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ATKLĀJ. IZZINI. IEPAZĪSTI 

Aicinam izmēģināt dažādas nodarbības – sākot no augu pasaules iepazīšanas līdz pat senajām 

ganu spēlēm. Interesanti būs visiem gan maziem,gan lieliem. 

 

    NACIONĀLAIS BOTĀNISKAIS DĀRZS  

Nacionālā botāniskā dārza skolu izglītības programmā 

sākumskolas skolēniem tiek piedāvāti 5 nodarbību 

veidi, pamatskolas skolēniem – 7. Nodarbības notiek 

gan dārzā, gan jaunajā oranžērijā, tāpēc mācīties 

botāniskajā dārzā var cauru gadu. 

Katra nodarbība sastāv no 2 daļām – ekskursijas un 

praktiskajiem uzdevumiem darba grupās. 

Nodarbības jāpiesaka iepriekš pa telefonu: +371 

67944610 vai e-pastu welcome@nbd.gov.lv. 

Maksimālais 1 grupas lielums – 25 skolēni (ja skolēnu skaits ir 

lielāks, nodarbību organizē 2 grupās) 

 

Cenas: 
Skolēniem: 0.70 EUR. 
Maksa par skolu programmas nodarbību 1 grupai: 30 EUR. 
http://www.nbd.gov.lv/lv/skolu-izglitibas-programma  
Miera iela 1, Salaspils, Salaspils pilsēta, LV-2169 

 

RADOŠĀS DARBNĪCAS "PIE BOTĀNISKĀ DĀRZA"   

Piedāvā aktivitāti “Izgatavo savu svilpaunieku!”, kas 
pieejama skolēniem līdz 15 cilvēkiem. Piedāvājumā 
arī citas radošās aktivitātes. Viena no tām – māla 
šķīvju apgleznošana. Nepieciešama iepriekšēja 
pieteikšanās!  

Darba laiks:  

pirmdiena – piektdiena 10:00 – 15:00;  
sestdiena 10:00 – 18:00,  
svētdiena - brīvs 
 

Miera iela 25a, Salaspils 
+371 24400688 
pasakums.berniem@inbox.lv 
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ZIVJU AUDZĒTAVA “DOLE” 

Z/a “Dole” ir vienīgā specializētā vimbu mazuļu 

audzētava Baltijas jūras baseinā. Audzētava ik gadus 

Daugavas un Lielupes baseinos izlaiž Baltijas laša 

smoltu, vimbu un sīgu zivju mazuļus, kā arī nēģu un 

līdaku kāpurus.  

Ekskursijas laikā ir iespēja uzzināt, kā attīstās zivju ikri; 

kādos inkubatoros tie tiek audzēti; varēsiet piedalīties 

ceha apskatē, kā arī būs iespēja noskatīties mācību 

filmu. 

 

Ekskursijas notiek darba dienās no 8:00 – 15:00 
Pieteikšanās ekskursijai:  +371 26226663 (Gertija 
Beinardte). 

 
Z/a “Dole” atrodas Salaspils novada Doles salā. No Salaspils puses braucot Daugavas muzeja virzienā, 
kreisajā pusē atrodama zila norāde. 

 
 
 

CITI TŪRISMA PIEDĀVĀJUMI 

RADOŠĀS NODARBĪBAS “DARĪSIM KĀ SENDIENĀS” 

Doles salas “Vējiņos” skolēni var piedalīties 

radošajās darbnīcās: 

 bezripas keramika - trauku un nelielu 
priekšmetu gatavošana; 

 senās celtniecības tradīcijas: no slieteņa līdz 
mūrim un ķieģelim; 

 kopīga ēdiena gatavošana uz ugunskura (piem. 
skābeņu zupa); 

 senās ganu spēles; 
 dabas materiāli un to vākšana, izmantošana 

(tējas, klūgas, meldri, niedres) u.c. 
 Daugavas sargi Solāžu skanstī. 

 
Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās! 
 
Dalība radošajās nodarbībās – 2-3 EUR. 
 
“Vējiņi”, Dole sala, Salaspils novads 
+371 28306416 (Anita) 
ligolaivas@inbox.lv 
www.ligolaivas.lv 
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