
                      

Daugavpils skolēni apgūst slēpņošanas spēli, lai popularizētu Daugavpils interesantākās 

vietas 

 

Ar saukli „Atklāsim Latviju – slēpņojot!” jau otro gadu tiek realizēts projekts „Eiropas 

pēdas Latvijā. 2015”, kurā pagājušajā gadā laurus plūca Daugavpils Krievu vidusskolas-

liceja komanda Generatio.  

Projektā skolēnu uzdevums ir meklēt Eiropas valstu atstātās pēdas Latvijas kultūrā, dabā un 

citās sfērās savā novadā un pilsētā, tādējādi veicinot eiropeiskās piederības apziņas 

nostiprināšanos un lojalitāti dzimtajai vietai un Latvijai. Projektā tiek izmantota 

slēpņošanas spēle jeb geocaching – nodarbe brīvā dabā, kuras mērķis ir izvietot un meklēt 

konteinerus (sauktus par ģeoslēpņiem). Slēpņošanu var salīdzināt ar paslēpēm, 

orientēšanos, bagātību medībām, kas ir līdzīgas spēles, tikai bez fizisku konteineru 

izlikšanas un meklēšanas. Slēpņošana kļūst arvien populārāks brīvā laika pavadīšanas 

veids, slēpņi ir izvietoti vairāk nekā 100 valstīs visā pasaulē, ieskaitot Antarktīdu. 

2014.gadā pasaulē bija izvietoti 2 528 117 aktīvi ģeoslēpņi, Latvijā — 3466. Slēpņi tiek 

izlikti unikālās un interesantās vietās, tādējādi tā ir vienlaikus azartiska un izglītojoša spēle.  

Latvija slēpņošanas ziņā lepojas ar faktu, ka slēpņošanas entuziasti Latvijas robežas garumā 

izvietojuši 300 slēpņus. Tādējādi Latvija kļuvusi par pirmo valsti pasaulē, kuras robeža 

pasaules kartē iezīmēta ar slēpņiem. Izvietoti ik pēc dažiem kilometriem pa visu Latvijas 

perimetru, slēpņi kopumā nosedz Latvijas valsts robežu gandrīz 2000 kilometru garumā.  

Lai parādītu Latvijas interesantākās vietas un aicinātu tās iepazīt, projekta „Eiropas pēdas 

Latvijā. 2015” ietvaros Latvijas skolēni mācās slēpņot profesionāļu vadībā, paši meklējot 

vietas slēpņu izlikšanai, veidojot aprakstus un izvietojot slēpņus dabā. Projektā aktīvi 

iesaistījušās Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja un Daugavpils 16.vidusskolas 

komandas. 4.septembrī notiks mācības, kuru laikā skolēni apgūs slēpņošanas spēles 

pamatprincipus, slēpņu izveides nosacījumus, kā arī katra komanda izliks 3 slēpņus. 
2015.gada oktobrī visi interesenti tiks aicināti piedalīties „Pēddziņu maratonā”, meklējot 

izliktos slēpņus un cīnoties par vērtīgām balvām.  

Daugavpilī un tās apkārtnē jau šobrīd ir izvietoti vairāk nekā 50 slēpņi, veltīti gan 

Daugavpils skaistākajām vietām, slavenībām, gan interesantiem dabas objektiem. Projekta 

„Eiropas pēdas Latvijā.2015” ietvaros Daugavpilī un tās apkārtē tiks izvietoti vismaz 12 

jauni slēpņi.  

Sīkāk par projektu Facebook -  Eiropas pēdas Latvijā.2015. 
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