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Projekta ideja
01.07.2016. – 01. 06.2019.

Šobrīd izdarīts:
o Izveidoti 7 tūrisma maršruti www.celotajs.lv/lv100 
o Aprakstīti tūrisma objekti (> 200 apraksti ar foto)
o Izvērtētas jaunās Latviskā mantojuma saimniecības (38, kopā 72)
o Saņemti iesūtītie stāsti par ceļiem  (20)
Turpmāk paredzēts:
o Papildināts objektu skaits un ceļu stāsti
o Maršruti tiks sadalīti pa dienām
o Maršruti tiks sagatavoti pdf formātā (tūristu mītnes)
o Sagatavota un izdota tūrisma karte
o Katram no ceļiem – izstrādāts savs logo

http://www.celotajs.lv/lv100
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Latvijas valstiskuma ceļu saturs

o Stāsts:  ceļu koridoros esošie objekti atspoguļo 
nozīmīgus notikumus, kas saistīti ar Latvijas 
valstiskuma veidošanos. Par tiem ir stāsti!

o Laika dimensija: pagātne, tagadne, nākotne 
(bērni)

o Infrastruktūra: ceļi, kurus izmanto ceļotāji
o Objektu dažādība: izziņa, atpūta, iesaiste, 

atbalstošās funkcijas, Latviskā mantojuma 
objekti (identitāte)
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Latvijas valstiskuma ceļu apraksti 
www.celotajs.lv/lv100

o Īsais/garais apraksts
o Foto
o Maršruts – ieteicamais sadalīts pa dienām
o Karte ar objektiem
o Stāsti
o Atsauksmes
o Objekti/apraksti
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Interešu (apskates) objektu izvēle

o Objekti, kas reprezentē valstiskuma ideju (> 220)

• LC apzinātie

• Iesūtītie (Iedzīvotāji, TIC)
o Citi būtiski ar Latvijas vēsturi un tradīcijām saistīti 

objekti
o Tūrismā nozīmīgi objekti
o Zīmes “Latviskais mantojums” saimniecības
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Vēsturisks ceļš jau no 13. – 15. gs. 
Ap 250 km
Latvijas Brīvības cīņas un O. Kalpaks
ZSV kauju piemiņas parks, strēlnieku cīņu 
vietas,  Skrundas kauju vietas, “Airītes”, 
Liepājas Karosta
Stāsti par Skrundas u.c. kaujām

1. Brīvības ceļš
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Jau no 5 gs.
> 300 km garš
Daugava kā “ceļš” sugām un 
cilvēkiem
Noslīcinātais kanjons, Daugavas 
loki, Skrīveru dendrārijs, Nāves 
sala, Likteņdārzs, Daugavpils 
cietoksnis, Slutišķu sādža, 
Daugavpils Skrošu fabrika u.c.
Stāsti par vikingiem, seno cilšu 
cīņām, preču kontroli, 
strūdziniekiem

2. Daugavas ceļš
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3. Baltijas ceļš

 Vēsturisks ceļš uz Igauniju 
pastāvējis jau no 14. – 15. gs.
Ap 250 km garš
Galvenā tēma – 1989. g. 23. 
augusts – protesta akcija pret 
padomju okupāciju
Unikalitātes – piemiņas 
zīmes, Daugavas muzejs, 
Līgatnes papīrfabrika, 
Vienkoču parks, Cēsis, Āraišu 
ezerpils, cits
Latvijas karoga stāsti, Valkas 
notikumu hronika, mežabrāļu 
stāsti u.c.
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4. Līvu ceļš

 Ceļš jau no 16. gs.
Latvijas jūras krasts ap 400 
km garumā
 Lībiešu mantojums
 Unikalitātes – lībiešu 
ciemi, bākas, sedumi, nēģu 
tači, sklandraušu gatavošana, 
vecās jūrskolas
 Stāsti: par roņiem, 
zaļumballēm, krodziņiemim 
uz jūras, spirta kontrobandu , 
kājgriežiem
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5. Jēkaba ceļš

 Ceļš pastāvējis jau 14. - 16. gs. 
 Ap 200 km garš
 Hercogs Jēkabs un viņa 

darbība
 Veco manufaktūru vietas, 

Sabiles Vīna kalns, Pedvāles 
BMM, pilsētu vēst. centri, 
Suitu tradīcijas

 Stāsti par lidojošām zivīm, 
aizjūras kolonijām, kaņepāju 
tauvas, uzplaukuma 
fenomens
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6. Gaismas ceļš

Ceļš jau 14. – 15. gs.
Ap 150 km garš
Pamattēma – kultūra, 
zinātne, izglītība 
E. Gliks, Bībeles muzejs, 
mazbānītis, Piebalgas 
kultūrvide, 
Stāsti par kultūras 
darbiniekiem, šaursliežu 
dzelzceļu u.c.
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7. Māras ceļš

Ceļš jau 14. – 17. gs.
Ap 150 km garš
Pamattēma – Latgales 
reliģiskās tradīcijas
Latgales Māra, dažādu 
konfesiju dievnami, krucifiksi, 
Aglona, podnieki, lauku 
labumi, Rāznas NP u.c.
Stāsti par tradīcijām
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KĀ IESAISTĪTIES

o Latvijas iedzīvotāju iesaiste ar valstiskumu saistītu 
objektu un to stāstu apzināšanā

• www.celotajs.lv/lv100 – visi iesūtītie stāsti (šobrīd ap 
20 stāsti)

• Priekšlikumi par jauniem apskates objektiem

• Jauni pretendenti zīmei “Latviskais mantojums”
• Paldies visiem tiem, kas līdz šim ir iesaistījušies!
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Stāsts no Gulbenes
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Kā atrast Latvijas valstiskuma ceļus 
www.celotajs.lv? 
Meklēšana pēc interesēm
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Latvijas  lauku tūrisma asociācija “Lauku ceļotājs”

Kalnciema iela 40, Rīga, LV-1046, +371 67617600 
E-pasts: lauku@celotajs.lv     Facebook: Lauku Celotajs     twitter.com/Laukucelotajs  
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