
 

 

 

 

 

 
 

Skolēni nozīmīgas lietas uzzina ne tikai skolā, bet arī ārpus tās, un ekskursija būs pasākums, ko jaunieši 
atminēsies ilgi, tāpēc vērts padomāt par ekskursijas maršrutu – lai brauciens būtu gan jēgpilns, gan 
aizraujošs un piedzīvojumiem bagāts. 
Tūrisma un transporta kompānija «Balt-Go» piedāvā iespēju izvēlēties sev interesantāko ceļojuma 
programmu, ko piemērosim jūsu izvēlētajam laikam un vēlmēm. 
Izmaksas atkarīgas no grupas lieluma un izbraukšanas vietas. 

Kas? Kad? Sīkāk? Kam? Cik ilgi? 

Tartu un 
Igaunijas 
vēsture 

Pēc 
pieprasījuma 

Vietējā gida pavadībā ielūkosimies Igaunijas 
Nacionālajā muzejā. Tā ekspozīcijas ir modernas 
un interaktīvas. Šeit katram būs ko redzēt, 
klausīties, lasīt un aptaustīt. Ciemošanās Tartu 
Apgāztajā mājā, kur viss ir otrādi. Pastaiga pa 
Tartu – universitātes pilsētas centru. 

Vecāko klašu 
skolēniem 

1 diena 

Tartu Pēc 
pieprasījuma 

Pastaiga pa Tartu vecpilsētu, iepazīšanās ar Tartu 
Universitātes vēsturi, Tartu Universitātes 
Botāniskā dārza palmu māja.  
Galvu reibinošas sajūtas Apgrieztajā mājā. Ūdens 
prieki akvaparkā «Aura». 

Jaunāko 
klašu 
skolēniem 

1 diena 

Igaunija. 
Pavasara krāsas 
Hījumā 

Pēc 
pieprasījuma 

Pārgājiens pa Hījumā salu. Dosimies nelielos 
pārgājienos gar jūras krastu un arī pa iekšzemes 
ceļiem. Vakarā pirtiņa, kopīga zupa un ugunskurs. 
Hījumā neskartās dabas valdzinājums. Kustīgi un 
lustīgi pavadīsim 2 aktīvas dienas. 

Vecāko klašu 
skolēniem 

2 dienas 
Pārgājiens 
10–15 km 

Pārgājiens gar 
Dižjūru 

Pēc 
pieprasījuma 

Piedzīvojumi aktīviem staigātājiem – 2 dienās 
apskatīsim gabaliņu Latvijas rietumu robežas gar 
Dižjūru, posmā no Liepājas Karostas Ziemeļu 
mola līdz Pāvilostai. Iesim gan pa pludmali un 
piekrastes pļavām, gan meža ceļiem, caur 
maziem piekrastes ciemiem. Būs arī piedzīvojumi 
un dažādi šķēršļi – gan mazas upītes, militāras 
būves, kāpas, žogi, gan tikšanās ar kaijām un 
kādu meža dzīvnieciņu. Dziedošās smiltis un 
dzintars. 

Vecāko klašu 
skolēniem 

2 dienas 
Pārgājiens 
18–20 km 

Latvijas Z 
punkts aiz 
Rūjienas 

Pēc 
pieprasījuma 

Ciemojamies Rūjienā (saldējuma degustācija), 
Naukšēnos. Cepam ūdenskliņģerus, viesojamies 
lauku apskates saimniecībā. 

Jaunāko 
klašu 
skolēniem 

1 diena 

Jūras muzejs un 
delfīnu šovs 

Pēc 
pieprasījuma 

Vērosim fantastisku delfīnu izrādi ar dažādiem 
trikiem un priekšnesumiem. Apmeklēsim Jūras 
muzeju, kurā iepazīsim zemūdens dzīvi, jo 
akvārijos apskatāmas Baltijas jūras un citu 
pasaules jūru un okeānu zivis un dzīvnieki. 

Jaunāko 
klašu 
skolēniem 

1 diena 

Starp koku 
galotnēm 

Pēc 
pieprasījuma 

Pastaigu taka koku galotnēs un Puntuka akmens. 
Apmeklēsim vienu no neparastākajiem muzejiem 

Vecāko klašu 
skolēniem 

1 diena 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Lietuvā Lietuvā – Zirgu muzeju. 

Palanga un 
Kuršu kāpas 

Pēc 
pieprasījuma 

Ciemosimies īstā indiāņu ciemā Lietuvas vidienē, 
iepazīsimies ar kūrortpilsētu Palangu un Dzintara 
muzeju. Delfīnu šovs. Kuršu kāpa – vēja un smilšu 
brīnums. 

Vecāko un 
arī jaunāko 
klašu 
skolēniem 

2 dienas 

Kurzemes 
pērles. 
Ventspils un 
Kuldīga 

Pēc 
pieprasījuma
(maijs un 
jūnija 
sākums) 

Ziedošie rododendri. Ventspils Augstskola un 
vizināšanās ar kuģīti «Hercogs Jēkabs». Iespējams 
apmeklēt Ventspils planetāriju un observatoriju. 
Kuldīga. Šokolādes pasaule Pūrē. 

Vecāko un 
arī jaunāko 
klašu 
skolēniem 

2 dienas 

Aizraujošs 
piedzīvojums 
Dienvidigaunijā 

Pēc 
pieprasījuma 

Iepazīsim igauņu zemnieku sadzīvi un 
priecāsieties par Dienvidigaunijas dabas ainavām. 
Modernajā ceļu muzejā būs iespēja interaktīvā 
ekspozīcijā iepazīties ar visu, kas saistīts ar ceļiem 
senatnē un mūsdienās. Būs iespēja uzzināt, kā 
rodas jogurts un degustēt vienus no Igaunijā 
garšīgākajiem piena produktiem. Kreicvalda 
muzejā aplūkosiet 19. gs. lauku ārsta namu un 
uzzināsiet, kas tad ir igauņu nacionālais eposs. 
Vizināsimies ar kuģīti, nakšņosim kempingā, 
izbaudīsim uz ugunskura vārītu zupu. 

 Vecāko un 
arī jaunāko 
klašu 
skolēniem 

2 dienas 

Viļņas vasara Pēc 
pieprasījuma 

Pastaiga Užupes republikā vietējā gida pavadībā. 
Apmeklējot «Vilnil» Ilūziju muzeju, varēsiet 
iemūžināt sevi attēlos, kuros būsiet redzami 
dažādās neiespējamās situācijās, piemēram, 
staigājot pa griestiem, guļot milža pusdienu šķīvī 
vai pat iejūtoties milža tēlā. 

Vecāko klašu 
skolēniem 

1 diena 

Pēc laimes uz 
Latgali 

Pēc 
pieprasījuma 

Naujenes novadpētniecības muzejs, pusdienas 
Baltajā krogā vai pikniks, Adamovas dabas taka, 
Priedaines skatu tornis, Indras Laimes muzejs. 

Vecāko klašu 
skolēniem 

1 diena 

Tallina – senā 
un modernā 

Pēc 
pieprasījuma 

Pastaiga Tallinas vecpilsētā. KUMU muzejs vai 
Viduslaiku muzejs Tallinas pazemē, TV tornis vai 
jaunais panorāmas rats uz tirdzniecības centra 
jumta. Aizraujoši apskates objekti pie jūras, 
Keilas ūdenskritums. 

Vecāko klašu 
skolēniem 

2 dienas 

Talsu puse un 
Klaunu muzejs 

Pēc 
pieprasījuma 

Vislabākais – paņemt mugursomu un doties pretī 
piedzīvojumiem… Jūs sagaida aizraujoša pastaiga 
pirmajā Baltijas baskāju takā un gozēšanās kino 
uzņemšanas laukumā. Būs iespēja nokļūt jautrajā 
klaunu pasaulē, piedaloties atrakcijās, un uzzināt, 
kā sauc Talsu pakalnus. Vakarā – pelde jūrā. 

Jaunāko 
klašu 
skolēniem 

1 diena 

Dundagas puse 
ar Laumu parku 

Pēc 
pieprasījuma 

Aktīvās atpūtas takās var pārvarēt daudz un 
dažādus šķēršļus. Pārliecināties par saviem 
spēkiem un veiklību. Pastaigu un izziņu takās var 
pārbaudīt savas zināšanas par dabu, dzīvniekiem 
un putniem! Pastaiga Pūrciema Baltajā kāpā. 
Valdemārpils un Dundagas iepazīšana. 

Vecāko un 
arī jaunāko 
klašu 
skolēniem 

1 diena 

Vormsi sala Pēc 
pieprasījuma 

Iespēja izbaudīt aizraujošu dienu ar skaistu dabu 
apveltītajā Vormsi salā. 

Vecāko klašu 
skolēniem 

 



‘’Avārijas 
brigādes’’ 
parks 

Pēc 
pieprasījuma 

Apmeklēsim Latvijā vienīgo kustīgo dinozauru 
taku, latviešu rakstnieku stāstu taku, spēļu 
pilsētiņu, virvju trasi, radošās darbnīcas – 
satiksim dinozaurus, iemīļotos multfilmu 
varoņus, rūķus, princeses, velniņus un citus 
pasaku tēlus jaunajā izklaides parkā "Avārijas 
brigāde"! 

Jaunāko 
klašu 
skolēniem 

1 diena 

Ķemeru takas Pēc 
pieprasījuma 

Dosimies pastaigā pa Ķemeru tīreļa laipu taku, 
kur baudīsim purva ainavisko savdabību. Pēc 
pastaigas dabā nobaudīsim īpašas Rideļu 
dzirnavu pankūkas.  

Vecāko un 
arī jaunāko 
klašu 
skolēniem 

1 diena 

Tartu un 
Elistveres 
zoodārza 
pārsteigumi  

Pēc 
pieprasījuma 

Stundu gara relaksācija Tartu, braucot ar kuģīti 
pa Emajegi upi. Vecpilsētas stāsti lēnā pastaigā. 
Elistveres zoodārza pastaigu mežā visi Igaunijas 
zvēriņi gaida apmeklētājus, lai varētu izrādīties 
un pat samērīties. Peldēšanās skaistās Verumā 
augstienes ezerā. 

Jaunāko 
klašu 
skolēniem 

1 diena 

Igaunijas salas 
Sāremā un 
Muhu 

Pēc 
pieprasījuma 

Dabas mīļotāju iecienītākās un lielākās Igaunijas 
salas ar kadiķu un jūras smaržu... Kuresāres pils, 
meteorīta krāteris, klintis, vējdzirnavas un bākas. 
Nakšņošana jūras krastā kempinga mājiņās 

Vecāko klašu 
skolēniem 

2 dienas 

Mana Latvija, 
mana vēsture 
 

No 11. līdz 
18. novemb
rim 
 

Pāršķirsim Pirmā pasaules kara vēstures lappuses 
un teatralizētā ekskursijā cīņu vietās izdzīvosim 
latviešu karavīru skaudros stāstus. Latviešu 
tautas identitātes pamatvērtība ir maize. «Lāču» 
maizes ceptuvē būs iespēja uzzināt visu par 
maizes tapšanu, kā arī degustēt produkciju un 
pašiem izmēģināt cepumu veidošanu. 
Apmeklēsim arī jaunu un interesantu apskates 
objektu – «Annas koku skolu», kur uzzināsim, kas 
ir arborisms, kā pareizi kopt kokus un daudz ko 
citu. 

Vecāko un 
arī jaunāko 
klašu 
skolēniem 
 

1 diena 
 

Koks un 
Ziemassvētki 

Decembris Latviešu un citu tautu kultūrā liela nozīme ir 
kokam. Mājas, dažādi sadzīves priekšmeti, laivas 
un Ziemassvētku eglīte – tas viss no koka. 
Pirmssvētku laikā izzināsim koka nozīmi latviešu 
un japāņu kultūrā. Namdara mājās uzzināsiet gan 
par koka apstrādi, gan iemācīsieties izgatavot 
koka un niedru rotājumus. Un kas tad par 
svētkiem bez pārsteigumiem! Mežs ar sveču 
gaismiņām, lāpas un omulīgs Ziemassvētku 
vecītis Meža rezidencē. Īsta svētku noskaņa gan 
lieliem, gan maziem. 

Vecāko un 
arī jaunāko 
klašu 
skolēniem 

1 diena 
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