolām! 

http://www.pargajieni.lv/

