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Garās distances pārgājienu maršruts
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Ceļvedī Mežtaka ir sadalīta
8 reģionos: 

1   RĪGA UN PIERĪGA, 

2   GAUJAS NACIONĀLAIS  
         PARKS, 

3   ZIEMEĻGAUJAS MEŽAINE,  

4   VECLAICENES MEŽAINE, 

5   HĀNJAS AUGSTIENE, 

6   SETU ZEME, 

7   PEIPUSA EZERA PIEKRASTE,   
        un

8   ZIEMEĻIGAUNIJAS 
         PIEKRASTE .

Katrs reģions ceļvedī ir iezīmēts ar 
atšķirīgu krāsu. 

Mežtakas ~ 1060 km ir sadalīti 
50 dienu posmos. Katrs posms 
ir veicams vienā dienā, taču, ja 
kilometrāža ir garāka, posma 
aprakstā sniegti ieteikumi, kā 
posmu sadalīt divu dienu gājienā.  

KATRA POSMA APRAKSTĀ IR IEKĻAUTA 
ŠĀDA INFORMĀCIJA:

KARTE, 

kurā ir atzīmēta Mežtaka  , 

konkrētā posma starta un   
finiša punkti,

interesantākās
apskates vietas “Vērts redzēt”  1  

,

posmā pieejamie pakalpojumi

    (autobusa pieturas), 

      un    .

PRAKTISKĀ INFORMĀCIJA
PAR POSMU:

 Garums kilometros,

     Ilgums: ~ posma veikšanai 
nepieciešamais laiks,

      Starts: vieta, kur ērti uzsākt 
gājienu,

       Finišs: vieta, kur ērti beigt 
gājienu; iet var arī pretējā 
virzienā,

  Maršruta gaita: lielākās 
apdzīvotās vietas,

  Ceļa segums,

 Grūtības pakāpe:
     viegls
   vidējas grūtības
  grūts

     Šķēršļi: dabiski vai cilvēka radīti 
šķēršļi; ieteikumi, kā tos pārvarēt

     Bīstamas vietas: šeit jābūt īpaši 
uzmanīgiem!

     Der zināt!
 Noderīga informācija

 Alternatīvas:
 citi ceļi un takas, pa kurām var 

iet nelabvēlīgos laika apstākļos 
vai citās situācijās

     1   Vērts redzēt! Interesantāko 
apskates objektu nosaukumi vai 
īsi apraksti ar GPS koordinātām.

PAKALPOJUMI:

informācija ar     un koordinātām par 

        un   .

KĀ LIETOT CEĻVEDI?

Informācija par pakalpojumiem un infrastruk-
tūru ir atrodama šī ceļveža posmu aprakstos 
un baltictrails.eu 

  Naktsmītņu daudzums dažādos Mežta-
kas posmos ir atšķirīgs. Informācija par nakts-
mītnēm ir atrodama katra posma aprakstā. 
Tajā ir norādīts naktsmītnes nosaukums, ko-
ordinātas un   . Naktsmītnes ieteicams re-
zervēt laicīgi, jo tūrisma sezonas laikā tās var 
būt jau aizņemtas. Savukārt, ziemas laikā daļa 
naktsmītņu var būt slēgtas.

Ēdināšanas pakalpojumu pieejamība          
dažādos posmos ir atšķirīga. Ir posmi, 

kur šādu pakalpojumu nav. Jārēķinās, ka ir 
uzņēmumi, kas darbojas tikai vasaras sezonā 
vai noteiktos laikos, tādēļ pirms to apmeklēju-
ma ir ieteicams piezvanīt.

 Mežtakas tuvumā ir vairāk nekā 100 pub-
liski pieejamas labiekārtotas bezmaksas 

atpūtas vietas. Tajās parasti ir nojumes, galdi, 
soli, atkritumu urnas, ugunskura vai grila vie-
tas un tualetes. Atpūtas vietas ir arī pie nakts-
mītnēm, taču to izmantošana ir jāsaskaņo ar 
apsaimniekotāju. Atpūtas vietās, pie kurām 
posmu aprakstos ir simbols , var celt teltis. 
Vietās, kur ir pievienots simbols  drīkst ku-
rināt ugunskuru vai izmantot grilu.

 Veikali atrodas apdzīvotās vietās. Jārēķi-
nās, ka ir Mežtakas posmi, kuros veikalu 

nav vienas vai vairāku dienu gājiena garumā. 
Par to ir atrodama informācija posmu ap-
rakstos. 

 

 Mežtakas tiešā tuvumā vai tās apkār-
tnē ir pieejams sabiedriskais transports 

(visbiežāk autobuss, retāk – vilciens), taču ie-
priekš ir jāprecizē kursēšanas laiki – Latvijā: 
www.1188.lv/satiksme, Igaunijā: www.peatus.
ee, www.tpilet.ee. Rīgā un Tallinā var izmantot 
pilsētas sabiedrisko transportu. Uz Igaunijas 
salām var nokļūt ar neliela izmēra kuģiem: 
Prangli (www.tuuleliinid.ee), Naissaare (www.
monica.ee), Pedassaare (mart.praks@gmail.
com, +372 5040792).

Posmu aprakstos un kartēs ir sniegta infor-
mācija par 
bankomātiem   ,
aptiekām  un
tuvākajiem tūrisma informācijas centriem . 
Ārkārtas situācijās:    112!

PAKALPOJUMI UN INFRASTRUKTŪRA
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 Mežtaka ir sadalīta #50 atsevišķos pos-
mos, kas aprakstīti ceļveža lapās.

 Katrs # posms ir veicams arī kā atsevišķs, 
neatkarīgs maršruts. Ar   ceļvedī ir 
norādīts katra posma ieteicamais starta 
un finiša punkts. Posmus savienojot, var 
veikt vairāku dienu maršrutu.

 Mežtaku var sākt jebkurā fiziski pieejamā 
vietā un iet abos virzienos (marķējums ir 
abos virzienos).  

 Atkarībā no interesēm un iespējām 
atsevišķus Mežtakas gabalus var neiet 
kājām, bet izmantot sabiedrisko trans-
portu. Var vienoties ar naktsmītņu 
saimniekiem par transportu un mantu 
pārvešanu uz nākamo vietu.

 No baltictrails.eu var atsevišķi izdrukāt 
katra Mežtakas # posma aprakstu un 
lejupielādēt GPX failus.

 Dabā orientēties palīdz Mežtakas 
marķējums    uz kokiem vai citiem 
objektiem/priekšmetiem. Apdzīvotās 
vietās orientēšanos atvieglo Mežtakas 
uzlīmes   uz ceļa zīmēm un citiem ob-
jektiem/priekšmetiem. Atsevišķās vietās, 
kur Mežtakas maršruts sakrīt ar Igaunijas 
valsts mežu (RMK) veidotajām takām, 
atradīsiet citas krāsas zīmes, piemēram  

 . Par izmaiņām marķējumā gājējam 

norādīs informācijas plāksnes.

 Nozīmīgās tūrisma vietās Mežtakas malā 
ir izvietoti informācijas stendi.

 Mežainos apgabalos Mežtaka ved pa 
maziem meža vai lauku ceļiem, bet, 
kur iespējams, – pa takām. Lai Mežtaka 
varētu pastāvēt kā vienots maršruts bez 
pārtraukumiem, ir vietas, kur tā iet gar 
asfaltētu ceļu nomalēm. Peipusa ziemeļu 
krastā un dažviet Somu līča krastā tā ved 
pa smilšainām pludmalēm vai akmeņainu, 
klinšainu un dažviet arī aizaugošu krastu. 
Pilsētās un apdzīvotās vietās Mežtaka ved 
pa gājēju ietvēm vai ielas nomali.

 Mežtaku iziet palīdzēs ceļvedī pievienotās 
kartes. Ceļu var pajautāt vietējiem 
iedzīvotājiem.

 Kur tas ir iespējams, pie sava auto var 
atgriezties ar sabiedrisko transportu, lai 
tālāk dotos uz nakšņošanas vietu vai citu 
galamērķi.

 Ar naktsmītnes saimnieku var vienoties 
par transfēra pakalpojumu. Proti, saim-
nieks var aizvest atpakaļ pie auto vai arī 
nepieciešamības gadījumā pabraukt pretī 
vai aizvest mantas.

 Gājēji var organizēt savu loģistiku paši, 
vienu auto iepriekš atstājot finiša, otru – 
starta punktā. Sasniedzot finiša punktu, ar 
otru auto var atgriezties starta punktā.

KĀ IZIET MEŽTAKU?

 Mežtaka šķērso Vidzemes, Alūksnes un 
Hānjas augstieņu daļas, bet citviet tā ved 
pa zemienēm. Zemākās vietas Mežtakā 
atrodas līdz ar jūras līmeni, bet augstākā 
(~ 256 m vjl.) atrodas Lielā Munameģa 
piekājē. Otra augstākā vieta ir Drusku 
pilskalns (246 m vjl.). Lielais Munameģis 
(318 m vjl.) ir Baltijas valstu augstākais 
reljefa punkts.

 Ļoti izteikts Mežtakas reljefs ir 
novērojams Gaujas senlejā un tās 
pieteku gravās, kā arī vietās, kur 
Igaunijas ziemeļu piekrastē paceļas 
Ziemeļigaunijas glints – stāva un līdz 56 
m augsta klinšaina krasta kāple. Piecas 
dienas Mežtaka ved pa Gaujas sen-
leju – lielāko un dziļāko Baltijas valstīs, 
bet Toilas–Kundas posmā piecu dienu 
garumā izlokās gar Ziemeļigaunijas glinta 
atsevišķām daļām.

 Mežtakas tuvumā atrodas izcili dabas 
pieminekļi: lielākais Baltijas valstu 
dižakmens Ehalkivi (930 m3), Baltijas 
valstīs augstākais ūdenskritums – Va-
lastes ūdenskritums (26 m) – un viens 
no iespaidīgākajiem – Jegalas (Jägala) 
ūdenskritums. Gaujas, tās pieteku un 
Piuzas upes krastos paceļas vareni un 
ainaviski smilšakmens atsegumi ar 
dabiskām un cilvēka veidotām alām. 
Piuzas alas ir garākās cilvēka veidotās 
pazemes raktuves Baltijā smilšakmens 
iežos. Somu līča krastā zinātāji atpazīs 
miljoniem gadu vecas fosilijas.

 Mežtaka iet cauri mežainākajiem Latvijas 
un Igaunijas apvidiem, kuros iepazīstama 
lielākā daļa no Baltijas valstīs sastop-
amajiem mežu biotopiem un mežu tipiem. 
Daudzviet redzami dažādu sugu dižkoki un 
koki, kas ir saistīti ar vēsturiskiem noti-
kumiem un nostāstiem.

 Mežtaka ir izcila vieta putnu un dzīvnieku 
vērošanai. Tajā var novērot Eiropas lielāko 
dzīvnieku – alni. Izturoties klusi, var sas-
tapt stirnu, staltbriedi, lapsu, zaķi, caunu, 
ūdru, vāveri, ezi. Iespējams ieraudzīt vilka 
un lūša pēdas. Bieži ir sastopams bebrs, 
kura celtās mājas un nograuztie koki ir 
redzami pie ūdeņiem.

 Putnu vērotāji piemērotā laikā var novērot 
(vai dzirdēt) melno un balto stārķi, mazo 
ērgli, griezi, apodziņu, zaļo ķauķīti, 
dažādas pūču un dzeņveidīgo putnu su-
gas, t. sk. Eiropas lielāko dzeni – melno 
dzilnu, bet pie ūdeņiem – zivju dzenīti.

 Mežtaka šķērso trīs nacionālos parkus, 
no kuriem Gaujas Nacionālais parks ir 
vecākais Latvijas, bet Lahemā – vecākais 
Igaunijas un Baltijas nacionālais parks. 
Alutaguses Nacionālais parks ir jaunākais 
(dibināts 2018. g.) no 15 Baltijas val-
stu nacionālajiem parkiem. Kopumā 
Mežtaka šķērso vai ved gar ~ 40 īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām.

 Mežtaka vairāk nekā nedēļas gājiena 
garumā ved gar ceturto lielāko Eiropas 

ezeru – Peipusu (kopā ar Pleskavas eze-
ru). Vietējie iedzīvotāji šeit kopš cara lai-
kiem audzē sīpolus, piedāvājot savu preci 
skaistās sīpolu virtenēs. Peipusa ziemeļu 
krastā līdztekus smilšainajām pludmalēm 
izveidojušās līdz 13 m augstas, skaistas 
kāpas. 

 Ziemeļigaunijas piekrastē Mežtakai 
piekļaujas vairākas salas – Pedas-
saar, Prangli, Aegna, Naissaar, kas ir 
piemērotas īsākiem pārgājieniem, dabas 
un vietējās kultūras baudīšanai. 

 Baltijas valstīm nav raksturīgas bīstamas 
dabas stihijas. Spēcīgas vētras notiek reti, 
parasti rudenī vai ziemā. Jūras krastā nav 
paisumu un bēgumu, kas ierobežotu vai 
padarītu nedrošu pārvietošanos gar pašu 
jūras krastu. Ūdens līmenis ir augstāks 
spēcīga vēja un vētru laikā.

 Siltā vasarā ūdens temperatūra jūrā var 
sasniegt +18°C vai pat vairāk. Iekšzemes 
ūdeņos ūdens temperatūra var būt arī 
augstāka. Vasarā, pavasarī un rudeņos 
var būt ilgāki lietus un zemākas gaisa 
temperatūras periodi, tāpēc pirms gājiena 
ir jāiepazīstas ar laika prognozi.

 Latvijas un Igaunijas iedzīvotāji labprāt 
dodas mežā un vāc dabas veltes – sēnes 
un savvaļas ogas (mellenes, brūklenes, 
avenes), bet purvainos mežos un purvos 
– lācenes un dzērvenes. Savvaļas augus 
izmanto ārstniecības tēju gatavošanā.

DABA MEŽTAKĀ
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KĀ CEĻOT PA MEŽTAKU, JA 
SAVU AUTO ATSTĀJĀT STARTA 
PUNKTĀ?







RĪGAS UN PIERĪGAS
SPILGTĀKIE IESPAIDI
• Vecrīga – UNESCO Pasaules mantojuma vieta
• Brīvības piemineklis un Latvijas Nacionālā opera
• Rīgas Centrāltirgus – vēsturiskie gaisa kuģu jeb cepelīnu angāri
• Vērmanes dārza kultūras un dabas mantojums
• Tērbatas ielas jūgendstils
• Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs
• Baltezera sūkņu stacija – industriālais mantojums
• Annas Ludiņas mākslinieku dārzs
• Inčukalna medību pils
• Medību spēka taka un Inčukalna Velnala
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GAUJAS NACIONĀLĀ PARKA
SPILGTĀKIE IESPAIDI

• Gaujas senleja – dziļākā upes ieleja 
Baltijas valstīs

• Sigulda – viens no populārākajiem 
tūrisma galamērķiem Latvijā

• Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”
• Siguldas gaisa tramvajs pāri Gaujai
    43 m augstumā
• Viduslaiku pilis Siguldā, Turaidā un 

Cēsīs
• Gūtmaņala – lielākā grota Baltijā
• Līgatnes dabas takas – iespēja vērot 

Baltijas valstīm raksturīgos savvaļas 
dzīvniekus un putnus

• Līgatnes papīrfabrikas ciemats – 
industriālais mantojums

• Padomju slepenais bunkurs Skaļupēs
• Cēsu viduslaiku vecpilsēta
• Velnalas klints, Ķūķu iezis, Zvārtes 

iezis, Ērģeļu klintis un Sietiņiezis  – 
iespaidīgākie devona perioda 
smilšakmens atsegumi Latvijā

• Valmiera – Gaujas Nacionālā parka 
ziemeļu vārti
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ZIEMEĻGAUJAS MEŽAINES
SPILGTĀKIE IESPAIDI

• Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks, kur daba ienāk Valmieras centrā
• Tilts pār Gauju pie Strenčiem
• Strenči – pilsēta ar senām plostnieku aroda tradīcijām
• Seda - sociālisma pilsētbūvniecības stilā celta pilsēta un Staļina laika 

klasicisma arhitektūra
• Cirgaļu iekšzemes kāpas un skatu tornis
• Zvārtavas pils - neogotikas stila pils
• Trapenes lapegļu aleja
• Kalamecu-Markūzu gravas - krāšņas gravas ar ūdenskritumiem un 

alveidīgu nišu
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VECLAICENES MEŽAINES
SPILGTĀKIE IESPAIDI

•  Alūksnes augstienes ainavas ar pauguriem un ezeriem
•  Apes vēsturiskais centrs – dolomīta ēkas un bruģis
•  Kornetu-Peļļu subglaciālā iegultne – viena no iespaidīgākajām Latvijā
•  Drusku pilskalns un Dzērves kalna skatu tornis
•  Raganu klintis Vaidavas upes krastā
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HĀNJAS AUGSTIENES
SPILGTĀKIE IESPAIDI

•  Hānjas dabas parks – mainīgas ainavas un skaista daba
•  Lielā Munameģa skatu tornis
•  Kafejnīca visaugstākajā vietā Baltijas valstīs
•  Tradicionālā dūmu pirts – UNESCO nemateriālais kultūras mantojums
•  Nopri saimniecība – vietējais piena produktu ražotājs
•  Vanavastselīnas bīskapa pilsdrupas un svētceļnieku nams
•  “Nacionālās Ģeogrāfijas” dzeltenie logi Hānjas un Vanavastselīnas ciemos

I  44  I

















SETU ZEMES
SPILGTĀKIE IESPAIDI

• Unikāla kultūra – tradīcijas, arhitektūra, rokdarbi, valoda, virtuve
• Setu lēlo (Seto leelo) – setu tradicionālie daudzbalsīgie dziedājumi, 

UNESCO nemateriālais kultūras mantojums
• Bagātīgas sēņu un ogu vietas
• Piuzas upes ieleja, alas un sikspārņi
• Hermas (Härma) mūris – Igaunijas augstākais devona laikmeta 

smilšakmens atsegums
• Mustojas dabas parks
• Setu muzeji
• Verskas minerālūdens un ārstnieciskās dūņas 
• “Nacionālās Ģeogrāfijas” dzeltenie logi Obinitsas un Podmotsas ciemos
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PEIPUSA PIEKRASTES
SPILGTĀKIE IESPAIDI

• Peipuss – ceturtais lielākais ezers 
Eiropā

• Kavastu prāmis – vienīgais prāmis 
Baltijā, ko darbina ar cilvēka roku 
spēku

• Emajē (Emajõe) mitrājs ar koka laipu 
taku

• Varnja, Kolkja, Kallaste, Mustvē – 
vecticībnieku ciemi, kuros tradicionāli 
audzē sīpolus

• Peipusa ezera zvejniecības tradīcijas 
un zivju restorāni

• Alatskivi pils
• Kallastes smilšakmens atsegumi
• Peipusa bākas
• Avinurmes rokdarbu centrs
• Smilšainais liedags Peipusa ziemeļu 

krastā
• Alutaguses Nacionālais parks – 

viens no Igaunijas mežainākajiem un 
purvainākajiem apvidiem

• Kuremē klosteris – slavena 
svētceļojumu vieta
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ZIEMEĻIGAUNIJAS PIEKRASTES
SPILGTĀKIE IESPAIDI

• Ziemeļigaunijas glints – iespaidīgā-
kais iežu atsegums Baltijā

• Ūdenskritumi un Eiropā lielākie lau-
kakmeņi

• Industriālais mantojums Kundā
• Lahemā – vecākais nacionālais parks 

Baltijas valstīs
• Altja – tradicionāls zvejnieku ciems
• Kesmu (Käsmu) – slavens igauņu 

jūras kapteiņu ciems

• Purekari zemesrags – Igaunijas 
sauszemes vistālākais ziemeļu 
punkts

• Militārais mantojums – krasta nocie-
tinājumi un piekrastes apsardze

• Pirita – Tallinas populārākais kūrorts 
un olimpiskais centrs

• Tallinas vecpilsēta – UNESCO man-
tojums
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Eiropas Reģionālās attīstības fonds
EIROPAS SAVIENĪBA




