
1 KALNA KLAUKU 
TRAMPLĪNS

Šeit 1933. gadā izbūvēja pir
mo tramplīnu Baltijas valstīs. 
Tramp līnlēkšanas sporta aiz
sācējs Latvijā bija Aleksandrs 
Celms, kurš ilgu laiku bijis viens 
no labākajiem lēcējiem visā Bal
tijā. Tolaik lidojošie slēpotāji le
pojās arī ar izcilu fizisko formu, 
jo pēc katra lēciena kalnā nācās 
kāpt kājām, pacēlāju nebija.

Slēpes glabājās lejā, Klauku 
mājās, un vietējie atceras, ka 
reiz pavasarī, aizvadot pēdējās 
sacensības, pakaļ tām nācies 
braukt ar laivām, jo Gaujas pali 
mājas applūdinājuši. 

Piecdesmitajos gados Kalna 
Klauku tramplīnu atjaunoja un 
tam blakus uzbūvēja otru tramp
līnu, kurā republikas čempionāti 
norisinājās līdz pat 1963. gadam. 
Pēc dažiem gadiem Siguldā iz
būvēja trešo tramplīnu – Pirtnie
ka kalnā, vietā, kur tagad atrodas 
bobsleja un kamaniņu trase. Šis 
bija vienīgais tramplīns Baltijā 
ar mākslīgo segumu, kas ļāva 
sportistiem trenēties arī vasarā. 

4 BOBSLEJA KALNS

Kopš 19. gadsimta beigām 
Siguldas apmeklētājus gaidīja 
jauna izklaide – braukšana ar 
bobsleja kamanām. Pēc muižas 
īpašnieka kņaza Kropotkina ie
rosmes 1887. gadā stāvajā Gaujas 
kraujā uzbūvēja Baltijā pirmo tra
si. Tas bija 900 metru garš ledus 
ceļš ar vienu virāžu. 

Izklaidei piedāvāja nobraucienus 
ar stūrējamām un bremzējamām 
sešvietīgām ozolkoka kamanām. 
Nereti viesus izklaidēja pūtēju or
ķestris. Ziemas prieku baudītājus 
augšup kalnā vilka ormaņi. 

Vietējie trasi mēdza dēvēt par 
Bobsleja kalnu. 1913. gadā te 
reģistrēts Viskrievijas ātruma 
rekords. 

1914. gada Eiropas meistarsa
cīkstēs skeletonā Davosā čem
piona titulu izcīnīja Voldemārs 
Bernhofs, kurš trenējās tieši šajā 
trasē.

6 KORDES TRASE

Šī trase nosaukta tās izveidotā
ja Anda Kordes vārdā. Slēpot viņš 
sāka kopā ar brāli Ziedoni, kad 
vectēvs abiem uzmeistaroja pir
mās slēpes. 

Andis Korde ir viena no Lat
vijas kalnu slēpošanas spilgtā
kajām personībām. Izveidojis 
trasi Gaiziņkalnā, viņš pēc tam 
atgriezās Siguldā un noskatīja 
piemērotu nogāzi Gaujas kraujā. 
Iegūstot tā laika varasvīru labvē
lību, saņēma atļauju tur ierīkot 
trasi. Daudzi no Anda Kordes 
audzēkņiem vēlāk apguva ārsta 
profesiju, bet turpināja slēpot. Tā 
tautā populārs kļuva Dakterkalna 
nosaukums. Nu Dakterkalns at
guvis Kordes vārdu, un tajā turpi
na saimniekot Anda dēls Kaspars 
Korde. 

2014. gadā Andis Korde saņē
ma Siguldas novada balvu „Par 
mūža ieguldījumu sportā”.

3 PILSĒTAS TRASE

Siguldas Pilsētas trase atklāta 
1970. gadā. Jau sešdesmitajos 
gados par slēpošanas treneriem 
Siguldā sāka strādāt Ziedonis 
Korde (pirmais pēckara Latvijas 
čempions kalnu slēpošanā) un 
Pēteris Martinsons (seškārtējs 
Latvijas čempions ziemeļu div
cīņā). Vairāki viņu audzēkņi kļu
va par daudzkārtējiem Latvijas 
čempinoiem.

Deviņdesmito gadu vidū, kad 
Latvijā sākās kalnu slēpošanas 
atdzimšana, te izveidoja olim
pisko centru „Sigulda” ar labāko 
sacīkšu trasi Baltijā. Šeit trenē
jas siguldiešu jaunā paaudze, tai 
skaitā vairāki olimpisko spēļu 
dalībnieki.

5
KAĶĪŠKALNA 
TRASE

Kaķīškalna trasi izveidojis slē
pošanas entuziasts Andis Korde. 
Te pirmos soļus uz kalna, izcilā 
trenera vadīti un iedrošināti, spē
ruši daudzi jaunie talanti.

Pie Anda Kordes slēpošanas 
skolu apguvuši ārsti, politiķi un 
mākslinieki. Piemēram, vai
rākkārtējā Latvijas čempione 
Dace Lielā pēcāk kļuva par izcilu 
gleznotāju.

Šī 1,25 kilometrus garā trase, 
kuru atklāja 2013. gadā, ir vie
nīgā Austrumeiropā, kuru izcilā 
kvalitātē uztur zem seguma iz
vietotā saldēšanas iekārta. Taču 
slēpošanai Siguldā ir daudz se
nākas saknes.

Jau 19. gadsimtā Latvijas no
vados pazīstamā sniega kurpju 
skriešana pamazām pārtapa slē
pošanā. Zināms, ka 1938. gadā 
Gaujas kalns pie tilta bijusi ie
cienīta distanču slēpošanas vie
ta. Allažnieks Herberts Dāboliņš 
piedalījies 1936. gada olimpiska
jās spēlēs GarmišāPartenkirhe
nē un bijis arī Latvijas meistars. 

Distanču slēpošanu Siguldā 
popularizējis arī sporta skolotājs 
un entuziasts Zigurds Reinhards 
un slēpošanas maratonu World
loppet meistars Ilgonis Krūmiņš,  
pie kura trenējies arī šīs trases 
idejas autors Jānis Lazdāns.  

Šobrīd jaunos distanču slē
potājus Siguldā trenē Raivis 
Zīmelis, kurš Soltleiksitijas un 
Turīnas olimpiskajās spēlēs 
startējis biatlonā.

SIgULDAS SPORTA 
UN AKTĪvāS 
ATPūTAS cENTRS

7

2
BOBSLEJA UN 
KAMANIŅU TRASE 
„SIgULDA”

Lēmumam par šīs trases celt
niecību izšķirīgs bija 1964. gads, 
kad kamaniņu sportu iekļāva 
Ziemas Olimpisko spēļu prog
rammā. Padomju Savienībā 
pie mē rotas trases vēl nebija, 
tāpēc nācās meklēt vietu, kur 
tādu būvēt. Izvēli par labu Si
guldai noteica galvaspilsētas 
tuvums, senās sporta tradīcijas 
un iespēja pilsētas naktsmīt
nēs vienlaikus izmitināt lielu 
cilvēku skaitu  – gan sportistus, 
gan līdzjutējus. Bobsleja un ka
maniņu trasi „Sigulda” atklāja 
1986. gada 28. decembrī. Tajā 
bieži sabrauc sportisti no visas 
pasaules. Te startiem gatavojas 
Latvijas bobslejisti, kamaniņu 
braucēji un skeletonisti, un dau
dziww no viņiem ir izcīnījuši go
dalgas gan Olimpiskajās spēlēs, 
gan pasaules čempionātos.

No siguldiešiem vislielākos 
panākumus guvuši skeletonisti 
brāļi Martins un Tomass Duku
ri, kuru kontā ir divi olimpiskie 
sudrabi un arī zelta medaļas pa
saules un Eiropas čempionātos.

Šoziem, kad Siguldā noriSināS iii latvijaS ziemaS olimpiāde, aicinām viSuS dotieS 
vingrā paStaigā un iepazīt vietaS, kur rūdījumu krājuŠaS mūSu Sporta leģendaS, 

lai gūtu panākumuS un neStu atpazīStamību gan Siguldai, gan viSai latvijai.

Sporta un tūrisma tradīci
jas Siguldā sāka veidoties 19. 
un 20. gadsimta mijā. Pagājušā 
gadsimta trīsdesmitajos gados 
dažāda mēroga slēpošanas un 
tramplīnlēkšanas sacensības 
Siguldā norisinājās ik gadu. Tas 
ļāva pilsētai uzplaukt kā valsts 
nozīmes ziemas sporta centram. 
Kalnu slēpošana, tramplīnlēkša
na, frīstails, bobslejs, kamaniņu 
sports, skeletons, distanču slē
pošana – šie sporta veidi dažā
dos laikos nesuši ievērojamus 
panākumus Latvijas sportistiem 
un turpina attīstīties arī šodien.

Senākos laikos, kad zāle bija 
zaļāka un debesis zilākas, arī 
sniega ziemās bija vairāk un tas 
bija dziļāks. 

Pagājušā gadsimta trīsdesmi
to gadu vidū Sigulda mērķtiecīgi 
tika veidota par slēpošanas kū
rortu. Te uzcēla lēktuvi (tramplī
nu), rīkoja slēpotāju nometnes 
un sacensības, izveidoja trases 
un maršrutus gludslēpotājiem, 
kā tajā laikā dēvēja distanču slē
potājus.

Pilsētā bija izveidota slēpoša
nas inventāra noma un 12 dažāda 
garuma un grūtību maršruti ar 
marķējumu – krāsainām emblē
mām – dabā. Varēja izmantot arī 
instruktora – pavadoņa pakalpo
jumus.
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