
 

  

 

Datums: 10.novembris, 2012. gads 

Cena: 14.00 LVL   Visi brauc par bērna cenu! 

 

Izbraukšana plkst. 6:00 no Aizkraukles Seb bankas, 7:00 no Madonas Rimi, 8:00 Gulbenes( Blaumaņa 
iela), 9:30 Smiltenes Top, autobuss izbrauc no Kaibalas, pa ceļam var paņemt pie Klidziņas u.c. 
Koknesē ap plkst. 6:10 

Kafijas pauze Smiltenē, brauciens caur Valgu…. 

12:30 Ledus laikmeta centrs 
 
Vai ledus laikmets var atnākt atkal?  
Vairāk nekā 2200 kvadrātmetrus plašā izstāžu telpa sevī apvienojusi populāru un izklaidējošu, kā arī 
zinātnisku pieeju ledus laikmeta izzināšanai, aptverot 13,7 miljardus gadu. Ceļojums sākas ar Lielo 
sprādzienu, galaktiku attīstīšanos, Saules sistēmas rašanos, lavas plūsmu un noslēdzas ar mūsdienām. 
Pirmajā stāvā atrodas ekspozīcija ar ledus laikmeta vēsturi pasaules mērogā, ledus laikmeta dzīvniekiem- 
mamuti, alu lauvas, ledus laikmeta brieži, ledus laikmeta bērnu rotaļu pasauli un ledus piedzīvojumiem. 
Otrajā stāvā redzēsim kas īsti notika, kad ledus sāka kust – kā lēnām pacēlās zemes līmenis, savukārt 
ledāji sāka pārvietoties? Te Jūs varēsiet vērot jūras zemūdens dzīvi 20 metru dziļumā, ieklausīties putnu 
balsīs un ar tālskati meklēt mežā zvērus…. Un trešajā stāvā- laika apstākļu novērojumi un klimata 
izmaiņas, kā arī cilvēku loma tajās, ekoloģiskās pēdas nospiedums…. Kas notiks nākotnē un vai mūs 
sagaida jauns ledus laikmets? 
Ledus laikmeta centrā atrodas neliela kafejnīca, kurā iespējams iegādāties kafiju, saldējumu, limonādi un 
kruasānus. 

Pusdienu pauze Tartu 

16:30 Vēsturiskās Hellenurme dzirnavas- būvētas 1880 g., dzirnavās esošās iekārtas un mēbeles 
saglabājušās no 1930-tajiem gadiem.  Četros dzirnavu stāvos Jums būs iespēja redzēt, pataustīt un sajust 
to kā graudi pārvēršanas miltos. Dzirnavnieks Jūs iepazīstinās ar miltu malšanas procesu… pēc tam 
nobaudīsim krāsnī svaigi ceptu maizi un klāt piedzersim pienu (vai ūdeni). 

Mājupceļš...  Atgriešanās  ~ plkst. 22:00 

Cenā iekļauts: 
- Komfortabls autobuss; 
- Grupas vadītāja pakalpojumi 

Cenā nav iekļauts: 
- Ledus laimeta centrs- ieejas maksa un 

ekskursija krieviski runājoša gida 
pavadībā: Pieaugušajam 7 EUR, bērnam (no 
4-19g.) 4 EUR 

- Hellenurme dzirnavas- ekskursija un 
cienasts: pieaugušajam 3.50 EUR, bērnam 
(līdz 16 g.) 3 EUR. 
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