Mežtakas

Dienvidu daļas
atklāšanas pārgājiens
Snēpele - kuldīga (21 km)
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 SNĒPELES UZ KULDĪGU- 21 KM

Par pārgājiena maršrutu Mežtakas #92 posmā:
Gājiens sāksies no Snēpeles muižas (56.840275, 21.945124), tālāk pa Snēpeles galveno ielu
Mežtaka izved uz ceļa V1294 un jau pēc 0,3 km iepretī Ķepšu ezeram nogriežas pa labi uz neliela
lauku ceļa. Pa šo ceļu Mežtaka aizlīkumo līdz Slipiņciemam, pirms tā pa dambi šķērsojot Sprincupi,
uz kuras izveidots dīķis. Tālāk Mežtaka dodas Pelču virzienā. Pelču apkaimē taka izlokās gar Dambu
dīķiem, izved uz Kuldīgas–Pelču ceļa (V1293) un tālāk stiepjas cauri Kuldīgas dārziņu rajoniem –
Kurzemītei un Rumbai, līdz sasniedz Ventas krastu un Kuldīgas apvedceļu. No tā līdz pat Senajam
ķieģeļu tiltam Mežtaka 2,4 km garumā ved pa skaistu Ventas krasta taku, kur mitrākās vietās un pāri
strautiem ir koka tiltiņi un laipas. Pārgājiena galamērķis ir Kuldīgā, pie Ventas tilta Cafè
“Riverside.
Ņem līdzi pārgājienu apavus, dzeramo ūdeni, rezerves zeķes un laikapstākļiem atbilstošu apģērbu.

Reģistrācija pārgājienam >>> https://forms.gle/kTVamLHiVK7w46fo9.
Dalība pārgājienā – bez maksas.
Sīkāka informācija aija.neilande@kurzemesregions.lv.

PĀRGĀJIENA PROGRAMMA UN KARTE
Auto novietošana Kuldīgā - Krasta ielas stāvlaukumā (56.971014, 21.979997).
10.00 organizatoru nodrošināts transports no Krasta ielas stāvlaukuma Kuldīgā uz Snēpeli pārgājiena sākuma vietu.
10.20 Reģistrācija pārgājienam pie Snēpeles muižas un muižas apskate.
11.00 Mežtakas Diendivu daļas atklāšana uzrunas.
11.30 Pārgājiena starts no Snēpeles muižas.
13.30 – 14.30 Pusdienu pauze Pelču pils parkā – zivju zupa, iespēja apskatīt daļu pils, kā arī
muzikāls pārsteigums.
14.30 pārgājiens turpināsies gar zivju dīķiem, caur dārziņu teritoriju Kuldīgas pievārtē, pa Ventas
pastaigu taku.
16.30 – 17.00 Pārgājiena noslēgums pie Ventas tilta – Cafè “Riverside”.
Drošākai navigācijai, lūdzu, apskatiet
pārgājiena maršrutu:
https://baltictrails.eu/lv/forest/route/da
y/119/map.
Jūs varat arī eksportēt maršrutu kā gpx
failu savā viedpulkstenī vai citās
viedierīcēs.

AUTOSTĀVVIETA KULDĪGĀ

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.

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

