
IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDĒM

2019. GADA PIEDĀVĀJUMS

Pasākumu organizēšanā



AG XTREME

AG xtreme ir aktīvu cilvēku radīta biedrība ar plašu sirdi un dažādiem 

mērķiem. Viens no tiem - palīdzēt izglītības iestādēm  radīt motivējošus un 

radošus pasākumus.

Iespējamie pasākumi:

Ekskursiju organizēšana visa vecuma bērniem un jauniešiem 

pārsteidzošajā un jaunizveidotajā AG xtreme parkā.

 

 

Karjeras semināru organizēšana apvienojumā ar ekstrēmo moto šovu 

un motivējošu sarunu Jūsu izglītības iestādē.

 

 

Izlaidumu un dažādu citu saviesīgu pasākumu, vadīšana, plānošana, 

organizēšana un apkalpošana Jūsu izglītības iestādē vai citur. 

 

 

 

Pilnu ekskursijas plāna izveidi, realizāciju un organizēšanu visā 

Latvijā, pa dažādiem interesantiem un oriģināliem maršrutiem, 

apvienojumā ar "team building" aktivitātēm. 

 

 

 

WWW.AGXTREME.LV



AIZRAUJOŠA EKSKURSIJA CIEMOS PIE MUMS
AG XTREME parks atrodas 15min. braucienā no Jelgavas.

AG xtreme parks ik mirkli ir tapšanas stadijā un tieši tas ir pats interesantākais. Parks 

nav kāda liela uzņēmuma vai investoru inspirēts pasākums. Galvenokārt vieta ir 

piesaistīta moto trasei, kur ikdienā norisinās gan treniņi, gan sacensības.

Pasākumam ir pārdomāta programma, ne tikai aktivitāšu sadaļā, bet arī ar iespēju 

augt mentāli, sadzirdot par to kā ar pareizu motivāciju  ir iespējams doties pretim 

saviem sapņiem un tos sasniegt. 

Ekskursijas laikā noteikti būs iespēja gan sasmērēt savas drēbes, gan izskrieties, gan 

tīri vienkārši atvilkt elpu svaigā gaisā. Ekskursijas cena ir ļoti demokrātiska:

 

Plaša teritorija, aktivitāšu 

parks, piknika vieta. 

 

Ekstrēmais moto šovs un 

motivējoša diskusija 

jauniešiem.

 

Organizēta "lielā 

aktivitāte" un saplānots 

notikumu grafiks - 2h 

garumā un papildus līdz 

2h brīvais laiks. 

 

Iespēja apmeklēt 

Latvijas pirmā 

prezidenta J.Čakstes 

dzimtas mājas (3km 

attālumā) 

WWW.AGXTREME.LV/EKSKURSIJAS

Grupām līdz 30 cilvēkiem - 7.00 EUR no personas.

Grupā virs 30 cilvēkiem - 5.00 EUR no personas.



KARJERAS SEMINĀRS UN 

EKSTRĒMAIS MOTOŠOVS
Jūsu izglītības iestādē, visā Latvijā!

Andris Grīnfelds - karjeras semināra vadītājs

2018. gada Eiropas vicečempions SuperEnduro, profesionāls 

motosportists, motokaskadieris, treneris, komandas vadītājs.

 

Andris 40 minūšu lekcijas laikā, balstoties uz interesantiem 

notikumiem sportā un dzīvē pastāstīs jauniešiem par to, cik 

svarīgi - sapņot, plānot un realizēt savus mērķus, arī par to cik 

lielu iespaidu jau tagad atstājam uz savu nākotnes karjeru un 

citām vērtīgām lietām!

Otras 40 minūtes jauniešiem 

būs iespēja ārpusē, skolas 

teritorijā, kādā no brīvām vietām 

noskatīties ekstrēmo moto 

šovu, pēc tā nofotografēties 

visiem kopā un parunāties 

neformālā gaisotnē. 

Ekstrēmais moto šovs norisinās 

uz speciāli izgatavotām 

pārvietojamām konstrukcijām ir 

drošs skatītājiem un tam 

nepieciešams tikai laukums ar 

cietu segumu (min 10x30m)

Pasākuma ilgums 2 mācību stundas; 

lekcijas izmaksas 300.00 EUR + ceļa izdevumi
(atkarībā no izglītības iestādes atrašanās vietas) 

 

WWW.AGXTREME.LV/KARJERAS-SEMINARI



IZLAIDUMU UN CITU SAVIESĪGO 

PASĀKUMU ORGANIZĒŠANA
Jūsu izglītības iestādē, visā Latvijā!

Reizēm gadu no gada organizējot svētkus, sāk aptrūkties idejas, vai 

tīri vienkārši ir vēlme pēc kā jauna un nebijuša. Mums ir īpaša 

programma bērnudārzu izlaidumiem, tāpat esam ar pieredzi 

organizējot dažādus tematiskos vakarus gan skolēniem, gan 

skolotājiem un dažādas citas aktivitātes arī vecākiem. 

Esam ar pamatīgiem rekvizītu krājumiem(tērpi, dekorācijas un cita 

atribūtika). Tāpat parūpēsimies par tehniskajiem jautājumiem - skaņu 

un gaismas aparatūru, telpu dekorēšanu un kārtošanu, arī telšu 

uzstādīšanu. Atvedīsim, aizvedīsim, uzliksim un novāksim!

Kopā ar uzticamiem sadarbības partneriem nodrošināsim arī svētku 

mielastu, vai nelielas uzkodas, ja nepieciešams!

Mums padodas gan plānot, gan relizēt. Mēs 

piedāvājam arī plānošanas pakalpojumu, jo 

saprotam vārdus - "ierobežots budžets" ," maz vietas", 

"pēdējais brīdis", "kaut nu izdotos" 

Palīdzēsim saplānot, ieteiksim izdevīgākos 

risinājumus un meklēsim atbilstošāko pieeju jūsu 

situācijai

TEMATISKIE PASĀKUMI

INDIVIDUĀLS PIEDĀVĀJUMS KATRAM



PILNU EKSKURSIJU PLĀNA IZVEIDI 
UN ORGANIZĒŠANU

Mums ir komanda, kura var uzņemties rūpi par saturīgas 

divu vai vairāku dienu skolēnu ekskursijas norisi visā 

Latvijā. Ikdienā apbraukājot mūsu zemi esam atraduši 

daudzas skaistas un interesantas vietas, kuras apskatīt 

un izbaudīt. Tāpēc mēs pierakstījām tās, lai parādītu arī 

Jums un mums ir stipras aizdomas, ka Jums tās patiks! 

Svarīgs punkts, kuram vēršam uzmanību ekskursiju 

veidošanā ir saturs. Tā ir liela deva atpūtas, liela deva 

komandas vai klases saliedēšanas. Kārtīga deva ar 

apskates objektiem un interesanta nestandarta 

izglītošana ar domāšanu ārpus ierastā. 

"Team building" aktivitātes un jautrība visu dienu 

garumā. Ja tas uzrunā Jūs un vēlaties dzirdēt kādu no 

mūsu piedāvājumiem, labprāt saņemsim no Jums ziņu 

ar sekojošu informāciju: ekskursijas plānoto laiku; 

iespējamo cilvēku skaitu; ilgumu; budžetu kādā vēlaties 

iekļauties un ja ir kādas īpašas vēlmes vai reģions, to  arī 

noteikti varat pieminēt. 

LATVIJAS APSKATE

EKSKURSIJA AR SATURU

TEAM BUILDING AKTIVITĀTES



GAIDĪSIM NO JUMS ZIŅU!

Telefons: +371 26126103

E-pasts: info@agxtreme.lv

 

Rekvizīti

Biedrība "AG XTREME"

Reģ. Nr.: 40008276227

Adrese: Kalnciema ceļš 110, Jelgava, LV-3002

Banka: AS "SEB Banka"

Kods: UNLALV2X

Norēķinu konts: LV17UNLA0055000629517

 

 WWW.AGXTREME.LV


