Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par Jūrtakas gājiena norisi
Kur var dabūt un kur būs atrodama aktuālā informācija par Jūrtakas gājienu?
Jūrtakas Facebook lapā: facebook.com/jurtaka. Lūdzu, piesekojiet lapai.
Vai ir kaut kur speciāli jāpiesakās?
Nē. Taču ir jāpieraksta savu vārdu dalībnieku lapā, lai organizatori varētu aplēst aptuveno cilvēku
skaitu katrā dienā.
Cikos sākam iet?
Starta laiks nemainās. Tas katru reizi ir plkst. 10:00.
Cikos beidzam iet?
To grūti prognozēt. Tas atkarīgs no daudziem faktoriem. Cerams, ka ap sešiem - septiņiem
vakarā jau būsim finiša punktā.
Cik garš būs dienas gājiens?
Tas apskatāms Jūrtakas Facebook lapā facebook.com/jurtaka. Katru dienu kilometru skaits ir
atšķirīgs: no 18 - 25 km. Jārēķinās, ka reālais kilometru daudzums var būt lielāks par norādīto + 2 4 km.
Kā pa ceļam ēdīsim?
Katrs ņem līdzi pārtiku un ūdeni tā, lai pietiktu vienai dienai. Ja būs kur, pa ceļam varēs nopirkt
saldējumu un kafiju.
Kur nakšņojam?
Katrs pats uzņemas rūpes par naktsmītnes organizēšanu, ja dodas vairāku dienu gājienā, kā
arī nokļūšanu līdz naktsmītnei un nokļūšanu līdz nākamā rīta starta punktam.
Vai tiks nodrošināts transports?
Katrs pats rūpējas par savu loģistiku - nokļūšanu uz starta punktu un aizkļūšanu no finiša punkta.
Facebook.com/jurtaka lapā var sazināties ar citiem interesentiem un veidot grupas, savstarpēji
vienojoties ar šoferīšiem u.c. jautājumiem.
Ko darīsim ja līs lietus?
Laika apstākļi nebūs par iemeslu gājiena atlikšanai, tādēļ ir jāparūpējas par piemērotiem apaviem
un apģērbu.
Kāds būs segums?
Apdzīvotās vietās - asfalts, citur – jūras krasts, meža ceļi un takas, zemes ceļi.
Kāda ir grūtības pakāpe?
Ļoti subjektīvs vērtējums. Atkarīgs no garuma un reljefa, gājēja fiziskās
sagatavotības. Vairumā gadījumu – viegla vai vidējas grūtības.
Vai
var iet ar bērniem?
Protams! Atbilstoši to vecumam (no 7 - 8 gadiem) un fiziskām spējām, kuri arī
iepriekš ir gājuši garākos pārgājienos un regulāri sporto.

Vai var iet ar bērnu ratiņiem?
Nē, jo segums, kā arī reljefs daudzviet nebūs tam piemērots.
Vai lielāki bērni var braukt ar riteņiem?
Nē.
Vai kāds vadīs gājienu?
Jūrtaku visā garumā ies un gājienu pavadīs Lauku ceļotāja eksperts Juris Smaļinskis, bet tā nebūs
gidēta ekskursija.
Kā ar drošību?
Katrs pats ir atbildīgs par savu un līdzcilvēku drošību pasākuma laikā.
Vai var doties līdzi ar suņiem?
Jā, respektējot nacionālajos parkos un citās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās esošos
noteikumus, attiecīgās valsts noteikumus. Tie jāatrod un jāizstudē suņu saimniekiem.
Vai šis ir maksas pasākums?
Nē. Šajā pasākumā arī nevar pievienoties tūristu grupas (iņas), kas ir maksājušas dalības maksu
kādam citam, kurā šis pārgājiens ir kāda vai visa daļa no to organizētā pasākuma.
Kā ar ērcēm?
No tām neviens un nekur nav pasargāts. Piemēroti ģērbieties, ņemiet līdzi pret - insektu aerosolus
un regulāri pārbaudiet sevi. Odi arī būs. Čūskas – varbūt.
Vai var iet ar nūjām?
Jā, ja plānojiet iet garāku distanci, nūjas lieliski noderēs!
Cita svarīga informācija!
Lietuvā, valsts pierobežas zonā un joslā nepieciešama derīga ID vai pase.
Skaidra nauda. Vēlams paņemt līdzi, ja pa ceļam gadīsies mazi pakalpojumu sniedzēji, pie kuriem
nevar norēķināties ar karti.
Telšu vietas. Ja grasieties pievienoties ar telti, pašiem ir jāatrod vietas, kur tās drīkst celt,
respektējot Kuršu kāpu nacionālā parka un Piejūras reģionālā parka noteikumus – meklējiet
nacionālo parku un TIC veidotajās novadu mājas lapās.
Zināšanai! Pārgājiena laikā tiks fotografēts un filmēts un iegūtie materiāli tiks izmantoti ceļvežu,
brošūru, karšu u.c. materiālu gatavošanai, kā arī publicēšanai interneta lapās un sociālajos tīklos,
masu medijos. Ja Jūs piedalieties šajā pasākumā, tad arī automātiski piekrītiet augstāk minētajai
kārtībai. Tā kā dzīvojam dinamiskā un mainīgā vidē, dienu pirms brauciena vēlreiz pārbaudiet
augstāk norādītos informācijas avotus, lai pārliecinātos, ka nekas nav mainījies!
Uz tikšanos Jūrtakā!
Jūrtaka tiek veidota projekta LLI-448 „Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana
Lietuvā” (Pārgājienu projekts) ietvaros, kas tiek realizēts ar Eiropas Savienības un Interreg V-A
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu
pilnībā atbild Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs", un tā nekādos apstākļos nav
uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

