
Klases piedzīvojums Rēzeknē 

Ieskatieties sagatavotajā piedāvājumā un dodieties lieliskā klases ekskursijā, kuras laikā būs iespēja 

iegūt jaunas zināšanas, praktiski padarboties un izklaidēties kopā ar klasesbiedriem!  

 

1. Latgales Kultūrvēstures muzejpedagoģiskā programma bērniem 

Adrese: Atbrīvošanas al. 102, tālr. 64622464 

Izzinoša un atraktīva iespēja skolēniem iepazīt vēsturi caur radošu darbošanos daudzveidīgās 

programmās! 

Programmas: Satikšanās Rozes pilsētā – 1–12. kl.; Kā top maize? 1.– 9. kl.; 24 stuņdis Latgalīts? 10. 

–12. kl.; Zemes dzīļu noslēpumi 1.– 9. kl. U. c. programmas skaties – 

https://rezekne.lv/wp-content/uploads/2019/09/muzeja_programmas_2019_2020.pdf 

Cena:1,50 eur/ skolēnam 

Laiks: 1h, 

Skaits: līdz 30  

 

2. Jauniešu izklaides centrs JUNIORS 

Adrese: Atbrīvošanas al. 98. tālr.  26164444 

Izklaides un brīvā laika pavadīšanas iespēja bērniem un jauniešiem telpās – pieejams pinpongs, novuss, 

biljards un dažādas digitālo sporta spēļu konsoles. 

Cena: 2.00 eur/ skolēnam 

Laiks: 1h 

Mērķauditorija: 1.–9. kl. 

 

3. Māla meistardarbnīca 

Adrese: Krasta iela 31, tālr. 26332249 

Radoša nodarbība ar mālu keramiķa vadībā – sīkplastikas, svilpaunieka vai medaļas izgatavošana. 

Cena: 2,50 eur/ skolēnam 

Laiks: 1h 

Mērķauditorija: 1.–12.kl. 

 

4. Idejas pusdienām  

Grupas pusdienas pilsētas centrā pēc pieprasījuma: 

LA PIZZA, Dārzu iela 23, tālr. +371 20202021 

HOT PIZZA, Atbrīvošanas al. 98, +371 26168888 

 

5. Zaļā sinagoga gidu 

Adrese: Krāslavas iela 5, tālr. 26615683 

Ar interaktīvās programmas “No Purima līdz Hanuka svētkiem”tiksiet iepazīstināti ar Rēzeknes ebreju 

vēsturi un tradīcijām. 

Bezmaksas 

Laiks: 40 min 

Mērķauditorija: 5.–12.kl. 

 

6. Ekskursija pa jauniešu centru “Zeimuļs” ar gidu. 

Adrese: Krasta iela 31, tālr. 26332249 

Aktīvās pastaigas laikā ir iespēja iepazīties ar viduslaiku pilskalna vēsturi un ielūkoties jauniešu centra 

Zeimuļs slīpo torņu darbnīcās. 

Cena: 1.00 eur/ skolēnam 

Laiks: 40 min 

Mērķauditorija: 1. –12.kl.  

https://rezekne.lv/wp-content/uploads/2019/09/muzeja_programmas_2019_2020.pdf


 

7. Ančupānu skatu torņa apmeklējums 

Adrese: Prīdenoji, Vērēmu pagasts 

Laiks: 1,5 h 

Mērķauditorija: 1.–12.kl.  

 

Daudzveidīgo tematisko ekskursiju piedāvājumu skaties:https://rezekne.lv/ekskursijas/ 

 

Rēzeknes TIC, Krasta iela 31, tālr. 26332249 

tic@rezekne.lv, rezekne.lv 

________________________________________________________________________ 

 

Klases piedzīvojums Rēzeknes novadā 

 

ZIRGU SĒTA "UNTUMI" Vizināšanās uz zirga seglos vai pajūgā, izšūpošanās ar šūpolēm, 

izskriešanās pa pļavu, zirdziņu samīļošana un uzcienāšana ar burkānu vai ābolu, piknika vieta.  

Untumi -1, Spundžāni, Ozolmuižas pagasts, Rēzeknes novads, +371 26337449, www.untumi.lv  

 

BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS, PIKNIKA UN KEMPINGA VIETA “ZEMEŅU LAUKS” Plaša, 

labiekārtota teritorija dažāda veida brīvdabas pasākumiem (dzimšanas dienas, radu saieti, kolēģu atpūta 

u.c.). Piknika namiņš, bērnu rotaļu laukums. 

Skredeļi,, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, +371 29253974 

 

ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU DARBNĪCA "APKALNMĀJAS" Ekskursija, ādas izstrādājumi, amata 

paraugdemonstrējumi, līdzdarbošanās, izstrādājumu iegāde, piknika vieta.   

Adamova, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads, +371 26597635, apkalnmajas@inbox.lv,  

 

BĀKA Skatu terase putnu vērošana, izstāžu zāle, volejbola laukums, tenisa korts, bērnu rotaļu laukums. 

Kvāpāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, +371 26663358, +371 26106333, +371 26350226, 

baka@rezeknesnovads.lv,  http://baka.rezeknesnovads.lv 

 

GUNĀRA IGAUŅA SENLAIKU MŪZIKAS INSTRUMENTU DARBNĪCA Seno mūzikas 

instrumentu kolekcija, apmeklētāju, bērnu, iesaiste muzicēšanā, katram ar savu mūzikas instrumentu 

(var arī mazi bērni).   

Meža iela 2a, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads, +371 28728790,  

+371 26593441, baltharmonia@inbox.lv,  www.baltharmonia.lv 

 

TEIRUMNĪKU PURVA TAKA Teirumnieku purvā, kas atrodas starp Lubānu un Orenīšu dīķiem, ir 

izveidota ap 800m gara laipu taka, ejot pa kuru var iepazīties ar augstā purva ainavu, Teirumnieku ezeru 

un purva augu valsti. Sevišķi skaisti ir apmeklēt šo vietu pavasarī (maijā), kad purvs zied baltos un 

smaržīgos ziedos. 

Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, +371 28301143 

 

“STIKĀNI” SIA DABAS TŪRES piedāvā putnu vērošanu, dabas izziņas un kultūrvēsturiskas 

ekskursijas gida pavadībā, arī skolēnu grupām. Iespējas nakšņot viesu namā Stikāni individuāli vai 

grupām līdz 10 cilvēkiem. Viesu nama teritorijā atrodas informācijas centrs putnu un dabas vērotājiem. 

Bernāni, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads, +371 28671971 (ekskursijas),  

+371 29165013 (naktsmītnes), ilze@dabastures.lv, dace.stikane@gmail.com,  www.dabastures.lv 

 

BIŠU MUIŽA KAUNATĀ Bišu muiža Kaunatas pagasta Batņos piedāvā retu iespēju iepazīties ar 1875. 

gadā celto muižkunga vasaras rezidenci, tā saukto foļvarku, kura, realizējot projektu, ir pārtapusi par 

mūsdienīgu bišu paviljonu. Pēc pieteikuma. 

https://rezekne.lv/ekskursijas/
http://www.untumi.lv/
mailto:apkalnmajas@inbox.lv
mailto:baka@rezeknesnovads.lv
mailto:baltharmonia@inbox.lv
http://www.baltharmonia.lv/


“Zaļie Batņi”, c.Batņi, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, +371 29235941, 

maris.igavens@gmail.com 

 

"RUDO KUMEĻU PAUGURI" Vizināšanās zirgu pajūgos un izjādes zirga un ponija mugurā. Lauku 

saimniecības apmeklējums, mājdzīvnieku apskate. 

Šļakoti, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads, +371 28745654, +371 26283607  

 

ITKAČU LAUKU MĀJAS Trusīšu apskate, samīļošana, uzcienāšana ar kādu gardumu, foto ar tiem, 

meditācija zem vecās liepas zariem. Pankūku degustācija brīvdienās pēc iepriekšēja pieteikuma. 

Radošās darbnīcas, suvenīri “Rāznas lāse”. 

Jaunstašuļi, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, +371 22074283, +371 26958825 

 

AKMEŅU TAKA – apskatāmi 4 ievērojami laukakmeņi. Stendi takas malā stāsta par apkārtnē esošo 

ekosistēmu - bebraines, pļavas un meža strauta iemītniekiem. Vienā no takas atzariem simtgadīga liepa. 

Jaunstašuļi, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, GPS 56.2916, 27.3871 

 

DABAS IZGLĪTĪBAS CENTRS “RĀZNA” Dabas izglītības centrā var izzināt Latvijas dabas 

aizsardzības sistēmu, uzzināt par Latvijā un Rāznas NP mītošām augu un dzīvnieku sugām, izprast 

savas rīcības ietekmi un apgūt dabai draudzīgas saimniekošanas metodes. Aktivitātes notiek gan telpās, 

gan brīvā dabā. Tās ir gan dabas izziņas nodarbības, lekcijas, izziņas pārgājieni, gan izglītojoši tematiski 

pasākumi. Piedāvājums domāts dažāda vecuma un sociālajām grupām.  Centrā pieejami daudzveidīgi 

informatīvi materiāli. 

Vasaras sezonā basām kājām var izstaigāt Sajūtu taku, kas izveidota centra tuvumā. 

Dabas izglītības centra apmeklējums ir bez maksas, bet ar iepriekšēju pieteikšanos. 

Skolas iela 3,Lipuški, Mākoņkalna pagasts, Rēzeknes novads, +371 29139677,  

+ 371 26103607, dic_razna@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv 

 

LŪZNAVAS MUIŽA Latgales jūgendstila pērle. 20. gadsimta sākumā celta kā vieta mākslai un 

mūzikai. Piedzīvojusi vēsturiskās pārmaiņas, kļūstot par kurlmēmo bērnu skolu, kara štābu, tehnikumu, 

sovhoza kantori, pagasta pārvaldi, atkal skolu un bibliotēku. 2015. gadā atdzimusi no jauna, lai 

iedvesmotu un kļūtu par īsto vietu, kurā mīt MŪZA, tā ir vieta kur lido visi – radošas idejas un ieceres, 

mūzikas skaņas un dzejas vārdi. 

Ekskursijas. Muižas, muižas ekspozīciju un izstāžu, kapelas, parka individuāls un grupu apmeklējums. 

Grupām, ja nepieciešams gids - stāstnieks, iepriekš jāpiesakās.  Ekskursijas ilgums ar gidu ~1–1,5 h, 

grupā ne vairāk kā 40 personas. 

Radošās darbnīcas. 

Grafikas darbnīca – stāstījums, suvenīru veidošana ar jūgendstila ornamentiem linogriezuma tehnikā. 

Loka šaušana mērķī . 

Izzinoša vides spēle "Muižas sikspārņa Mūža misija" – muižas parka objektu iepazīšana spēles gaitā. 

Kadriļu un danču meistarklase skolēnu un pieaugušo grupām 

Horeogrāfes Ingas Žirgules vadībā ar kadriļu deju grupas dalībnieku atbalstu un muzikanta autentiskas 

spēles pavadījumā Lūznavas muižas apmeklētāji var  iemēģināt deju soli tradicionālajos dančos un 

kadriļās, kas tika dejotas 19. un 20 gs. mijā muižas saviesīgajos pasākumos un ciema 

zaļumballēs.   Nodarbības ilgums 40 minūtes 

Pils iela 8, Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads, +371 28686863, +371 63161616 

(stacionārais tel.), muiza@luznava.lv,  tic@rezeknesnovads.lv, www.luznavasmuiza.lv 

 

PONIVILLA Vizināšanās ar poniju. Atpūtas vieta, laivu noma, ugunskura vieta, bērnu rotaļu laukums, 

peldvieta, suvenīru iegāde. Telts vietas. 

Parka iela 1A, Puša, Pušas pagasts, Rēzeknes novads,  +371 28711745,   
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