
                                     Lieldienu mācību pārgājiens 22.04 - 24.04.2011.
Maršruts: Rīga - Plostkrogs – Sabile – Sendzirnavas – Veģi - Rīga

      Kājnieku maršruta garums ≈ 32,5 km.
Lielākais  maršruta  posms vijas gar Abavas upes krastu pa aizaugušām piekrastes  takām. Pa ceļam ir 

apskatāmi dabas un antropogēnie kultūrvēsturiskie objekti. Atsevišķi posmi ejami pa mainīgu reljefu (ielejas, 
kraujas, pauguri) pēc azimuta, kas tuvinās Sabiles pilsētas Z un ZR robežai. Mežu masīvā pārvietošanās pa 
meža takām un klajumos pa grants ceļiem, dažviet arī šķērsojot un īslaicīgi pārvietojoties pa šoseju (asfalta 
segums).
     Dalības maksa 5 Ls (izņemot 2011.g Kalnu skolas dalībniekus).

Pārgājiena apraksts
1.diena. Atpūtas bāze „Plosti”- Drubazas.
Tikšanās vieta un laiks - 22.04.2011. plkst.12.00 atpūtas centrā „Plosti” Kandavas - Sabiles šosejas 10. km.
Naktsmītne - Drubazu māju teritorija.
Nakšņošana teltīs. Blakus Abavas upe, kur iespējams ņemt ūdeni. Pārtikā lietojams avota ūdens. Var kurināt 
ugunskuru. 
Ievērojamākie apskates objekti:

• Abavas krasti;
• Greiļu kalns, piramīdas;
• „Mežonīgā bebra taka”;
• Dabas taka ar gidu.

Maršruta garums ≈ 6,5 km.

2.diena. Drubazas - Sendzirnavas.
Iziešana maršrutā plkst. 9.00.
Nakšņošana viesu namā „Sendzirnavas”; var izmantot arī telts vietas. Ēdiena pagatavošana virtuvē vai uz 
ugunskura. Ūdens ņemšanas vieta- no centralizētā ūdensvada telpās vai Sventes upes. Var izmantot karsto 
baļļu , elektrisko tvaika pirti.
Ievērojamākie apskates objekti:

• Sabiles Vīna kalns, pilskalns;
• Senebreju kapi;
• Abavas krasti;
• Abavas rumba;
• Piemiņas akmens.

Maršruta garums ≈15 km.

3.diena. Sendzirnavas - Veģi.
Iziešana maršrutā plkst. 9.00.
Ievērojamākie apskates objekti:

• Virsaišu ūdenskritums;
• Dabas taka, Dižupe;
• Veģu senkapsēta (< 700 g.v.). 

Maršruta garums ≈ 11 km.
Iespējami papildus pakalpojumi (neietilpst dalības maksā)

Vienam cilvēkam Grupai
Automašīnu stāvlaukums                1 Ls/1 diennakts
Siena rullis                        10 Ls/1gab.
Pārceltuve                0,30 Ls                  
Karstā baļļa                 30 Ls 
Elektriskā tvaika pirts                 30 Ls
Istaba viesu namā              16,50 Ls

Pārgājiena vadītāja Vija Žīgure, tel.mob. 29610423, e-pasts - vija.zigure@delfi.lv
Kalnu skolas grupām vadītāji - grupu instruktori.
Maksājumus veikt Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas mājas lapā www.laca.lv norādītajā kontā vai uz 
vietas pārgājiena vadītājai.


