
5.a klases rudens ekskursija 

 

Saulainā 13.septembra rītā 5.a klase devās uz 

Valmieru, lai apskatītu BMX trasi, izpētītu izzinošo un 

izklaidējošo ”Koku skolas” labirintu, kā arī kopīgi 

atpūstos, uzspēlējot minigolfu. 

Nonākot, sporta kompleksā „Avoti” un 

uzkāpjot BMX trases starta laukumā, ne vienam vien 

aizrāvās elpa, jo šī ir viena no modernākajām un 

atzītākajām BMX velotrasēm Eiropā. Trasei 2004.gadā 

tika piešķirts Nacionālās sporta bāzes statuss, un tā ir Latvijas Olimpiskās BMX vienības treniņu 

bāze. Trasē regulāri tiek rīkotas Latvijas un Eiropas mēroga sacensības, šeit trenējušies arī mūsu 

olimpieši Māris Štrombergs un Edžus Treimanis. 

Par šo lielisko sportistu startiem daudz jauna varēja uzzināt arī Slavas zālē. Turpat 

ikvienam tika piedāvāta iespēja izbraukt ar divkārtējā olimpiskā čempiona Māra Štromberga 

riteni. Šo iespēju izmantoja gandrīz visi. Meitenes gan sākumā nevēlējās braukt, bet, kad redzēja, 

cik viegli to dara zēni, saņēmās arī viņas. Ekspozīcijas apskati slavas zālē papildināja gides 

stāstījums par sportistiem, viņu treniņiem, sacensībām, uzvarām un trenēšanās iespējām ikvienam 

bērnam un jaunietim. 

Pēc tam devāmies 2 km garajā dabas takā – labirintā, kur bija jāatrod seši koku noslēpumi 

un beigās arī pareizais ceļš uz izeju. Tie, kas ievēroja noteikumus, dabūja pamatīgi noskrieties un 

mērot vienu un to pašu ceļu vairākkārt, jo nemaz tik viegli nebija atrast prasītos objektos. Tie, kas 

blēdījās, varēja iziet labirintu pastaigas solī, bet lielākais prieks, protams, bija tiem, kuri atrada 

visus kontrolpunktus un savāca nepieciešamos zīmodziņus. 

Pēc labi padarīta darba pienākas atpūta – mums tas bija pikniks minigolfa laukuma malā. 

Tur nu katrs varēja izvēlēties sev tīkamu nodarbi - kāds palīdzēja sagatavot pusdienas, kāds 

spēlēja bumbu, bet azartiskākie iemēģināja roku minigolfā. Nebija jau nekāda joka lieta trāpīt 18 

bedrītēs, kuras atradās gan kalnos, gan lejās, gan aiz līkumiem, gan daža vispār karājās gaisā. 

Prieks un azarts tā aizrāva spēlētājus, ka dažs palika bez pusdienām, jo pienāca laiks doties mājup. 

Izlīkumojuši pa sakoptajām Valmieras ielām, atgriezāmies mājās, iespaidu un pozitīvu 

emociju bagātināti. 

       5.a kl. audzinātāja Daina 


