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http://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/Agora2.0/Agora2.0_lv.html
Projekta mērķis ir veidot vienotu Baltijas jūras reģiona identitāti, izceļot un reklamējot Baltijas jūras reģiona dabas un kultūras
mantojuma nozīmīgāko daļu (meži, akmeņu krāvumi, sarkano ķieģeļu gotiskā arhitektūra, pilis, plūstošās kāpas u.c.) kā reģiona biznesa
vidi un īpašo spēku.

Projektā iesaistītas 24 projekta partneri, pārstāvot 10 valstis ap Baltijas jūru - NVO, valsts institūcijas, biznesa pārstāvji, zinātnes
institūti. LLTA "Lauku Ceļotājs" sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu šī projekta ietvaros veic pilotprojektu apzinot Latvijas
meža teritorijas ar augstu ekoloģisko un bioloģisko daudzveidību un dabas tūrisma potenciālu.

Pilotprojekta mērķis ir meža kā Baltijas jūras reģiona dabas un kultūras mantojuma izmantošana tūrisma attīstībā, nodrošinot reģiona
sociāli-ekonomisko ilgtspējību un veidojot kopējo Baltijas jūras reģiona identitāti.

• Apzinātas meža teritorijas ar ekoloģisko vērtību, bioloģisko
daudzveidību un teritorijas, ko var izmantot dabas tūrismā –
izveidot publiski pieejamu elektronisku datu bāzi www.celotajs.lv
par tūristiem interesējošiem meža resursiem.

• Izveidoti dabas tūrisma produkti. Izstrādāti kājnieku, velo, auto
un kompleksie ceļojumu maršruti. Visi tūrisma produkti un
pakalpojumi būs pieejami arī interneta vidē www.celotajs.lv .

• Izstrādāts meža tūrisma ceļvedis, kurā būs ietverta meža
teritoriju tūrisma karte, ilustrēti ieteikumi pārgājieniem/brīvdienām
dabā, meža teritorijās identificēto sugu saraksts ar saistošiem

dzīvnieku un augu aprakstiem. Ceļvedis būs pieejams drukātā veidā
un elektroniski www.celotajs.lv.

• Izstrādāta apmācību rokasgrāmata dabas tūrisma produktu
izveidei – tiks apkopota labākā dabas produktu gidu pieredze,
nepieciešamās iemaņas gidiem, izstrādātas vadlīnijas ilgtspējīgu
dabas produktu izveidei. Informatīvais materiāls būs pieejams
interneta vidē macies.celotajs.lv.

• Veicināts Baltijas jūras reģiona dabas un kultūras mantojuma
mārketings.
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Pilotprojektu Latvijā veic:

Meži Latvijā aizņem 2 965 11 8 ha. Pēc VMD datiem, kas
apkopoti MVR, mežainums ir 50,3%. Salīdzinājumā ar citām
Eiropas valstīm Latvija pieskaitāma pie mežiem bagātām valstīm
(Eiropā meži vidēj i aizņem 33% no sauszemes teritorijas).

Meža zemes sastāv no:

• meža (45,9%);

• purviem (2,8%);

• laucēm (0,54%);

• pārplūdušiem klajumiem (0,2%);

• infrastruktūras objektiem (0,8%).

Salīdzinot ar 1 923 .gadu, kad mežainums Latvijā bija 23%, laika
gaitā līdz mūsdienām tas ir dubultoj ies un sasniedzis 50,2%.
Meža platību pieaugums prognozējams arī turpmāk, jo turpinās
lauksaimniecībā neizmantoto zemju dabiska aizaugšana, kā arī to
mākslīga apmežošana.

Latvijas mežus pārsvarā veido skuju koki, tomēr ir vērojamu daļu
aizņem arī pārējās sugas. Lielākajai daļai mežaudžu valdošā koku
sugas ir skuju koki - priede un egle. Skuju koku audzes aizņem
55% no visu audžu platībām, bērzu - 30%, baltalkšņu - 7% un
apšu - 4%.

Vairāk informācijas: www.vmd.gov. lv

Meži Latvi jā

Baltijas jūra reģionas Interreg IIIB Kaimiņattiecību Programmas
projekta „AGORA – Ilgtspējīga tūrisma attīstības tīkls Baltijas
jūras reģionā” (NI 0084) (AGORA – Network Sustainable Tourism
Development in the Baltic Sea Region, turpmāk – Projekts)
galvenais mērķis bija īstenot BALTIC 21 (Baltijas jūras reģiona
Dienaskārtība 21 .gadsimtam) tūrisma sektora ilgspējīgas attīstības
stratēģiju:

• veicināt publiskā un privātā sektora sadarbību vietējā un
reģionālā līmenī;
• apzināt un integrēt labākās zināšanas un praksi ilgspējīgā tūrismā
un padarīt to pieejamu Baltijas jūras reģionā un visā Eiropā;
• nodrošināt visaptverošu instrumentu komplektu ar pārbaudītām
metodoloģijām un praksē orientētām vadlīnijām;
• stiprināt visu iesaistīto pušu kompetenci un kapacitāti;
• stimulēt lauku attīstību un investīcijas ilgspējīgā tūrismā;
• izveidot ilgspējīga tūrisma ilgtermiņa tīklveida struktūru.

LLTA „Lauku ceļotājs” projektā veica pilotprojektu. Tā
sasniegtie rezultāti:
• izveidoti ilgtspējīgā tūrisma produkta kritērij i
• izstrādāta elektroniska sistēma ilgtspējības kritēriju atbilstības
pārbaudei
• izstrādāta datu bāze ilgtspējīgajiem tūrisma produktiem
• piedāvājums apsekots, atbilstība novērtēta un informācija
ievadīta datu bāzē
• izveidots un popularizēts ilgtspējīgā tūrisma produktu brends
(iespiedmateriāli, internets)

Uz šī projekta rezultātiem balstīts Agora 2.0 projekta pieteikums un
plānotie rezultāti.




