
Distanču slēpošanas 
pārgājienu seriāls 
«Latloppet 2018»

21.01. Vietalva: «Mailes»
04.02. Lubāna: Aiviekstes krasti
25.02. Gaiziņkalna dabas parks: Viešūra kalns 



Pasākuma mērķis
• Piedāvāt iepazīt Latvijas dabu ziemā pārvietojoties dabā uz slēpēm.

• Popularizēt distanču slēpošanu kā aizraujošu brīvā laika aktivitāti ziemā.

Kāpēc?

• Aktīvie ļaudis vasarā nūjo, skrien un brauc ar velo, bet ziemā aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu 
piedāvājums Latvijā sarūk. 

• Distanču slēpošana klasiskajā stilā ir skriešanai vistuvākā aktivitāte ziemā. Tā vispusīgi noslogo gan visu 
ķermeņa muskulatūru un ļoti labi nostiprina sirds asinsvadu sistēmu 

• Lai gan pēdējos gadus ziema Latvijas teritoriju nelutina ar dabīgā sniega segu, tomēr daudzi Latvijas 
iedzīvotāji nemaz nezin, ka Vidzemes augstienē ir virkne vietu kur sniega sega arī pēdējās ziemās ir 
pietiekama, lai izveidotu un uzturētu slēpošanas trases.

• Daudzi Latvijas iedzīvotāju katru gadu dodas uz kaimiņu Igauniju, lai piedalītos Estloppet slēpošanas 
maratonu seriālā, kā arī tālāk aiz Latvijas robežām, lai startētu Worldloppet slēpošanas maratonos.

https://www.estoloppet.ee/
http://www.worldloppet.com/


Vietalva: «Mailes» ~ 20km
Distanču slēpošanas sporta 
bāze «Mailes» – slēpošanas 
tradīcijām bagāta norises 
vieta, ar pateicīgu reljefu 
un dabas pamatni. 
Vietalvas apkārtnē dabīgā 
sniega sega parasti ir viena 
no bagātākām visā Latvijā.



Lubāna (Ērgala) ~ 25km

Pārgājiena starts-finišs Lubānas pilsētā. Lubāna lielai daļai Latvijas iedzīvotāju varētu likties Dieva aizmirsta 
vieta, bet tur mīt aizrautīgi ļaudis un viss notiek. Trase vedīs gar Aiviekstes upi. Dalībniekiem būs iespēja 
paviesoties visretāk apdzīvota teritorijā visā Latvijā. 



Viešūra kalns
• Slēpojuma starts-finišs: Viešūra kalna 

apmeklētāju centrā.
• Pārgājiena maršruts plānots Gaiziņkalna 

dabas parka apkārtnē, apkārt Viešūra
ezeram (viens no augstākiem ezeri vjl. 
Latvijā).



Pasākuma formāts
• Pārgājiena trasi (maršrutu) izmantot esošo dabas pamatni.

• Trases tehniskās grūtības pakāpe – viegla.

• Distanču garumi atkarībā no vecum grupas: 

• Jauniešiem, senioriem un iesācējiem līdz 6-8km

• Pamata distance.  20-25km

• Pārgājiena dalībniekiem tiek dots viļņveida (wave) starts ik pa 3min, 
iepriekš piešķirot dalībnieku starta numurus atbilstoši deklarētiem 
rezultātiem 2017.g. sezona slēpošanas sacensības.

• «Sporta» klases dalībniekiem (1-50) tiek dots starts 1. starta koridorā.

• Startā ne mazāk kā 8 sliežu špūres, finiša – 3 sliežu špūres/

• Distancē visā garumā ne mazāk kā 2 paralēlas sliežu špūres.



«Latloppet 2018» organizē:

1. posms: SK « Vietalva»  - Arvīds Pīpkalējs, t. 28 626 845

2. posms: Lubānas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību "Aborieši» - Māris Valainis t. 26 649 344

3. posms: Viešūra kalns sadarbība ar biedrību «Rollertour», Mārtiņš Niklass, t. 29 146 130

«Latloppet 2018» kontaktpersona - Mārtiņš Niklass, t. 29 146 130

Slēpojumu atbalsta: FISCHER


