
7.b klases skolēnu ekskursija “Iemin zelta rudenī Siguldā!”  

 

1.att. Labirints “Mīnotaurs” 

Saulainā 7.oktobra rītā, kā pirmā tika izbaudīta aktīva atpūta Siguldas labirintā 

“MĪNOTAURS”,  kura platība pārsniedza 1000 m² un maršruts, kuru bija jāveic, bija apmēram 

714 m. 

 Labirinta "Mīnotaurs" veikšanas laikā tika dots īpašs uzdevums, kura ietvaros bija 

jāatrod kontrolpunkti un jāatzīmē tie savā kartē, kuru izsniedza instruktors, ieejot labirintā. 

Veiksmīga uzdevuma veikšanas rezultātā tika solīts diploms, kurus visi skolēni beigās arī 

ieguva. 

Staigājot pa labirintu "Mīnotaurs" varēja ne tikai koncentrēties uz uzdevumu vai 

apgaismības meklējumiem, bet arī jautri pavadīt laiku draudzīgā klases kolektīvā. Labirinta 

iziešana ļāva pārbaudīt intuīciju, loģiku, orientēšanās spējas un morālo izturību. 

Sengrieķu mitoloģijā ir stāsts par briesmoni Mīnotauru - cilvēku ar vērša galvu, kurš 

dzīvoja pēc Mīnoja pavēles izveidotā labirinta centrā. Katrus deviņus gadus personīgu iemeslu 

dēļ Mīnojs šim briesmonim izbaroja septiņus Atēnu jaunekļus un jaunavas, līdz varonis Tēsejs 

lika punktu šiem šausmu darbiem un Mīnotauru novāca. Tēsejam, saprotams, palīdzēja daiļava 

Ariadne, iedodot viņam dzijas kamolu, kura pavediena viens gals bija jāpiesien labirinta ārpusē, 

bet pats kamols jāņem līdzi – zināms, lai neapmaldītos. 

2.att.Spēļu Poligons 1 rudens rotā. 

Nākošā spēle bija kvesta (spēļu istabā) spēle ar uzdevumu, kur pamata uzdevums bija 

spēlētājiem izlauzties no bunkura, izmantojot loģiku, uzmanību un veiklību. 

Spēles laikā skanēja smiekli un jautrība un vesela stunda pagāja nemanot. Tā bija ar 

adrenalīnu piesātinātākā izlaušanās kāda jebkad ir bijusi, atzina 7.klases skolēni, pārrunājot 

ekskursijas iespaidus jau skolā! 



3.att. “Bruņinieku parāde” 

Nākošā bija unikāla vides objekta “Bruņinieku parāde” apskate. Bruņinieki bija veidoti 

no metāllūžņiem, granīta akmeņiem un koka detaļām. 

 Vides objekts tapis mākslas plenēra "Viduslaiku dzelzgriezējs" ietvaros 2010.gadā. 

Plenērā piedalījās seši Latvijas metālmākslinieki Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Jura 

Gagaiņa vadībā, kuri radīja šo unikālo mākslas darbu. 

4.att.Pilsētas Laukums 

Siguldas Pilsētas Laukuma (Svētku Laukuma) apmeklējums, baudot Zelta Rudeni 

Siguldā, klases ekskursijas noslēgumā, bija ļoti piemērots, jo no tā skatu platformas pavērās 

skaista rudens ainava uz Gaujas senleju un Krimuldas pili. 

Bija iespēja iespaidīgos rudens skatus baudīt arī no Panorāmas rata, atklājot elpu 

aizraujošu skatu uz Gaujas senlejas ainavu, Livonijas ordeņa Siguldas pili, Turaidas pili Gaujas 

pretējā krastā, Krimuldas muižu un Siguldas pilsētu, kas sniedza neaizmirstamu piedzīvojumu 

ikvienam.  

Svētku laukums tika izbūvēts par godu Siguldas pilsētas astoņsimt gadu svinībām 2007. 

gadā. 

Ekskursijas iespaidus video uzņēma 7.b klases audzēknis Daniels Lepis un uzņemto 

varēsim redzēt Latvijas jubilejas dienā- 18.novembrī. 

7.b klases skolēni un audzinātāja Dzintra 


