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Mēs  vēlamies parādīt jums vietas,  kurus uzskatām par skaistākajām Latvijā. Tādu vietu 

mūsu valstī ir ļoti daudz, tāpēc mums nebija viegli izšķirties par īpašākajām. Apspriežoties 

nolēmām palikt pie dažām. Mūsu komanda grib ieteikt jums apmeklet tieši šīs vietas, jo mēs paši 

esam tur bijuši un esam lepni par šīm vietām. Tās par neparastām uzskata arī mūsu komandas 

biedri, kuri Latvijā dzīvo pavisam neilgu laiku.  Izvēlējāmies vietas, kur var interesanti un aktīvi 

atpūsties dabā ar ģimeni, elpot tīru gaisu, uzzināt daudz jauna un aizraujoša par Latviju dažādos 

laikos. 

 

 

Tērvetes dabas parks ir viena no neparastākajām  vietām 

ģimenei ar bērniem un tiem, kuri pasaulē joprojām spēj 

palūkoties bērna acīm un noticēt mazam brīnumam. Parka  

apskatei nepieciešamas vismaz 3 stundas, jāizstaigā Pasaku 

mežs un Rūķīšu mežs, jāuzkāpj skatu tornī un jāizbauda 

jaunuzceltā zemgaļu pils celtne, izstaigājot to krustu šķērsu. 

Gribam uzsvērt, ka koku vecums šajā mežā tuvojas 300 

gadiem un arī koka figūru tradīcijai šeit  ir gara vēsture. 

 

 

 

 

Engures ezera dabas parkā ir iespēja tuvāk iepazīt un izjust dabu, 

tās uzmundrinošo efektu, kā arī aktīvi atpūsties. Te var vērot 

putnus no ezera krastā uzceltajiem skatu torņiem un aplūkot 

Engures ornitoloģisko centru, pastaigāties pa Orhideju taku un 

vērot savvaļas govis un zirgus to nesteidzīgajās pastaigās gar ezera 

krastu.  

 

 

 

 

 



 

Piedāvājam neparastu muzeju – ezerpili. Citu 

muzeju vidū Āraišu arheoloģiskais muzejparks 

izceļas ar atrašanos oriģinālā vidē un Vidzemei 

raksturīgo, labi saglabājušos kultūrvēsturisko 

ainavu, kas parāda pretstatu mūsdienu urbānai 

videi, pie kuras visi tik ļoti esam pieraduši. Te 

var apjaust cilvēka un dabas sadarbību, kā arī 

novērtēt mūsdienu tehnikas sasniegumus 

dzīvesveida ziņā. 

 

 

 

Iesakām Rundāles pils ansambli kā vienu no izcilākajiem 

baroka un rokoko arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Tas 

ļauj mums iztēloties greznu dzīvi, ko apliecina Zelta zāle, 

Baltā zāle un Lielā galerija. Mēs varam ceļot laikā, 

novērtējot hercoga apartamentus  –  parādes salonu un 

privāto apartamentu telpas, pilnībā restaurētos  

hercogienes apartamentus. Vecākus iepriecinās pils 

dārzs franču manierē, bet mums būs iespēja ietērpties 

tā laika apģērbā. 

 

 

Mums ir tuva aktīvā atpūta, tāpēc  viens no 

tūristu, īpaši jaunās paaudzes, apskates un 

atpūtas objektiem atrodas Siguldā. Te ir 

Panorāmas rats, kas paceļas 30 m augstumā. 

No Panorāmas rata paveras plašs skats uz 

Gaujas senleju, Turaidas pili un Siguldas pilsētu.  

Neparastas izjūtas rodas ceļojot gaisa 

tramvajiņā, bet vēl airaujošāk ir doties laivās pa 

Gauju. To mūsu komanda novērtē kā īpašu 

prieka avotu. Tāpat asas izjūtas piedāvājam  

izdzīvot Mežakaķī, tā teikt Tarzāna trasē, kas 

liks ikkatram pārbaudīt savus spēkus un 

prasmes. 



 

 

 

 Ja gribat redzēt karadarbības vietas, tad 

Tīreļpurvs un Ložmetējkalns ir  viens no vislabāk 

saglabātajiem Pirmā pasaules kara kaujas 

laukiem Eiropā. Te apskatāmas 1916. gada 

leģendāro Ziemassvētku kauju piemiņas vietas: 

krievu un vācu ierakumi, piemiņas akmeņi 

latviešu strēlnieku pulkiem un piemineklis 

latviešu strēlniekiem Ložmetējkalnā. 

Ložmetējkalnā uzstādīts skatu tornis, no kura 

apskatāma tuvākā apkārtne.  


