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Siguldas Takas
Mēs esam par veselīgu, jēgpilnu un sportisku laika
pavadīšanu brīvā dabā ar ģimenēm.

Kluba biedrus vieno:
● pārliecība, ka sportā ir spēks un veselība
● veselības pamatā ir aktīvs dzīvesveids
● mīlestība pret dabu, mežu, tā doto spēku un 

enerģiju
● ģimeniskums





Melnā stārķa balvu saņems Siguldas takas

Siguldas takas ir tāds, kādam jābūt modernam orientēšanās klubam - tas vieno Siguldas aktīvos 
orientieristus, piedāvā orientēšanos visiem savā treniņsacensību seriālā “Kompass” un telpu orientēšanās 
pasākumos, rīko augsta līmeņa Latvijas kausa sacensības ”Siguldas kauss” un zīmē paši savas kartes. 
Kluba ilgtspēju nodrošina sadarbība ar Siguldas Sporta skolu.

Tas viss tiek darīts bez liekas ārišķības, mācoties sportu no pašiem pamatiem un sekojot atbilstošiem 
standartiem. It visā, kam pieķeras Siguldas takas, jūtams, ka svarīgākās īpašības ir kvalitāte un patiesas 
orientēšanās emocijas dalībniekiem un organizatoriem.
Lai arī ar salīdzinoši nelielu pieredzi, Siguldas takas nekautrējas dalīties ar savu pieredzi, kas radusies 
karšu zīmēšanā un pasākumu rīkošanā izmantojot jaunāko tehnoloģiju piedāvātas iespējas to darīt visiem 
pieejamā veidā.
Kā jau katrā klubā, arī Siguldas takās ir viens galvenais dzinējspēks - Janovu ģimene šķiet visu kluba 
orientēšanās notikumu centrā. Bet pasākumus un kluba sajūtu nodrošina ļoti plašs aktīvo kluba biedru loks -
katru gadu pasākumu organizēšanā iesaistās līdz pat 20 ģimenēm,
Turklāt orientēšanās nav viss, ar ko šis klubs nodarbojas - kluba vadītājs Kaspars Kārkliņš Siguldas takās 
organizē treniņus un sacensības arī slēpošanā un skriešanā, tostarp katru gadu rīkojot Siguldas 
pusmaratonu.
Par vispusīgu orientēšanās attīstību Siguldā un parauga rādīšanu citiem klubiem, Ozona ceļojošā 
balva Melnā stārķa statuete tiek piešķirta Siguldas takām!

/koku pazarēs dārd aplausi un zemi satricina ovācijas/



Organizētās orientēšanās 
sacensības 2021 gadā



Kas darīts 2021 sezonā - orientēšanās sacensības

Oragnizētas sacensības:

● Siguldas Kompass 2021
○ 27 seriāla kārtas
○ 4 kārtas notika jaunās kartēs
○ Kopā 2573 dalībnieku starti (ar

individuālajiem treniņiem ~3000 
startu)

○ 29 organizatori un palīgi

Organizatori: Aiga Rozenberga, Ainārs 
Veģeris, Aleksejs Mjaliks, Andis 
Janovs, Andris Rozenbergs, Dagnis 
Dubrovskis, Emīls Mortuļevs, Ilze 
Lūkina, Ivars Lācis, Jānis Eņģelītis, 
Jānis Ozoliņš, Jānis Zilvers, Jēkabs 
Janovs, Kristīne Vieta, Liene Zilvere, 
Linda Katlapa, Māris Ozoliņš, Māris 
Zinbergs, Marks Ozoliņš, Normunds 
Korņejevs, Normunds Kuzāks, Paulis 
Janovs, Rinalds Ezeriņš, Roberts 
Leitlands – Mergups, Ronalds Lūkins, 
Sandra Ozoliņa, Toms Beinerts, Valdis 
Janovs un Vita Beinerte



Kas darīts 2021 sezonā - orientēšanās sacensības

Oragnizētas sacensības:

● Siguldas Kompass 2021
○ Labs atspoguļojums presē (Siguldas pašvaldības avīzē 

un sigulda.lv)
○ Laba sadarbība ar Siguldas Sporta Skolas 

orientēšanās sekciju (kamēr treneris bija Jānis Ozoliņš, 
bērni ar autobusu katru trešdienu tika vesti regulāri. Kā 
būs tālāk…?)



Siguldas Kompass 2021
Siguldas Kompass 2021 šogad
(pagaidām 27.Nov.2021) ir 2-trajā vietā
Latvijā pēc startu skaita (2573)  un 1-ajā 
vietā starp unikālajiem dalībniekiem
(511) starp visiem LOF atzītajiem 19 
iknedēļas seriāliem Latvijā
(LČ/LK, telpu-o u.c. posmus neskaitam pie 
iknedēļas seriāliem; Magnēts nav LOF biedrs)

https://lof.lv/seriali_rez/

Visi organizatori - varam lepoties ar sevi!

https://lof.lv/seriali_rez/


Kas darīts 2021 sezonā - orientēšanās sacensības

Oragnizētas sacensības:

● Latvijas Čempionāts Garajā distancē 2021 – Asaru ezers
○ Klubs organizēja jaunas 9km2 kartes sagatavošanu (Jānis 

Eņģelītis, Gunārs Dukšte un Viesturs Ziediņš)
○ LOF veica LČ menedžmentu
○ Sacensību centru un distanču dienestu organizēja IK 

Duvekors



Kas darīts 2021 sezonā - orientēšanās sacensības

Oragnizētas sacensības:

● Latvijas Čempionāts Nakts orientēšanās 2021 Līgatnē
○ Klubs Daniela Kārkliņa personā bija pieteicies LČ nakts 

organizēt
○ LOF veica LČ menedžmentu
○ Sacensību centru un distanču dienestu organizēja IK 

Duvekors



Siguldas Kauss 2021 WRE
Virtakas





Kas darīts 2021 sezonā - orientēšanās sacensības

Oragnizētas sacensības:

● Siguldas Kauss 2021 WRE - Virtakas
○ 2 dienas
○ ~500 dalībnieku
○ ~1000 startu abās dienās
○ 10 dažādas valstis
○ Pasaules Ranga mačs (WRE)
○ Reprezentatīvs dalībnieku pulks Elitē

(~20 vīru un ~20 sievu)
https://siguldastakas.lv/siguldaskauss2021/

https://siguldastakas.lv/siguldaskauss2021/


Kas darīts 2021 sezonā - orientēšanās sacensības

Oragnizētas sacensības:

● Siguldas Kauss 2021 WRE - Virtakas
○ International Orienteering Federation

Eventor sistēmā rēķināti Elites ranga 
punkti

○ Reālā laika GPS sekošana Elites 
dalībniekiem 

○ Spēcīga organizatoru komanda

https://siguldastakas.lv/siguldaskauss2021/

https://siguldastakas.lv/siguldaskauss2021/


Kas darīts 2021 sezonā - orientēšanās sacensības

Oragnizētas sacensības:

● Siguldas Kauss 2021 WRE - Virtakas
○ LOF.LV https://lof.lv/os-zinas-arhivs?id=3424&t=Siguldas-kauss-2021-

aizvadits-Pasaules-ranga-zime

○ SportaCentrs.LV https://sportacentrs.com/orientesanas/17082021-
siguldas_kauss_2021_aizvadits_pasaules_ra

https://siguldastakas.lv/siguldaskauss2021/

https://lof.lv/os-zinas-arhivs?id=3424&t=Siguldas-kauss-2021-aizvadits-Pasaules-ranga-zime
https://sportacentrs.com/orientesanas/17082021-siguldas_kauss_2021_aizvadits_pasaules_ra
https://siguldastakas.lv/siguldaskauss2021/


Kas darīts 2021 sezonā - orientēšanās sacensības

Oragnizētas sacensības:

● Siguldas Kauss 2021 WRE - Virtakas
○ Sagatavota jauna 8.5km2 karte, 

ko varēsim izmantot vēl daudzus 
gadus

○ Karte uzzīmēta lieliskas kvalitātes 
(aplausi Andrim Strazdiņam)

https://siguldastakas.lv/siguldaskauss2021/

https://siguldastakas.lv/siguldaskauss2021/


Kartogrāfijas attīstība



Kas darīts 2021 sezonā - orientēšanās kartes
Mūsu klubam pieder 
jau 27 kartes 
(reģistrētas LOF.LV 
karšu reģistrā)



Kas darīts 2021 sezonā - orientēšanās kartes
Tiek uzturēta Siguldas 
apkārtnes o-karšu DB 
(ne tikai klubam 
piederošas, bet visas, 
kas Siguldas 
apkārtnē), lai 
organizējot pasākumus 
vienmēr būtu pieejama 
pēdējā kartes 
OCAD/OOM faila 
versija (pieeja 
noteiktiem cilvēkiem):

p.s. vēl nav visas ievietotas



Kas darīts 2021 sezonā - orientēšanās kartes
Kartogrāfijas attīstība:

● Jaunas meža orientēšanās kartes

○ Kļavas karjers (autors: Ilgvars Caune)

○ Liberti – Jaunšķēpeles dzirnavas (autors: Valdis Janovs)

○ Purgaiļu purvs – Arupīte (autors: Andis Janovs)

○ Lorupe (autors: Jānis Eņģelītis)

○ Asaru Ezers (autori: Jānis Eņģelītis, Gunārs Dukšte un Viesturs 
Ziediņš) 

○ Virtakas – Inķi (autors Andris Strazdiņš)

+ atjaunota Mores karte (autors: Dagnis Dubrovskis)



Kas darīts 2021 sezonā - orientēšanās kartes



Kas darīts 2021 sezonā - IT
● IT risinājumi klubam

○ Turpināts uzlabot Siguldas Kompass kopvērtējuma risinājumu (Māris Z)
○ Rezultātu publicēšana 30 min laikā kopš seriāla finiša slēgšanas (ar šo izceļamies

visu Latvijas klubu vidū, jo daudzi publicē tikai nākamajā dienā)

○ Mājas lapa http://www.siguldastakas.lv/ up to date
○ Sociālie tīkli:

■ FaceBook https://www.facebook.com/siguldastakas/
■ Instagram https://www.instagram.com/siguldastakas/
■ Twitter https://twitter.com/siguldas_takas/

○ Visu kluba sacensību RouteGadget: http://izskrien.siguldastakas.lv/
○ Turpinam uzkrāt un pilnveidot orientēšanās karšu DB un pārskata karte

Siguldas apkārtnes kartēm

http://www.siguldastakas.lv/
https://www.facebook.com/siguldastakas/
https://www.instagram.com/siguldastakas/
https://twitter.com/siguldas_takas/
http://izskrien.siguldastakas.lv/


Plāns 2022



Plāns 2022

● Turpinām Siguldas Kompass seriālu ar minimums 25 kārtām
● Uzzīmēsim vairākas jaunas kartes. Pašlaik līgumi noslēgti par: 

Murjāņi-Loja (ar Ilgvaru Cauni), Kārļzemniekiem (Andis Janovs), 
Silmīces (Jānis Eņģelītis), Līgatnes upe – Asaru ez (Gunārs Dukšte), 
Laugas purvs (Valdis Janovs, ziedojums klubam).

● Tiks organizēts Siguldas Kauss 2022 WRE Asaru ezers – Silmīces –
arī kā IOF ranga notikums. Jāmeklē sponsori balvām un varbūt kādam 
finansu atbalstam.

● Uzsākas regulārie kluba treniņi: fiziskie, skriešanas un vingrošanas



Plāns 2022

● Ieguldām un dalamies ar savām zināšanām: LOF treneru apmācībā 
(jau 4.decembrī) un arī LOF tehniskās komisijas rosinātajos 
semināros, kā arī mācām un dalāmies ar zināšanām par karšu 
zīmēšanu ar aktīvistiem no citiem klubiem

● Uztaisīsim Ziemas sprinta «miniseriālu» Siguldā pa pilsētu pa 
vakariem

● Kaut kas jāizdomā ar skolām – ir jāiesaista bērni, jātaisa viņiem 
pasākumi ap skolu (nav pašlaik skaidrs kā un ko un kas)

● Jāaizbrauc uz Jukolu kā klubam, jānoskrien, vasaras sadraudzība
● Jāaizbrauc uz Kāpa 2022 (Venstspils) – kluba vasaras sadraudzība



Simtiem superīgo atmiņu 
bildes nebija laika salikt J

sorry, uz pieprasījumu



Pievienojies mums!
Klubā iestāšanās anketa

https://siguldastakas.lv/par-klubu/

Mūs atbalsta:

https://docs.google.com/document/d/1awsX_X0sRz2QfaMAztYeOz1Bnw_ilM8QKOT6OICevp4/edit?usp=sharing
https://siguldastakas.lv/par-klubu/

