
Kur atrodas Sigulda? Kāpēc Sigulda pulcē tik daudz tūristu un dabas skatu 

baudītāju tieši rudens sezonā? Tāpēc, ka Sigulda atrodas Gaujas Nacionālā parka sirdī. 

Tāpēc, ka Siguldā ir Meža taka, kura  met loku cauri Siguldai,  nonākot līdz Paradīzes 

kalnam, no kura pa stāvām kāpnēm ved lejup Gaujas senlejā un Vējupītes gravā.  

Tāpēc, ka Gaujas Nacionālais parks ir lielākais un vecākais nacionālais parks Latvijā. 

Tāpēc, ka tam raksturīga liela bioloģiskā daudzveidība, reljefa formu dažādība, avoti, 

smilšakmens atsegumi un gleznainas ainavas. Tieši rudenī šīs ainavas iegūst zeltainas 

krāsas, kā dēļ Sigulda tiek salīdzināta ar Šveici. Tādēļ cilvēki bariem vien plūst uz 

Siguldu baudīt Zelta rudeni.  

  Arī mēs, 2.a 

esam dabas mīļotāji, baudītāji un saudzētāji. Tāpēc arī mēs devāmies uz Siguldu. Lūk, 

mūsu TOP 5 Siguldā. Seko mūsu piemēram, jo, kā teica Melānija, Matīss P. un Harlijs- 

tur viss bija pats foršākais! 

 1. vieta- brauciens ar vilcienu! 

Komentāri: …man patika braukt ar jauno vilcienu, jo tas bija latvijas karoga 

krāsā. Vilcienā bija glīti, ekrānā varēja redzēt nākamās pieturas un ātrumu /Odrija/…. 



man ļoti patika braukt ar vilcienu, jo varēja skatīties laukā pa vilciena logiem, bija 

jautri būt vilcienā kopā ar draugiem /Eva/ …man patika vilcienā stāvēt kājās  tad, kad 

tas  bremzēja, es gandrīz nokritu /Emīls/ … patika braukt ar vilcienu, jo es ar vilcienu 

braucu pirmo reizi /Lauma, Rajans/… patika sēdēt un pļāpāt ar draugiem /Leo/ 

2. vieta- Kraukļu ala un aiza, Velna ala. 

Komentāri: … man patika, ka tumšajās alās varēja ieraudzīt to, ko grib ieraudzīt, 

es redzēju sikspārni /Lauma/ … patika uzzināt stāstus, kas notika alās. Alā mēs 

ieraudzījām sikspārni. Patika ieejas alās, kur cilvēki bija sarakstījuši savus vārdus, 

patika, ka varēja ieiet tumšajās alās /Odrija/ 

3. vieta- atpūta 

bērnu laukumā. 

Komentāri: … patika lielais bērnu laukums. Tajā bija daudz šūpoļu un daudz 

foršu lietu /Eva/ … man patika bērnu laukums ar lielajām riepu šūpolēm. Patika tajās 

griezties kopā ar meitenēm /Hanna/. 



 

 

 

 

4. vieta- 

Gleznotājkalns.  

Komentāri: …skaistākā vieta bija Gleznotājkalns. Skats uz upi, kalniem un 

kokiem /Hanna/… Man patika skatīties kokus, jo tie bija krāsaini un ļoti smuki 

/Odrija/ … man patika skats uz kokiem no augšas /Emīls/ 

 

 5. vieta- kāpšana pa trepēm. 

Komentāri: … man patika kāpt pa trepēm /Odrija/ …nepatika, ka trepes bija 

stāvas un slīdīgas, jo visi krita, patika, ka uz trepēm atradām mazu zalktīti /Emīls/ … 

man patika, ka varēja kāpt pa daudzām kāpnēm, pa dažām pat dejot /Lauma/  

 

 


