
Siguldas pilsētas 
trase Kaķīškalna trase Kordes trase Reiņa trase

Nobrauciena 
garums 350 m 320 m 310 m 150 m

Augstuma 
starpība 90 m 80 m 85 m 35 m

Pacēlāji

T-bar,
2-vietīgs krēslu, 

“tablešu” tipa un 
iesācēju pacēlājs

2 “tablešu” tipa 
pacēlāji

1 “tablešu” tipa 
pacēlājs

2 “tablešu” tipa 
pacēlāji

Iesācēju/bērnu 
kalns

Iesācēju/bērnu 
kalns  

ar pacēlāju

Iesācēju un 
bērnu kalns  

(100 m)

Iesācēju un 
bērnu kalns  

(160 m)

Iesācēju kalns 
(200 m)  

ar Doppelmayer 
pacēlāju;

Bērnu parks  
(100 m) ar SunKid 
bērnu slēpošanas 

karuseli

Kafejnīca Krodziņš Kafejnīca

Inventāra noma Inventāra noma, 
serviss un veikals

Inventāra noma, 
inventāra serviss

Inventāra noma, 
inventāra serviss

Inventāra noma, 
serviss un veikals

Instruktori

Pieejami 
slēpošanas 

un snovborda 
instruktori

Bērnu 
slēpošanas skola

Pieejami 
slēpošanas 

un snovborda 
instruktori;

Pieaugušo 
un bērnu 

slēpošanas 
skolas

Pieejami 
slēpošanas 
instruktori; 

Bērnu 
slēpošanas skola

Pieejami 
slēpošanas 

un snovborda 
instruktori; 

Bērnu 
slēpošanas skola

Papildus 
iespējas Frīstaila tramplīni

Kameršļūkšanas 
trase, kameru 

noma

Distanču 
slēpošanas 

trase, distanču 
slēpju noma

Viesu nams un 
pirts

Viesu nams un 
pirts

Semināru zāle Semināru zāle

Darba laiks

Pirmdiena – 
piektdiena
12:00-21:00*

Sestdiena 
9:00-21:00*

Sestdiena 
9:00-20:00*

*Tuvojoties pavasarim, 
darba laiki mainās.

Pirmdiena –
ceturtdiena 
14.00 - 22.00

Piektdiena 
14.00 - 23.00

Sestdiena 
9.00 - 23.00

Svētdiena 
9.00 - 22.00

Pirmdiena –
ceturtdiena 
14.00 - 22.00

Piektdiena 
14.00 - 23.00

Sestdiena 
9.00 - 23.00

Svētdiena 
9.00 - 22.00

Darba dienās: 
14.00-22.00

Sestdienās: 
10.00.22.00

Svētdienās: 
10.00-20.00

Lielais kalns (krēslu pacēlājs un T-veida pacēlājs) Ls 0.35 par vienu pacelšanās reizi.
Mazais kalns (Tablešu veida pacēlājs) Ls 0.20
Iesācēju pacēlājs Ls 2 stundā vai Ls 5 dienā
*ar trases nomas inventāru - iesācēju pacēlājs bez maksas

Bērniem līdz 7 gadu vecumam vecāku pavadībā BEZ MAKSAS

Par braucienu jānorēķinās ar elektroniskajām kartēm, kuras izsniedz kasē apmaiņā pret ķīlas 
maksu Ls 5. Uzlādētā naudas summa izmantojama visas sezonas garumā.

LIELAIS KALNS
Pacelšanās reize lielajā kalnā Ls 0.25 darba dienās, Ls 0.30 brīvdienās.
Bērniem līdz 7 gadu vecumam vecāku pavadībā BEZ MAKSAS.
Ķīlas nauda par elektronisko biļeti Ls 5
 
MAZAIS KALNS
Par mazā kalna pacēlāja izmantošanu Ls 2 pirmā stunda, katra nākamā - Ls 1,5
Visa diena Ls 6 

LIELAIS KALNS
Pacelšanās reize lielajā kalnā Ls 0,33 (ar sezonas karti Ls 0,27)
Pensionāriem darba dienās (14.00-18.00) Ls 0,17, pārējā laikā Ls 0,27
Bērniem līdz 7 gadu vecumam vecāku pavadībā BEZ MAKSAS
Ķīlas nauda par elektronisko karti Ls 5 (var saņemt atpakaļ, nododot karti)

MAZAIS KALNS
Pacēlājs 1h Ls 2,00
Pacēlājs 2h Ls 3,00
Visa diena Ls 4,00

Par pacēlāja izmantošanu pirmā stunda Ls 4 (pirmdiena – piektdiena), 
Ls 5.50 (brīvdienas, svētku dienas)
Par pacēlāja izmantošanu divas stundas Ls 5.50 (pirmdiena – piektdiena), 
Ls 6.50 (brīvdienas, svētku dienas)
Abonements: Mēnesim – Ls 90,00 Sezonai – Ls 250,00

“AXA bērnu parks” (SunKid lentas pacēlājs) - Ls 3,00 /h
Bērniem no 3 līdz 7 gadiem – instruktoru vai vecāku uzraudzībā. Obligāta prasība – aizsargķiveres!

Siguldas pilsētas trase

Siguldas pilsētas trase

Bobsleja un kamaniņu trase

1420 metri, 16 virāžas un 200 m garš bremzēšanas ceļš – šos parametrus Siguldas bobsleja un 
kamaniņu trasē var izbaudīt ne tikai profesionāli sportisti, bet arī ikviens Siguldas viesis. 
Šī trase ir viena no retajām pasaulē, kuras apskate ir atvērta jebkuram interesentam. Sestā stāva 
līmenī apmeklētājiem paveras platforma lieliskam skatam uz visu trasi no finiša līdz startam, kā 
arī uz Gaujas senlejas gleznaino ainavu. 
Bobsleja vēsture Siguldā sākusi veidoties jau 19. gadsimta beigās, kad kņazs Kropotkins izbūvēja 
pirmo 900 metrus garo ledus ceļu ar vienu virāžu. Šī mākslīgi izveidotā ledus trase bija pirmā 
kamaniņu trase visā Baltijā. 
Kopš 2010. gada Sigulda var dēvēt sevi par olimpisko pilsētu. Tieši siguldieši – kamaniņbraucēji 
brāļi Šici un skeletonists Martins Dukurs Vankūveras Olimpiskajās spēlēs ieguva sudraba medaļas.

Nobraucieni ar ziemas vučko*  Nobraucieni ar ziemas bobu*
Sestdienās, svētdienās no plkst. 12:00 – 17:00  Iepriekš rezervējot, sākot no 2 personām
Cena par nobraucienu Ls 7  Cena par nobraucienu Ls 35
Tālrunis: +371 29185351 Tālrunis:  + 371 29244948
 
* Sacensību laikā nobraucieni pa trasi nav pieejami.

Šveices iela 13, Sigulda, tālrunis: +371 67973813, +371 29185351

Bobsleja un kamaniņu trase

Kordes trase

Kordes trase

Reiņa trase

Kaķīškalna trase

Kaķīškalna traseZIEMA ar sniegotajiem kalniem un starptautiskām sacensībām 
ir padarījusi Siguldu par Latvijas ziemas sporta centru. Gaujas 
nogāzēs ir iekārtotas vairākas kalnu slēpošanas trases. Tās ir 
apgaismotas, tajās darbojas pacēlāji un inventāra nomas. 
Iesācējiem būs vērtīgi padomi no pieredzējušiem instruktoriem, 
kā arī iespēja vērot profesionāļus dažādu disciplīnu sacensībās 
Siguldā.
Un katram drosminiekam laiks pārbaudei – nobraucienam ar 
īstu bobsleja bobu pa Siguldas bobsleja un kamaniņu trasi.

2-vietīgs krēslu pacēlājs

T-bar pacēlājs

“Tablešu“ tipa pacēlājs

Multilift pacēlājs

Iesācēju pacēlājs

Snovborda parks

SunKid slīdošā lenta

Distanču slēpošanas 
trase

Kameršļūkšanas trase

Bobsleja trase

Ēdināšana

Stāvvieta

Reiņa trase 7 km (8 min)

Sigulda 7 km (8 min)
04.-05.02.  Latvijas jaunatnes čempionāts kalnu slēpošanā Kordes trasē

12.02.  Vilciņa kauss – Fischer kauss kalnu slēpošanā bērniem Olimpiskajā 
 centrā Sigulda

18.-19.02.  Pasaules kauss kamaniņu sportā bobsleja un kamaniņu trasē „Sigulda”

Katru gadu šeit tiek organizēts pasaules kausa posms kamaniņu sportā. Tāpēc 
aicināts ikviens, kurš vēlas atbalstīt un iedvesmot sportistus vai izbaudīt patiesi 
sportisku azartu ziemā.

18.-19.02.  Latvijas kausa 2. posms kalnu slēpošanā Kordes trasē

25.02.  Sacensības bērniem „Mazais Reinis” Reiņa trasē 3. posms

25.- 26.02.  Latvijas kausa 1. posms kalnu slēpošanā Pilsētas trasē

26.02.  Tautas slēpojums SIGULDA 2012, Silciemā

03.03.  Junioru čempionāta 2. posms Reiņa trasē

03.03.  Vilciņa kauss - „Kūku mači” Pilsētas trasē

03 - 04.03.  Siguldas kauss kalnu slēpošanā un snovbordā Pilsētas trasē

04.03.  SIGULDAS KAUSS distanču slēpošanā, Reiņa trase

18.03.  Sacensības bērniem „Mazais Reinis” Reiņa trasē 4. Posms

24.03. Junioru čempionāta 3. posms Reiņa trasē

20.02.-04.03.  Ziemas festivāls

Pateicoties ģeogrāfiskajam izvietojumam Gaujas senlejā, Sigulda ir viens no 
nozīmīgākajiem ziemas sporta centriem Latvijā. Ziemas festivāla laikā ikvienam 
iespējams gūt veselu adrenalīnu devu sportojot vai atbalstot sportistus, kā arī 
izpaužoties pašam. Aicinām piedalīties Sniega skulptūru čempionātā, veidojot īstu 
ziemas mākslu!

  PASĀKUMI



Turaidas muzejrezervāts
Lieliska ziemas pastaiga pa viduslaiku pils kompleksu, Baznīckalnu ar seno koka 
baznīcu, muižas saimniecisko centru un Dainu kalnu – skulptūru dārzu, kas veltīts 
latviešu tautasdziesmām. Jau kopš tā atklāšanas 1985. gadā, tas kalpojis kā viens 
no Atmodas laika simboliem ar 26 unikālām akmens skulptūrām, kurās izteikta 
tautas dzīvesziņas poēzija. Muzejrezervāta izveidotās ekspozīcijas atspoguļo Turai-
das vēsturiskā centra notikumus tūkstošgadu garumā Latvijas un Eiropas vēstures 
kontekstā.

Siguldas viduslaiku pils
Zobenbrāļu ordenis laikā no 1204.-
1209. uzceļ Siguldas pili. Sākotnēji tā 
bijusi „castellum” tipa cietoksnis ar 
kapelu, vēlāk pārbūvēta kā konven-
ta tipa celtne. 18. gadsimta sākumā 
Ziemeļu kara laikā pils tika nopostīta 
un vairs netika atjaunota. Pils renovā-
cijas darbi uzsākti 2011. gadā, kas drī-
zumā padarīs pieejamus abus torņus, 
ļaujot izbaudīt senatnīguma auru un 
lieliskās ainavas.

Siguldas trošu vagoniņš
Ar augstumu 40 – 42 metri uz Gaujas 
senleju jūs varat vērties no gaisa tro-
šu vagoniņa, kas savieno abus upes 
krastus 1200 m platumā. No tā lieliski 
redzamas visas trīs varenās pilis, bob-
sleja trase, kā arī burvīgā ainava.

Gūtmaņa ala
Baltijas lielākā ala atrodas Siguldā. Tā 
sākusi veidoties pirms 10 000 gadu, 
pēcleduslaikmeta ūdens straumēm 
graužoties smilšakmens klintī. Tās 
augstums ir 10 metri, platums 12 met-
ri, bet dziļums – 18,8 metri. Gūtmaņa 
ala ir unikāla ar seniem uzrakstiem uz 
tās sienām, kurus atstājuši senie ce-
ļotāji. Šobrīd vecākais redzamais ie-
raksts ir no 1667. gada. Vai tu varēsi 
to atrast?

Kino Lora
Mierīgākam vakaram vispiemērotā-
kais ir kino Lora apmeklējums. Ērtības, 
kādas pieejamas šajā kinoteātrī, jūs 
būsiet manījuši reti kur. Lieli un komfor-
tabli ādas krēsli,
ierobežots viena seansa apmeklētāju 
skaits, kā arī iespēja pasūtīt uzkodas 
un dzērienus seansa laikā – šīs ērtības 
vienaldzīgu neatstāj nevienu kinomīli.

t/c „Šokolāde”
Strēlnieku iela 2, Sigulda
www.sokoladecentrs.lv

Izdevējs: Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs

Foto: Mārtiņš Zīverts, Turaidas muzejrezervāts, Siguldas novada Domes arhīvs.

Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs

Maršrutu plānošana un tūrisma informācija, apmešanās un 
ekskursiju rezervācijas:

Raiņa iela 3, Sigulda 
Tālrunis: +371 67971335 
www.tourism.sigulda.lv 

Siguldas pilsētas trase
Peldu iela 6, Sigulda 
Tālrunis: +371 29447713 
www.ocs.lv

Kaķīškalna trase
Senču iela 1, Sigulda  
Tālrunis: +371 67976886 
www.kakiskalns.lv 

Kordes trase
Peldu iela, Sigulda 
Tālrunis: +371 22345678,  
www.kordestrase.lv 

Reiņa trase
Valsts autoceļš P7 Ragana – Turaida 
Tālrunis: +371 29272255 
www.reinatrase.lv

Krodziņi:

“Raibais Suns”
Vidzemes šoseja 14, Sigulda
Tālr. +371 67971137
www.raibaissuns.lv

Kafejnīcas, bistro, bāri 
picērijas, beķerejas:

“Ritters”
Pils iela 4b, Sigulda
Tālr.+371 67709625
www.hotelpils.lv

“Čili Pica”
Strēlnieku iela 2, Sigulda
t/c “Šokolāde 
Tālr. +371 67973955
www.e-pica.lv

  KAS JĀAPSKATĀS SIGULDĀ?

  KAS JĀAPSKATĀS SIGULDĀ?  KONTAKTI

  AKTIVITĀTES TELPĀS

  LAI LABI GARŠO!

  NAKTSMĪTNES SIGULDAS NOVADĀ   NAKTSMĪTNES SIGULDAS NOVADĀ

  LAI LABI GARŠO!

Pie trases

“Kaķītis”
Senču iela 1, Sigulda
Tālr. + 371 67971624
www.kakiskalns.lv

“Reiņa trase”
Krimuldas pagasts
Tālr. + 371 29272255
www.reinatrase.lv 

Restorāni:

“Aparjods”
Ventas iela 1a, Sigulda 
Tālr. + 371 67972230 
www.aparjods.lv

“Līvkalns”
Pēteralas iela, Sigulda
Tālr. + 371 67970916 
www.livkalns.lv

“Gadalaiki” 
“Ezeri”, Siguldas pag.
Tālr. + 371 67973009 
www.hotelezeri.lv 

“Kungu rija”
700 m no Turaidas muzeja  
Raganas virzienā  
Tālr. +371 29235741, +371 67971473
www.kungurija.lv

“Hotel Segevold”
Mālpils iela 4b, Sigulda
Tālr. +371 67974883
www.hotelsegevold.lv

Pie trases
“Kaķītis”
Senču iela 1, Sigulda
Tālr. + 371 67971624
www.kakiskalns.lv

“Reiņa trase”
Krimuldas pagasts
Tālr. + 371 29272255
www.reinatrase.lv 

Viesnīcas
“Apa rjods” 
Ventas iela 1a, Sigulda 
Tālr. +371 67972230; +371 29383717 
www.aparjods.lv 

“Sigulda” 
Pils iela 6, Sigulda  
Tālr. +371 67972263 
www.hotelsigulda.lv 

“Pils” 
Pils iela 4b, Sigulda 
Tālr. +371 67709625 
www.hotelpils.lv 

SPA viesnīca “Ezeri”
Ezeri, Siguldas pag. 
Tālr. +371 67973009 
www.hotelezeri.lv 

“Hotel Segevold” 
Mālpils iela 4b, Sigulda 
Tālr. +371 67974848 
www.hotelsegevold.lv

Hosteļi
Hostel “KABA”
Puķu iela 2 (Laurenču iela), Sigulda
Tālr. +371 26613131
www.hostelkaba.lv 

Viesu mājas ar pirti
“Brūveri” 
Brūveri, Sigulda 
Tālr. +371 29140036, +371 26092153 
www.hotelbruveri.lv

Viesu nams „Mauriņi”
Allažu pagasts, Siguldas novads
Tālr. 29208640, 
viesu.nams.maurini@inbox.lv

Brīvdienu mājas
“Mednieku namiņš”
Mednieku iela, Sigulda 
Tālr. +371 26553922 
www.tourism.sigulda.lv 

NOKĻŪŠANA SIGULDĀ
Sigulda no Rīgas atrodas 50 km vai vienas stundas brauciena attālumā, 
neatkarīgi no tā, vai braucat ar savu auto, autobusu vai vilcienu.

Sabiedriskais transports kursē katru stundu no Rīgas Starptautiskās autoostas 
un Centrālās stacijas. Satiksmes grafiks: www.1188.lv 

www.tourism.sigulda.lv

ZIEMAS AKTĪVĀS ATPŪTAS IESPĒJAS
SIGULDAS NOVADĀ

“Aparjods”

“KABA”

“Mauriņi”

“Kaķītis”

“Reiņa trase”

“Aparjods”

“Līvkalns”

“Raibais suns”

“Kungu rija”

“Kaķītis” “Čili Pica”“Segevold”

“Gadalaiki”

“Ritters”

“Ezeri” “Mednieku namiņš”“Segevold”“Sigulda”

“Pils” “Brūveri”


