
Nāc līdzi Mežtakā! 
Iepazīstam Kurzemes posmu kopā! 

 
1.05.2022 Kandava – Jaunmokas, ~24 km 
Reģistrācija no pulksten 10.20, sākums 10.40. 
Tikšanās vieta: Bruņinieku pilskalna skvērs, pie meža kuiļa 
skulptūras (Lielā iela 11, Kandava). 
! Pārgājiena sākuma laiks izvēlēts, lai dalībniekiem 
iespējams pievienoties pārgājienam, ceļā uz Kandavu 
dodoties ar starppilsētu autobusu maršrutā: Rīga – 
Dubulti – Tukums – Kandava. 
Nepieciešamības gadījumā pārgājiena noslēgumā šoferi 
tiks aiztransportēti atpakaļ uz Kandavu.   
Bruņinieku pilskalna skvērā norisināsies pavasara tirgus, 
iespēja iegādāties kādu našķi līdzņemšanai!  
Plašāks apraksts par šo posmu -  
https://baltictrails.eu/lv/forest/day/123 
REĢISTRĒTIES pārgājienam šeit - 
https://forms.gle/gggwg8U5qwQ3JeHf8 
 

7.05.2022 Jāņukrogs – Bigauņciems, ~28 km 
Reģistrācija no pulksten 9.00 , sākums 9.20. 
Tikšanās vieta: Kārniņu kapu stāvlaukums, Tukums – 
Smārde autoceļa malā, GPS: 56.970633, 23.322126 
! Pārgājiena sākuma laiks izvēlēts, lai dalībniekiem 
iespējams pievienoties pārgājienam, ceļā uz sākuma 
punktu dodoties ar vilcienu maršrutā: Rīga – Tukums, 

izkāpjot stacijā Smārde. No Smārdes dzelzceļa stacijas līdz Kārniņu kapiem gājiens ~2.3km. Arī no Bigauņciema 
ir laba sabiedriskā transporta kustība uz Rīgu. Vairāk informācijas par sabiedrisko transportu www.1188.lv 
Plašāks apraksts par šo posmu -  https://baltictrails.eu/lv/forest/day/126 
REĢISTRĒTIES pārgājienam šeit - https://forms.gle/wQdujZxuFwkfdFD46 
 

8.05.2022 Gramzda – Priekule, ~18 km 
Reģistrācija no pulksten 10.00, sākums 10.30.  
Tikšanās vieta: Gramzdas Mežaparka stāvlaukums, Gramzda, Dienvidkurzemes novads, GPS: 56.366879, 
21.606848. 
! Lai atrisinātu auto loģistikas jautājumu, no Priekules uz Gramzdu tiks organizēts kopīgs transports. Tas 
izbrauks pulksten 10.00 (iekāpšana pie Priekules sporta halles, Aizputes iela 1a, Priekule). 
Ja uz sākuma punktu Gramzdā dodaties ar savu auto, tad iesakām aizbraukt nedaudz agrāk, lai apskatītu 
Gramzdas ciematu. 
Plašāks apraksts par šo posmu -  https://baltictrails.eu/lv/forest/day/115 
REĢISTRĒTIES pārgājienam šeit - https://forms.gle/Bz9WzRK3meEB8ELbA 
 

13.05.2022 Jaunmokas – Tukums, ~14 km 
Reģistrācija no pulksten 9.50, sākums 10.30. 
Tikšanās vieta: Jaunmoku pils, Tukuma novads. 
! Pārgājiena sākuma laiks izvēlēts, lai dalībniekiem iespējams pievienoties pārgājienam, ceļā uz sākuma punktu 
dodoties ar starppilsētu autobusu maršrutā: Rīga – Ventspils, izkāpjot pieturā “Jaunmoku pils”. No pieturas 
“Jaunmoku pils” līdz pašai Jaunmoku pilij mērojami vēl papildus 700m.  
Nepieciešamības gadījumā pārgājiena noslēgumā šoferi tiks aiztransportēti atpakaļ uz Jaunmoku pili. Savukārt 
gājēji, kuri būs ieradušies ar sabiedrisko transportu,  varēs izmantot ērto vilciena satiksmi Tukums – Rīga, vai 
kādu no starppilsētu autobusiem. 
Iesakām uz pārgājienu ierasties mirkli ātrāk un izstaigāt Jaunmoku pils parku, kā arī, pārgājienu noslēdzot, uz 
mājām vēl nesteigties, bet atklāt Tukuma smukumu savām acīm.  

https://baltictrails.eu/lv/forest/day/123
https://forms.gle/gggwg8U5qwQ3JeHf8
http://www.1188.lv/
https://baltictrails.eu/lv/forest/day/126
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Plašāks apraksts par šo posmu -  https://baltictrails.eu/lv/forest/day/124 
REĢISTRĒTIES pārgājienam šeit - https://forms.gle/DNyvTsYRbhQVnRKD8 

14.05.2022 Priekule – Kalvene, ~ 29 km 
Reģistrācija no pulksten 9.00, sākums 9.30.  
Tikšanās vieta: Priekules sporta halles, Aizputes iela 1a, Priekule. 
! 14. maijā darīt ko būs arī pa nakti, jo šajā datumā norisināsies arī  Starptautiskā Muzeju nakts. Vairāk par 
pasākumiem tuvējā apkārtnē var uzzināt: www.dienvidkurzeme.lv vai 
www.facebook.com/MuzejuNaktsLatvija/ 
Nepieciešamības gadījumā pārgājienu noslēgumā šoferi tiks aiztransportēti atpakaļ uz Priekuli. 
Plašāks apraksts par šo posmu -   https://baltictrails.eu/lv/forest/day/116 
REĢISTRĒTIES pārgājienam šeit - https://forms.gle/Kk5SJEqNZDTFGKDF8 
 

15.05.2022 Kalvene – Aizpute, ~ 14 km 
Reģistrācija no pulksten 10.40, sākums 11.00.  
Tikšanās vieta: Viesnīca, kafejnīca “Spāres”, Kalvene, Dienvidkurzemes novads. 
! Pārgājiena sākuma laiks izvēlēts, lai dalībniekiem iespējams pievienoties pārgājienam, ceļā uz sākuma punktu 
dodoties ar starppilsētu autobusu maršrutā: Liepāja – Rīga, izkāpjot pieturā “Kalvene”. No pieturas “Kalvene” 
līdz tikšanās vietai mērojami vēl papildus 700m.  
Nepieciešamības gadījumā pārgājienu noslēgumā šoferi tiks aiztransportēti atpakaļ uz Kalveni. 
Plašāks apraksts par šo posmu -   https://baltictrails.eu/lv/forest/day/117 
REĢISTRĒTIES pārgājienam šeit - https://forms.gle/KfgoMV2BZxqWsXjG8 
 

27.05.2022 Tukums – Jāņukrogs, ~14 km 
Reģistrācija no pulksten 10.40, sākums 11.00.  
Tikšanās vieta: Dzelzceļa stacija “Tukums I”, Dzelzceļa iela 3, Tukums. 
! Pārgājiena sākuma laiks izvēlēts, lai dalībniekiem iespējams pievienoties pārgājienam, ceļā uz tikšanās vietu 
dodoties ar vilcienu maršrutā Rīga – Tukums, izkāpjot pieturā “Tukums I”. 
Arī atpakaļceļu uz Tukumu vai Rīgu iespējams plānot ar vilcienu, iekāpjot pieturā “Smārde”, kas ir aptuveni 2,3 
km no pārgājiena  noslēguma. 
Plašāks apraksts par šo posmu -  https://baltictrails.eu/lv/forest/day/125 
REĢISTRĒTIES pārgājienam šeit - https://forms.gle/8uRLtHWh1QXyKxpA8 
 

28.05.2022 Kazdanga – Snēpele,  ~22 km  
Reģistrācija no pulksten 10.00 , sākums 10.30. 
Tikšanās vieta: Kazdangas pils, Kazdanga, Dienvidkurzemes novads. 
! Nepieciešamības gadījumā pārgājiena noslēgumā šoferi tiks aiztransportēti atpakaļ uz Kazdangu. 
Iesakām Kazdangā ierasties ātrāk, lai iepazītos ar apkārtni un Kazdangas parku, kas  ir lielākais muižas parks 
Latvijā (~196ha). 
Plašāks apraksts par šo posmu (skatīt sākot no Kazdangas) -  https://baltictrails.eu/lv/forest/day/118 
REĢISTRĒTIES pārgājienam šeit - https://forms.gle/ErAFGRfXEJdKPiwXA 
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atbalstu. Kopējās projekta izmaksas ir 788 104,45 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda ir 669 888,76 EUR.  
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