
 Slēpju maršs – pārgājiens 
“no Brenguļu alus un Valmiermuižas alu” 
 
Sestdien , 12.februārī.
Maršruts:  Brenguļi – upe Abuls – Abula ieteka Gaujā – Baiļu kalns – 
Vanšu tilts -  Valmieras stāvie krasti  – Daliņi - Valmiermuižas alus 
darītava

Slēpojuma  garums:  ~ 16 km

Pasākuma ideja:
Tā nu ir izveidojies, ka, pateicoties rosīgiem ļaudīm Valmieras 
apkārtnē, šobrīd darbojas un labu alutiņu brūvē divas mazās 
alus darītavas “Abula alus” Brenguļos un “Valmiermuižas 
alus” Valmiermuižā pie Valmieras.
Brenguļu alus jau izsenis brūvēts Gaujas kreisā krasta 
pietekas Abula krastos, bet Valmiermuižas alus kopš 
2009.gada brūvējās Gaujas labajā krastā!
Abas alus darītavas šķir Gauja un Baiļu kalna meži un sili. 
Tradicionāli šajos mežos pulcējas  slēpotāji, sēņotāji, 
riteņbraucēji, mīlētāji un citi zvēri. Atliek tik savienot abus 
galapunktus ar slēpju sliedi un slēpojums gatavs!

Par slēpojumu: 

• Šis slēpojums nav sacensības  , tas ir pārgājiens ar mērķi nonākt galapunktā!

• Slēpojuma trase netiks marķēta un speciāli sagatavota, dalībnieki saņems 

pārgājiena aprakstu – leģendu un karti. 

• Slēpojums sāksies ar brokastīm Brenguļos (brokastu ēdienu / dzērienu kartē 

Brenguļu alus, tēja, Trikātas sieri, Liepkalnu maize).

• Maršrutam būs vairāki varianti – gan garākas cilpas, gan pa taisno ! Galvenais 

-nonākt galamērķī.

• Slēpojums veicams ar pārgājieniem un mežam paredzētām slēpēm. 

• Dalībnieki varēs izvēlēties, doties maršrutā patstāvīgi, vai kopā ar Ežu gidu.

• Pie Abula ietekas Gaujā (maršruta vidū) tiks organizēts lielais ugunskurs ar karstalu 

un citiem cienastiem (te varēs arī cept savas desiņas).

• Slēpojuma kontrollaiks - ierasties Valmiermuižā ne ātrāk kā 16:00 un ne vēlāk kā 

18:00!

• Finišā visiem dalībniekiem tiks nodrošinātas siltas telpas, restorāna Rātes Vārti 

gardā putra, ekskursija ar alus degustēšanu un mobilā pirts no RestRent!

• Slēpojuma mērķis – katram savs! Beigu beigās, lai ir gandarījums par lieliski 

pavadītu dienu!

• Pasākums notiks jebkādos laika apstākļos, pat ja sniegs būs jau tikpat kā izkusis, 

slēposim, un ja nebūs nemaz, tad iesim vai nūjosim!



Pasākuma  sākums un tikšanās vieta:  Brenguļu  sporta komplekss “KAIMIŅI”!
http://www.beverinasnovads.lv/index.php?
option=com_content&view=article&id=150&Itemid=158

Slēpojums sāksies ar Brenguļu alus un Trikātas siera brokastīm sporta kompleksā - 
ēdnīcā. 
Pēc tam neliela uzruna, un plkst.10:00 svinīgas mūzikas pavadībā slēpotāji dosies 
maršrutā!

Pusdienu pikniks – vietā, kur Abuls ar Gauju satiekās!
Šo vietu mēdz dēvēt arī par Mīlestības takas sākumu, jo, kā gan savādāk, ja šeit vīrišķais 
Abuls saplūst ar Latvijas skaistāko upi Gauju :)
Šeit, pateicoties Beverīnas novada atbalstam, būs ugunskurs, tēja, un Valmiermuižas 
karstalus. 
Varēs ēst arī līdzpaņemtās maizītes un desiņas. 
Būs arī  EŽU organizēts “Kastes hokeja” zibensturnīrs ar pārsteiguma balvām. 

Maršruta noslēgums Valmiermuižas alus 
darītavā!

> Šeit visus slēpotājus laipni sagaidīs 
Valmiermuižas alus saimnieki, un dalībniekiem būs 
atvēlēta alus darītavas viesu zāle. 

> Katram dalībniekam būs iespēja stirpināties ar 
srestorāna Rātes Vārti sarūpēto spēka putru un 
gardo Valmiermuižas alutiņu. 

> Būs iespēja arī doties ekskursijā pa alus darītavu.

> Plkst.19:00 kursēs busiņš uz Brenguļiem (caur 
Valmieru).

      

Mobilā pirts pasākuma dalībniekiem!

Ārā pie alus darītavas varēs sasildīt kaulus 
RestRent mobīlajā pirtī un atveldzēties sniegā! 
Sorry, dušas tur nav!

Loģistika
Ierašanās  :   
1.var. Ar savām automašīnām līdz Brenguļiem. 
Šoferiem ir iespēja pārbraukt mašīnas uz Valmiermuižu, kur 
auto atstāj stāvlaukumā pie alus darītavas. No Valmiermuižas 
uz Brenguļiem būs noorganizēts  busiņš, kurš izbrauks no 
Valmiermuižas 9:10.
Tāpat automašīnas iespējams atstāt pie Brenguļu sporta 
centra, un vakarā no Valmiermuižas kursēs busiņš 
plkst.19:00.
Ieteicams, braucot ar automašīnām, savstarpēji kooperēties 
(Eži arī palīdz sakoordinēt brīvās vietas dalībnieku 
automašīnās).

2.var. Ar vilcienu no Rīgas plkst. 6:32 – Brenguļi 9:03
Attālums līdz Brenguļu sporta kompleksam 1 km (var atslēpot 
vai atnākt ar kājām)

Mājupceļš: 

1.var. Ar savām automašīnām
Būs busiņš no Valmermuižas uz Brenguļiem, 
plkst.19:00 (caur Valmieru)
2.var. Ar vilcienu no Valmieras 18:22 
(pēdējais vilciens!)
3.var. Ar starppilsētu autobusu no Rūjienas 
vai Valmieras (skat 1188.lv)

http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=158
http://www.beverinasnovads.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=150&Itemid=158


Ar ko slēpot!
Maršrutu ieteicams veikt ar pārgājiena slēpēm. 
Ja nav savu slēpju, tad ir pieejamas slēpes no Ežu nomas: 

1. variants- Zviedru armijas slēpes ar atsperu stiprinājumiem!

2. variants -Alpina / Fischer pārgājiena slēpes (komplekts – 
zābaki, slēpes, nūjas) 

Nomas slēpju pieejamība ir ierobežota!

Dalībnieka inventārs: 
• Pārgājiena slēpes vai klasiskā stila slēpes (ja nav savas, tad 

var pieteikt  Ežu nomā). 

• Pārgājiena drēbes ziemas apstākļiem. laika prognozi 
iesakām skatīties dienu pirms pasākuma iekš: 
http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=6439     

• Mazā mugursoma, kur iekšā (termoss ar tēju, maizītes, 
desiņas, plānais džemperis (kuru uzvilkt, kad auksti un 
novilkt, kad karsti)).

• Ieteicamas bahilas – lai sniegs neiet zābakos.

• Individuālā aptieciņa un  medikamenti.

• Labs garastāvoklis!

Uzmanību! Dalībnieku limits ir 100.

Dalības maksa: 

Kā ta piedalīsies! Parastā dalības maksa 
Speciālā dalības maksa

(Bērniem līdz 15g.v., studentiem, 
senioriem un skolotājiem)

ar savām slēpēm 8,00Ls 6,00Ls

ar nomas pārgājiena spēlēm 15,00Ls 13,00Ls

ar nomas zviedru armijas slēpēm 11,00Ls 9,00Ls
Nomas slēpju saņemšana Brenguļos!

Dalības maksa taps samaksāta Brenguļos brokastu laikā centrā Kaimiņi.

Dalības maksa ietver: 
> Pasākuma organizēšanu,
> Alus brokastis centrā Kaimiņi,
> Pusdienu ugunskura organizēšanu,
> Ēdināšanu un alus degustēšanu galapunktā,
> Ekskursiju pa Valmiermuižas alus darītavu,
> Pirti no RestRent!

Papildus servisi un izmaksas: 
> Busiņš no Valmiermuižas uz Brenguļiem Ls 1,- / pers.

Projekta  vadītājs: Rolands Melbārdis
Pieteikšanās uz pasākumu, kā arī uz nomas slēpēm, rakstot uz rolands@ezi.lv 
Tālrunis jautājumiem: 29237225
 

Tiekamies uz alus slēpju takas!

mailto:rolands@ezi.lv
http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=6439

