KAS IR "MEŽTAKA"?!
Mežtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 daļa
Baltijas valstīs (kopā 2141 km), kas ved cauri Latvijas, Lietuvas un
Igaunijas
skaistākajiem
mežiem,
reģionālajiem,
dabas
un
nacionālajiem parkiem. Tā sākas no Polijas – Lietuvas robežas pie
Lazdiju pilsētas, ved cauri Latvijai, iegriežoties Rīgā, un nonāk Tallinā,
Igaunijā. Igaunijā Mežtaku atpazīsi kā Metsa Matkarada, Lietuvā - Miško
takas. Vairāk informācijas par Mežtaku mājaslapā meztaka.lv.

PIEVIENOJIES MEŽTAKAS PĀRGĀJIENAM
NO KANDAVAS UZ SABILI
Pievienojies mūsu 17 km garajam pavasara pārgājienam ainaviskajā Mežtakas #95 posmā no
Kandavas līdz Sabilei (atpūtas kompleksam "Zviedru cepure"). Ņem līdzi pārgājienu zābakus,
dzeramo ūdeni, rezerves zeķes un laikapstākļiem atbilstošu apģērbu. Gājiens sāksies pie Ozolāju
brīvdabas estrādes Kandavā (GPS: 57.030567, 22.773616).
Pārgājiena galamērķis ir atpūtas komplekss “Zviedru cepure”. Maršruts galvenokārt vedīs pa
nelieliem grants seguma un zemes ceļiem cauri vēsturiskiem, lauku un dabas apvidiem.
Paredzamā augstuma maiņa ~250 m, augstākais punkts maršrutā – 82 m. Šis Mežtakas posms
atrodas dabas parka “Abavas senleja” teritorijā un ir izteikti ainavisks. Kas vēlēsies instruktoru
pavadībā varēs turpināt maršrutu no "Zviedru cepures" līdz Sabilei (3 km).

Reģistrācija pārgājienam >>> ej.uz/springhikingfestival.
Reģistrācija tiek slēgta 10. aprīļa pusnaktī vai agrāk, ja sasniegts maksimālais
dalībnieku skaits. Dalība pārgājienā – bez maksas.
Sīkāka informācija lauku@celotajs.lv.

PASĀKUMA PROGRAMMA
07:00 Starppilsētu autobusa (Rīga – Kandava) izbraukšana no Rīgas autoostas (tiem, kas uz
Kandavu dodas ar sabiedrisko transportu).
08:32 Sabiedriskā autobusa pienākšana Kandavas autoostā (līdz starta punktam – ap 0,7 km).
Tiem, kas uz Kandavu dodas ar savu transportu – attālums no autoostas stāvvietas līdz
estrādei – ap 0,7 km, no pārējām autostāvvietām – ap 0,9 km).
08:50 Dalībnieku tikšanās un reģistrācija Ozolāju brīvdabas estrādē.
09:20 Dalībnieku instruktāža un pārgājiena sākums.
12:30 Ierašanās Kalnmuižas pilī. Būs tēja un vieglas uzkodas. Lūdzu, ņemiet līdzi savas krūzītes
tējai. Būs iespēja uzpildīt ūdens pudeles.
13:30 Pārgājiena turpinājums līdz “Zviedru cepurei”.
15:30 Ierašanās “Zviedru cepurē”. Lai saudzētu dabas resursus, aicinām ņemt līdzi savu karoti
un zupas bļodiņu.
16:30 Organizēts autobuss auto šoferiem no “Zviedru cepures” līdz Kandavai – tiem, kuriem
“Zviedru cepure” ir galamērķis. Aktīvāki gājēji var turpināt instruktora pavadībā
pārgājienu līdz Sabilei (papildus 3 km līdz Sabiles autobusa pieturai). Sabilē nebūs organizēts
speciāls autobuss, bet dalībnieki ar starppilsētu autobusu var atgriezties Kandavā vai Rīgā (no
Sabiles iziet 18:19).
NB! Šī pasākuma laikā var tikt uzņemti fotoattēli un/vai video ar jums un izmantoti reklāmas
nolūkos. Ja jums ir kādi komentāri un jautājumi, droši zvaniet organizatoriem: +371 26368790
Andra vai +371 20227957 Anna.

PĀRGĀJIENA KARTE

Drošākai navigācijai, lūdzu, apskatiet
pārgājiena maršrutu:
baltictrails.eu/lv/forest/route/day/122/map.
Jūs varat arī eksportēt maršrutu kā gpx failu
savā viedpulkstenī vai citās viedierīcēs.

GĀJIENA STARTA VIETA UN TAI TUVĀKĀS
AUTO STĀVVIETAS

Dalībniekiem ar personīgo transportu iesakām atstāt savas automašīnas kartē norādītajās auto
stāvvietās:
01. auto stāvvieta pie Kandavas tirgus, GPS: 57.034413, 22.782501;
02. auto stāvvieta pie Kandavas autoostas, GPS: 57.033061, 22.780482;
03. auto stāvvieta pie Kandavas Tūrisma informācijas centra, GPS: 57.036615, 22.775681;
Pārgājiena starts pie Ozolāju estrādes, GPS: 57.030598, 22.773611
Kandavas un Sabiles apkārtnē ir pieejamas naktsmītnes, ēdināšanas u.c. pakalpojumu sniedzēji:
www.baltictrails.eu/lv/forest/route/day/122/services

SEKO MEŽTAKAI UN DALIES IESPAIDOS
Latvijā: @Mežtaka – Forest Trail
Lietuvā: @Baltictrails LT: Miško takas - Jūrų takas
Igaunijā: @Metsa matkarada - Forest trail
Latvijā: @Meztaka
Lietuvā: @Miško takas - Jūrų takas
Igaunijā: @Metsa matkarada - Forest trail

@Forest Trail

PROJEKTS UN PARTNERI
Projekts LLI-448 „Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā” (Pārgājienu
projekts) tiek realizēts ar Eiropas Savienības Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014. –2020. gadam atbalstu.
Kopējās projekta izmaksas ir 788 104 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda ir 669 888 EUR.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu
pilnībā atbild LLTA “Lauku ceļotājs”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības
oficiālo nostāju.

Abavas senleja ir līdz 2 km plata
un ap 30 - 40 metrus dziļa, tādēļ
gājējus priecē skaistās ainavas.
Sabilē var izgaršot tuvākā un
tālākā apkārtnē darinātos sidrus
un vīnus. Pedvāles mākslas parka
teritoriju nepilnu 100 hektāru
platībā veido pļavas, krūmāji,
lēzenas nogāzes, dziļas ielejas,
avoti, strauti un līkumaina upīte.
Te atrodas mākslinieku rezidence,
notiek izstādes, koncerti,
uzvedumi. Kandavas mazpilsētas
simbols ir laukakmeņu tilts pār
Abavas upi. Abavas ielejas
dabiskās pļavas, kuras īpaši
skaisti zied vasaras vidū,
apsaimnieko dzīvei savvaļā
pielāgotie mājlopi.

