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Izdots „Mežu ceļvedis” – Latvija, Lietuva, Igaunija, Baltkrievija

Baltijas meži ir līdzīgi, tomēr daudzveidīgi. Jaunais Mežu Ceļvedis ir noderīgs tiem, 
kam patīk atpūta dabā. Šis izdevums palīdzēs gan atrast vietas,  kur atpūsties,  gan 
iepazīt  mežu – ar  foto un interesantiem faktiem stāstot  par  augiem,  dzīvniekiem, 
putniem, meža veidiem un vēsturi. Ērts kabatas formāts ļauj ceļvedi ņemt līdzi dabā. 
Īpaša mērķauditorija ir bērni uz skolēni, jo ar šo izdevumu turpinām tradīciju stāstīt 
par dabu vienkāršā, ikvienam saprotamā valodā, izceļot interesantāko. 

 Ceļveža sadaļas:

• „Mežu  vēsture”  -  mežu  veidošanās  gaita  no  aizvēsturiskiem laikiem līdz 
mūsdienām. Vēstures pēdas iespējams atpazīt arī dabā.

• „Ar ko ir interesanti mūsu meži?” – Baltijas meži unikāli ar to, ka atrodas pārejas joslā starp ziemeļu 
skujkoku un Eiropas platlapu koku mežiem. Šeit valda liela augu un koku daudzveidība, kas veido 
krāšņu, unikālu, citur nesastopamu ainavu.

•  „Mežs un četri gadalaiki” – kas redzams un piedzīvojams mežā katrā gadalaikā.

•  „Biežāk sastopamie un savdabīgākie meži” - interesantāko un vieglāk atpazīstamo mežu apraksti ar 
fotoattēliem.

• „Vērts  redzēt!”-  interesantākās  vietas:  nacionālie  parki,  dabas  parki  un  cita  veida  teritorijas,  kur 
varam doties izzinošās ekskursijās un iepazīt mežus un to iemītniekus.

• „Palīgs sugu noteikšanai dabā” – apm. 400 bieži sastopamu sēņu, augu un dzīvnieku sugu fotoattēli 
un īsi apraksti, kas palīdzēs tos vieglāk atpazīt un noteikt dabā.

• „Ņem vērā!” - praktiski padomi, kas noderēs, ceļojot dabā.

• „Zaļie padomi” - palīdzēs ceļot videi un vietējiem cilvēkiem draudzīgākā veidā.
Ceļvedi sagatavoja Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs" sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu un 
Baltkrievijas  Lauku  tūrisma  asociāciju.  Ceļvedis  tapis  projekta  AGORA  2.0  http://www.agora2-
tourism.net/ ietvaros, kas definē 5 Baltijas jūras valstu dārgumus, ceļot šīs teritorijas kopējo atpazīstamību 
tūristiem: Meži; Pilis un muzeji; Akmeņi un klintis; Ceļojošās kāpas, Sarkano ķieģeļu gotika. Baltijas valstis 
un Baltkrievija īsteno pilotprojektu „Meži”. Projekts daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropas reģionālā 
attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta) atbalstu.

Ceļvedis izdots latviešu un angļu valodās,  Baltkrievijā tas tiek tulkots arī  krieviski.  LV un EN izdevumi 
pieejami "Lauku ceļotāja" birojā (Kalnciema iela 40, Rīga).
Ceļvedis  apskatāms  arī  e-versijā  asociācijas  „Lauku  ceļotājs”  mājas  lapā 
http://www.celotajs.lv/lv/p/ebook/ForestGuide2012 
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