Idejas kopīgiem izbraucieniem vasaras nogalē
Skola tūliņ, tūliņ ir klāt. Vai vasaras prieki beigušies? Nē! Vēl var pagūt
izmantot silto un vasarīgo laiku dažādām aktivitātēm un izbraucieniem, cerams,
vēl vismaz pāris nedēļas. Vasaru svinēt – kopā, atraktīvi, enerģiski un kādā reizē
– nedaudz laiski. Tomēr svarīgākais – veselīgi un kopā.

Pastaigas Laumu dabas parkā – tās noteikti būs veselīgas, nesot līdzi kādu
aizraujošu pieredzi un pat zināšanas. Šajā parkā ir liela, plaša teritorija, kurā var
izzināt bišu dzīvi, ēst pankūkas ar medu, izstaigāt kilometriem garas takas, kas pilnas
svaiga gaisa. Pieejamas arī dažādas aktivitātes un dažādas takas: bišu, sporta, augu,
meža un putnu. Vairāk lasiet www.laumas.lv.
Tērvetes dabas parks – iepriekšējā vakarā ir vērts visai ģimenei kopā noskatīties
filmu „Sprīdītis” vai pārlapot Annas Brigaderes pasakas par Mazo Anneli, lai
sagatavotos skaistajam gājumam pa brīnumu un skaistuma pilno parku. Izstaigājiet
Rūķīšu mežu un Pasaku mežu, kurā noslēpumus sargā dažādas koka skulptūras.
Mazākajiem noteikti patiks atrakcijas, bet vecākiem – priežu dižsils. Ir iespēja arī
izbraukt ar velosipēdiem, makšķerēt, iziet virvju trasi (Gaisa takas), nūjot, apmeklēt
Zaļo klasi (smelties zināšanas par dabu) un Gulbju ūdenskrātuvē doties laivu
izbraucienā. Vairāk lasiet www.mammadaba.lv.
Šķēršļu trases – lai pēc tam būtu tīkams nogurums un iešūpotu uzmanību, talkā
noteikti nāks „Mežakaķis”. Tur patiks gan lieliem, gan maziem. Ja ir vēlme doties
tālāk no Rīgas, tad Siguldā ir „Kaķīštrase” – piedzīvojumu parks, kurā visa ģimene
kopā varēs izbaudīt dienu. Vairāk lasiet www.kakiskalns.lv.
Ūdens atrakciju parks. Kamēr vēl rit vasaras sezona, ir iespējams izbaudīt ģimenei
piemērotas ūdens atrakcijas Jūrmalā esošajā „Līvu akvaparkā” , kas atrodas laukā. Ja
ir ieplānots brauciens uz Kurzemes pusi, tad Ventspils ūdens piedzīvojumu parks būs
tieši laikā. Vairāk lasiet www.akvaparks.lv/ un www.udensparks.lv.
Skaistums no augšas – uz Siguldu var doties ne tikai vērot Zelta rudeni, bet arī
skaistās senlejas no trošu vagoniņa. Varbūt mammai un tētim būs vēlme pakutināt
drosmi un izlēkt ar gumiju. Vairāk lasiet http://tourism.sigulda.lv
Rodeļu trases – vējš matos, bizes taisni jeb izbrauciens ar rodeļiem nesīs prieku un
pa kādam skaļākam sajūsmas spiedzienam. Rodeļu trases ir pieejamas gan Siguldā,
gan Ventspilī (Lemberga hūte). Vairāk lasiet http://tourism.sigulda.lv un
www.lembergahute.lv.
Brienam purvos – Latvijā ir vairākas vietas, kur ierīkotas skaistas takas purvu
apvidū, piemēram, Ķemeru tīreļa laipa, kuras bonuss noteikti ir skatu tornis;
Vasenieku purva taka Kurzemē vai Tīrumnieku purva laipa Latgales pusē. Vairāk
lasiet www.kemerunacionalaisparks.lv, www.celotajs.lv, www.mammadaba.lv.

Kurš putniņš agri ceļas? Neierasta un izzinoša nodarbe varētu būt putnu vērošana.
Jānoskaņojas uz nedaudz klusākas nots vērošanas laikā, bet tā būs neaizmirstama
mazajiem zinātkārajiem prātiem. Putnus doties vērot var uz Papi, Kolku, Mangaļsalas
molu. Arī dažādās ezermalās, piemēram, Kaņiera, Engures vai Zebrus ezeri ir
piemēroti putnu vērošanai. Vairāk lasiet www.lob.lv.
Savvaļas zirgi – Latvijā ir vietas, kur vērot savvaļā dzīvojošus zirgus, kas rimti dzīvo
savu dabas dzīvi. Tos var doties meklēt un ieraudzīt uz Papes dabas parku, Engures
ezera dabas parku (pēc putnu vērošanas), Dvietes vai Lielupes palienas pļavām.
Vairāk lasiet www.latvia.travel/lv.
Doles sala – šī vieta izceļas ar saudzējamu dabu, kas sevī lolo retas sugas floru un
faunu. Iespējams palūkoties arī pagātnē, apmeklējot Daugavas muzeja ekspozīciju,
kura sniegs ieskatu
19./20. gadsimta zvejnieku dzīvē.
Vairāk lasiet
www.daugavasmuzejs.lv

