
Konkurss “Mana klases ekskursija Madonas novadā 2018”
# 1. maijs – 1. novembris.  
# Apbalvosim 6 klases. 
# Balvās saldumi.
# Pieteikumi jāiesniedz: 
  - par pavasara ekskursiju līdz 20. jūnijam;
  - par rudens ekskursiju līdz 1. novembrim.
# Balvas piegādāsim uz skolu.  
# Vairāk: www.visitmadona.lv  

Kas jādara:
# Sastādi maršrutu un brauc ciemos.
# Fotografē interesantākos dienas mirkļus.
# Sagatavo nelielu ekskursijas aprakstu.
# Publicē aprakstu kopā ar 10 fotogrāfijām
sev pieejamā              vai www.
# Reģistrē konkursa pieteikumu
www.visitmadona.lv 

Latvijas jauniešu
galvaspilsēta 2018

Idejas TAVAS klases ekskursijas makršrutam pa Madonas novadu

Madonas GAILIM pa pēdām:

MADONA

•  Kā top māla gaiļi? Jāņa Seiksta keramikas darbnīca, Dumpu iela 16, Madona, tel. 64823693, 26126247.
•  Ģipša gaiļa izgatavošana. Jāņa Simsona Madonas mākslas skola, Valdemāra bulvāris 3, Madona, tel. 28615694.
•  Garšīgākais Madonas gailis. Madonas karameles. Rīgas iela 1, Madona, tel. 26380073, 26539290.
•  Kā radās Madonas gailis? Madonas muzejs, Skolas iela 10a, Madona, tel. 26102225.
•  Kurš putns varenāks par gaili? Vītolu strausi, baidīšanās no strausiem un to barošana ar līdzi paņemtajiem kāpostiem. Vītoli, Sarkaņu pag., tel. 26471881.
•  Kurš ātrāks par gaili? Kvadriki, kvadracikli, komandu spēles, piknika vieta. Strautnieki, Aronas pag., tel. 29144465.

Diena GAIZIŅKALNA apkārtnē:
•   Gaiziņkalna virsotnē vēlēšanās piepildoties! Gaiziņkalns, taka 2 km, pārgājiens ar gidu. Bērzaunes pag. tel. 26141853, 20097882.
•  Kas dzīvo Gaiziņa mežos? Pakalnieši, meža apmācību centrs, interaktīvas meža izziņas programmas. Pakalnieši, Vestienas pag., tel. 26141853.
•  Vai skaitlis 13 ir bīstams? Leļļu māja, animācijas tēva Arnolda Burova (1915-2006) lelles un multfilmas. Kalna Kadiķi, Vestienas pag., tel. 29193729.
•  Cik daudz ir 300 kazas? Līvi, kazu ferma, siera ražotne, degustācija. Ozolkrogs, Bērzaunes pag., tel. 29187164, 29180251.
•  Kopīga sautējuma vārīšana uz ugunskura. Sveķi, dzīvnieku sēta, aitas, truši, putni. Sveķi, Bērzaunes pag., tel. 28353321.
•  Lai dzīvo batuts, šūpoles un komandu spēles! Šubrakkrasti, motosports, iekārtu ražotne, kāpšana kalnā. Kalnozols, Bērzaunes pag.,
    tel. 22441173, 29189120, www.arakalnozols.lv



Ekskursijas maršruts “Iepazīsti profesijas”:
Izglītības iestāde –
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība
Dzirnavu 1, Barkava, tel. 64807211, www.bavs.lv   Skolā var apgūt izglītības 
programmas: lauksaimniecība, būvdarbi, viesnīcu pakalpojumi, skaistumkopšana, 
telemehānika un loģistika. Apmeklējuma laikā iesiet ekskursijā pa klasēm un 
laboratorijām, redzēsiet, kā rit skolas ikdienas dzīve. Skolas iepazīšanas maršruts 
ir papildināts ar vairākām “Profesiju pieturvietām”, kurās redzēsiet praktiskus, ar 
konkrētām profesijām saistītus demonstrējumus un piedalīsieties nelielos 
līdzdarbošanās uzdevumos. Laiks: 1,5 st. Bez maksas. Grupa: 10 – 45 pers. Papildus 
iespēja: lētas un garšīgas pusdienas.

Pārtikas tehnoloģija –
piena ceļš uzņēmumā “Lazdonas piensaimnieks”
Klētis, Lazdona, Lazdonas pag., tel. 29423907, 26467187, http://lazdona.lv 
Lazdonas pienotava ir viens no Latvijas vecākajiem piensaimniecības 
uzņēmumiem, piena pārstrāde šeit notiek jau gandrīz 100 gadus. Šeit tiek veikts 
pilns piena pārstrādes cikls. Tiek ražoti jogurti, deserti, piens, krējums, biezpiena 
un skābpiena produkti, kopskaitā ap 50 sortimenta vienības.  Redzēsiet piena 
pārstrādes ceļu - kā piens no milzīgām cisternām pa cauruļu tīklu nonāk produktu 
gatavošanas tvertnēs, tiek apmīļots ar piena meistaru rokām un safasēts 
modernās iekārtās. Noslēgumā - degustācija. Laiks: 1,5 st. Cena: 3 eur/pers. Grupa: 
5 – 45 pers.

Sporta bizness – sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils”
Smeceres sils, Lazdonas pag., tel. 26396032, 29347575, www.smeceressils.lv   
Uzzināsiet par sporta bāzes kalendārā gada dzīves ciklu: kā tiek attīstīts vasaras 
un ziemas aktīvās atpūtas piedāvājums, veikta infrastruktūras uzturēšana, 
organizētas treniņnometnes un sporta pasākumi. Bāzei ir liela pieredze 
slēpošanas, biatlona, rollerslēpošanas, motosporta, velo un orientēšanās 
sacensību organizēšanā. Šeit notiek Baltijas valstu, Skandināvijas, Eiropas un 
Pasaules līmeņa sacensības. Iesiet ekskursijā pa sporta bāzi, spēlēsiet 
orientēšanās spēli, laidīsieties pa gaisa trošu ceļiem un izmantosiet piknika vietu. 
Laiks: 2 st. Cena: 4 eur/pers. Grupa: 10 – 45 pers. Papildus iespēja: telšu vietas, 
ekonomiskas naktsmītnes.

Biškopība – saimniecība “Kalnu medus”
Rogas, Lubeja, Liezēres pag., tel. 29174560.   Uzzināsiet par bišu lomu dabas 
norisēs un to pozitīvo ietekmi uz cilvēka dzīvi un veselību, tuvāk iepazīsiet bišu 
dzīves norises: bišu izskatu, saimes dzīves un hierarhijas modeli. Noskaidrosiet, kā 
biškopja darbi izmainās līdz ar gadalaiku maiņu, kopīgi apskatīsiet biškopja darba 
instrumentus un produkcijas iegūšanas iekārtas. Iemēģināsiet roku biškopja 
darbos, piedalīsieties praktiskajā “Dravnieka dravnīcā”. Ekskursijas noslēgumā 
atjaunosiet enerģiju, nogaršojot saldos un veselīgos biškopības produktus. 
Saimniecība atrodas paugurainā Vidzemes augstienes apvidū un ir visaugstāk 
novietotā bišu drava Latvijā. Laiks: 1,5 st. Cena: 3 eur/pers. Grupa: 10 – 45 pers.

Mežsaimniecība, bioloģija, dendroloģija -
Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētums
Ogu īves, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., tel. 27841099, 29326912.  
Arborētums sevi dēvē par krāšņi ziedošu Latvijas valsts mežu zaļo pagalmu, kurā 
sapulcēti dabas retumi no visas Pasaules. Skolēnu grupām sagatavotas vairākas 
programmas:

• Klasiskā ekskursija - kopā ar gidu iesiet izzinošā pārgājienā pa 
arborētumu, redzēsiet un uzzināsiet interesantus faktus par augu valsti. 
Noslēgumā atpūta arborētuma teritorijā un kāpšana skatu tornī, pieejamas 
piknika vietas. Laiks: 1,5 st. Cena: 1,50 eur/pers + 15 eur/gids. Grupa: līdz 25 pers.
• Zaļā pagalma skola - izzinošas nodarbības, kur mācību priekšmetu tēmas 
tiek apgūstas dabā, ietverot mežsaimniecības jautājumus un bioekonomikas 
principus. Noslēgumā atpūta arborētuma teritorijā un kāpšana skatu tornī, 
pieejamas piknika vietas. Laiks: 1,5 st. Cena: 1,50 eur/pers. Grupa: līdz 25 pers.
• LVM Meža ekspedīcija - pārgājiens pa mežu kopā ar mežu ekspertu ar 
izzinošām darba stacijām. Laiks: 3 st. Cena: bez maksas. Grupa: līdz 30 pers.
• Profesiju dienas – iepazīšanās ar čiekuru kaltes, kokaudzētavas, 
arborētuma un mežsaimniecības nozares darbības principiem, ekskursijas pa 
minētajām iestādēm. Notiek konkrētos datumos, sekot.

www.visitmadona.lv
Izdevējs: Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa. 

Kontaktpersona: Sanita Soma, tel. 29130437, tic@madona.lv 


