
 

 

 
Slēpju maršs, 9.februārī 

 
Pasākuma ideja: 
Pateicoties divām mazām un ļoti smeķīgām alus darītavām “Abula alum” Brenguļos un 
“Valmiermuižas alum” Valmiermuižā, kuras katra izvietojusies savā Gaujas krastā, radās ideja 
abas darītavas savienot slēpju pārgājienā. 
 Par alus darītavām 
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 baudīt dabu, kompāniju un 

procesu 
 Slēpojuma trase netiks marķēta un speciāli sagatavota, dalībnieki sekos gidam vai 

slēpos pēc kartes. 
 Slēpojums sāksies Brenguļos. 
 Slēpojums veicams ar pārgājieniem un mežam paredzētām slēpēm.  
 Maršruta vidū tiks organizēts lielais ugunskurs ar karstalu un siltiem štovētiem 

Dimdiņkāpostiem. 
 Slēpojuma kontrollaiks - ierasties Valmiermuižā ne ātrāk kā 15:00 un ne vēlāk kā 

17:00! 
 Finišs Valmiermuižas alus darītavā, kur mājas saimnieki būs parūpējušies par 

mūzikālu priekšnesumu, ierādīs alus kokteiļus un gādās par jestru atmosfēru. 
 Finišā visiem dalībniekiem tiks nodrošinātas siltas telpas, Valmiermuižas virtuves 

bukstiņbiezputra ar rupjmaizi no Liepkalniem. 
 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: Brenguļos pie sporta centra 
‘’Kaimiņi’’!  
Pasākums sāksies plkst 9:30 ar reģistrēšanos un Brenguļu alus smeķēšanu 
Pie sporta centra būs iespējams saņemt nomas slēpes. 
11:00 neliela uzruna un svinīgas mūzikas pavadībā slēpotāji dosies maršrutā! 
  
 
Maršruta noslēgums Valmiermuižas alus klētī.   
> Šeit visus slēpotājus laipni sagaidīs Valmiermuižas alus 
> Katram dalībniekam būs iespēja stiprināties ar Valmiermuižas virtuves sarūpēto 
bukstiņbiezputru un stiprinošo Liepkalnu rupjmaizi 
>Valmiermuižas alus būs sarūpējis alus kokteiļus, kā arī parūpējies par jestru mūziku 

  
  

 
Mobilā pirts pasākuma dalībniekiem!  
Ārā pie klēts ēkas varēs sasildīt kaulus RestRent mobilajā pirtī! 
  
Loģistika 
Dalībniekiem braukšanai uz pasākumu ieteicams savstarpēji 
kooperēties (Eži arī palīdz sakoordinēt brīvās vietas dalībnieku 
automašīnās). 
  
Ierašanās: 
1.var. Ar savām automašīnām līdz Valmiermuižai.  
No Valmiermuižas uz Brenguļiem būs noorganizēts busiņš, kurš izbrauks no Valmiermuižas 
10:00 un nogādās šoferīšus uz Brenguļiem 

  

 
2.var. Ar vilcienu no  
 - Rīgas plkst. 6:20 
 - Valmieras 8:59 
 - Brenguļi 9:09 
  
3.var. Ar autobusu no 
 - Valmieras 9:35 (ierašanās Brenguļos 9:48) 
  

  

 
Ar ko slēpot!  
Ja būs pietiekama sniega kārta, tad maršrutu ieteicams veikt ar pārgājiena slēpēm, koka 
slēpēm  
vai klasiskā stila slēpēm. Nebūtu ieteicams izmantot slēpes, kuras domātas sacensībām. 
(Pārgājiena distancē slēpju virsmu iespējams arī saskrāpēt) 
  
Ja nav savu slēpju, tad ir pieejamas slēpes no Ežu nomas: 

1. variants- Alpina pārgājiena slēpes (komplekts – zābaki, 
                     slēpes, nūjas) 

2. variants - Zviedru armijas slēpes ar atsperu stiprinājumiem! 
Nomas slēpju pieejamība ir ierobežota un tās jāpiesaka iepriekš! 

  

  

http://balticmaps.eu/?lang=lv&draw_hash=vyfhel&centerx=592727&centery=6379187&zoom=2&layer=map&ls=c


  
 
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 plānais džemperis, kuru uzvilkt, kad auksts un novilkt, kad 
karsti.  

 Ēdamais, dzeramais (termoss ar tēju, maizītes, desiņas) 
 Ieteicamas bahilas – lai sniegs neiet zābakos. 
 Individuālā aptieciņa un medikamenti. 
 Pirts lietas – peldkostīms / bikses un dvielis 
 Labs garastāvoklis! 

 

 

 

 

 

 

DALĪBAS MAKSA: 

  
Piesakoties un 

samaksājot  

  
Dalības 
maksa 

Ežu kluba biedra kartes turētājiem, 
studentiem, senioriem un skolotājiem. 

Bērniem no 8 
līdz 15g.v. 

Līdz 6.02. 
€ 15,00 
Ls 10,54 

€ 12,00 
Ls 8,43 

€ 5,00 
Ls 3,51 

  
Pieteikšanās termiņš līdz 6.02.2013, dalībnieku limits - 100 personas! 
  
Dalības maksa ietver: 
> Pasākuma organizēšanu 
> Brenguļu alus smeķēšana 
> Ēdināšanu galapunktā 
> Piemiņas nozīmīte katram dalībniekam 
> Pirts noslēgumā 
> Transporta nodrošinājums starp Valmiermuižu un Brenguļiem 
> Valmiermuižas alus un uzkodas noslēgumā 
  
Slēpju nomas izmaksas: 

Pārgājiena slēpju komplekts (zābaki, nūjas, slēpes) 1 personai 
€ 12,00 
Ls 8,43 

Zviedru armijas koka slēpes 1 personai 
€ 7,50 

Ls 5,27 

Nomas slēpju saņemšana notiks Brenguļos pirms pasākuma! 
 

 

PIETEIKUMA ANKETA 

Vārds, Uzvārds 

E-pasts 

Tel.nr. 

http://www.windguru.cz/int/index.php?sc=6439


Slēpošu ar :savām/nomas slēpēm 

Piezīmes (ja nepieciešamas nomas slēpes, norādiet savu garumu un zābaku 

izmēru) 

 

 


