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JAUNUMS - Baltijas nacionālo parku tūrisma ceļvedis

Jaunajā ceļvedī – dabas un tūrisma pakalpojumu 
informācija  par  visiem  nacionālajiem  parkiem 
Baltijā. 

Pirmo  reizi  ir  klajā  nācis  šāds  unikāls  izdevums 
(Latviski  un  angliski  –  atsevišķi  izdevumi),  kurā 
vienkopus  atrodama  informācija  par  to,  ko 
ceļotājs var redzēt un darīt, kur nakšņot un paēst 
visos  14  nacionālajos  parkos  Latvijā,  Lietuvā  un 
Igaunijā.  Ceļvedi  sagatavojis  pazīstamais  tūrisma 
ceļvežu  autors,  ceļotājs,  biologs  un  tūrisma 
zinātājs  Juris  Smaļinskis.  Izdevums  tapis  „Lauku 
ceļotāja”  sadarbībā  ar  nacionālo  parku 
administrācijām  un  uzņēmējiem,  klātienē 
apsekojot piedāvājumu. 

Informācija un bagātīgs foto klāsts iepazīstina ar 
interesantiem,  citos  izdevumos  neminētiem 
faktiem, ceļojumu maršrutiem un tūrisma pakalpojumiem sadaļās  Kā nokļūt un kā labāk apceļot? Kādēļ  
veidots nacionālais parks? Interesantākie tūrisma objekti un maršruti. Ko vēl var darīt? Noderīgi padomi.  
Karte, objektu koordinātes.

Izdevumā iekļauti maršruti kājāmgājējiem, velobraucējiem, autobraucējiem, laivotājiem, slēpotājiem, augu, 
sēņu, putnu un dzīvnieku vērotājiem. Norādīta naktsmītņu, informācijas centru, gidu un citu pakalpojumu 
kontaktinformācija.

Nacionālo parku daudzveidīgais piedāvājums
Katram nacionālajam parkam ir  sava  „oga” –  konkrētas  dabas  un kultūrvēstures  vērtības,  kuru dēļ  tas 
noteikts kā nacionālais parks, un katrā ir arī kāds īpašs, citur neatrodams tūrisma piedāvājums:

Igaunijas nacionālie parki:
• Lahemā NP – lielākie Baltijas dižakmeņi, ūdenskritumi, muižas, jūras piekraste
• Matsalu NP – putnu vērotāju paradīze. Matsalu līcis ir Eiropas mērogā nozīmīga putnu migrācijas 

vieta
• Vilsandi NP – unikāls salu arhipelāgs, roņi, putni, Vilsandi bāka, uz kuru bēguma lakā var brist kājām, 

laivošana jūrā
• Somā NP – visplašākais  dabas tūrisma piedāvājums Baltijas valstīs:  dabas vērošanas ekskursijas, 

pārgājieni ar purva kurpēm, laivošana, „5. gadalaiks” – plūdu sezona
• Karula NP – mazapdzīvota dabas vide, prom no civilizācijas – meži, dabas takas, skatu torņi
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Latvijas nacionālie parki:
• Slīteres NP – Kolkasrags, Šlīteres bāka, piekrastes zvejniekciemi ar kūpinātām zivīm, meža dzīvnieku, 

putnu, augu tūres, velomaršruti, atpūta jūras krastā
• Ķemeru  NP  –  kūrorta  tradīcijas,  sēravoti,  purvu  un  dumbrāju  takas,  velomaršruti,  sikspārņu 

vērošana, makšķerēšana Kaņierī
• Gaujas NP – Līgatnes dabas takas, Sigulda, slēpošanas trases, laivošana, velomaršruti, gumijlēkšana, 

gaisa tramvajs
• Rāznas NP – Latgales ezeri,  meži, Daugavas loki,  sādžas, tradīcijas, gardie ēdieni un „šmakovka”, 

nekur citur neatrodams, spilgts kolorīts

Lietuvas nacionālie parki:
• Kuršu kāpas NP – unikāla piekraste,  zvejnieku ciemi,  putnu migrācijas ceļi,  militārais  cietoksnis, 

delfinārijs, Klaipēdas bāka
• Žemaitijas  NP  –  Plateļu  ezers,  Žemaišu  Kalvārija  –  svētceļojumu galamērķis,  un bijusī  padomju 

armijas slepenā kodolraķešu bāze ir vismaz trīs vietas, kuru dēļ vērts apmeklēt šo parku
• Augštaitijas NP – Lietuvas „ezeru zeme”, skatāmi pilskalni, baznīcas, ūdensdzirnavas, etnografiskie 

ciemi. Parka simbols ir Ladakalnis – sens kulta kalns, no kura redzama iespaidīga ainava ar sešiem 
ezeriem

• Traķu vēsturiskais NP – veidots kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Slavenā Traķu pils, ezeri, 
muižas, pilskalni, ozolu meži

• Dzūkijas NP – mazskarti meži, tīras upes, lieli purvi, etnografiski ciemi, bitenieki, sēnes un ogas – tie 
ir Dzūkijas nacionālā parka „atslēgas vārdi”. 

Kā iegūt ceļvedi?
Ceļvedis  pieejams  latviešu  un  angļu  valodās  kā  bezmaksas  pielikums  katalogam  „Atpūta  Laukos”  – 
grāmatnīcās  un  Asociācijas  „Lauku  ceļotājs”  birojā  Rīgā,  kā  arī  e-versijā  mājas  lapā 
http://www.celotajs.lv/p/ebook/BalticNpGuide2012 .

Ceļvedis izdots ar EK Life programmas atbalstu projektā „Vides politikas un pārvaldības priekšlikumu izstrāde, demonstrējot tūrisma  
attīstības ieguvumus vides, sociālajā un ekonomikas jomā Slīteres nacionālajā parkā” (LIFE07 ENV/LV/000981)

Asnāte Ziemele
Asociācijas prezidente (29285756)
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