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Īsi par sevi



Etnogrāfiskie maršruti

• Sēlija: https://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Etno/Selija.pdf

• Piebalga: https://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Etno/Piebalga.pdf

• Pa Suitu novadu: https://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Etno/Suiti.pdf

• Gar Daugavu: https://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Etno/Daugava.pdf

• Lejaskurzeme: 
https://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Etno/Lejaskurzeme.pdf

• Zemgale: https://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Etno/Zemgale.pdf

• Lībiešu krasts: https://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Etno/Libiesi.pdf

• Vidzemē un Malēnijā: 
https://www.celotajs.lv/cont/tour/tours/Goodies/Malenija_LV.pdf
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Mazo etnisko kultūrtelpu attīstība un 
populaizēšāna – UNESCO tūrisms
• Rezultāti: https://www.celotajs.lv/lv/project/3/results

• Suitu stila grāmata: 
https://www.celotajs.lv/cont/publ/StilaGramataSuiti/pdf/StilaGramataSuiti.pdf

• Lībiešu stila grāmata: 
https://www.celotajs.lv/cont/publ/StilaGramataLibiesi/pdf/StilaGramataLibiesi.p
df

• Brošūra Suiti: 
https://www.celotajs.lv/cont/publ/PaSuituZemi2018/pdf/PaSuituZemi2018_lv.pd
f

• Līvu krasts aicina: https://www.celotajs.lv/lv/p/view/LibiesiKarte2018?lang=lv

• Pieteikums nemateriālās kultūras mantojuma statusam UNESCO

• Kaimiņu piemēri, https://www.youtube.com/watch?v=wn6BJYcWoH8
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Piekrastes apbūves vadlīnijas

https://www.celotajs.lv/cont/prof/proj/PolProp/Dokumenti/Apbuve_vadlinijas_4.08.2011.pdf



Kā veidojām maršrutus?

• https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1mDf5qjzEWwCH
9tbdUqDlQ4wT2jg&ll=57.409987809214854%2C22.06461278297797
4&z=9

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=en&mid=1mDf5qjzEWwCH9tbdUqDlQ4wT2jg&ll=57.409987809214854,22.064612782977974&z=9


Par UNESCO



Jūrtakas identitāte

• Jūrtakas publikācijas: 
https://coastalhiking.eu/lv/c/publications?lang=lv

https://coastalhiking.eu/lv/c/publications?lang=lv


Vizuālā identitāte

• Nosaukumu un logo aicinām lietot visas piekrastes 
pašvaldības un uzņēmējus savos reklāmas materiālos!

• Logo visās valodās var lejuplādēt šeit: 
celotajs.lv/lv/c/prof/brands

• Jautājumi par vizuālās identitātes izmantošanu: 
veronika@celotajs.lv

• Tikai kopā mēs varam iedzīvināt JŪRTAKU!
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Aktīvie ceļotāji – kas viņi ir?

Avots: Eiropas ceļojumu komisija



Latviskā mantojuma zīme kā identitātes 
piemērs



Latviskā mantojuma piemēri

• https://www.celotajs.lv/lv/entity/list/active/true/certificate/ff808181
3e6ad9fc013e83d2cb600227/excludeObjectType/false/locale/lv
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Appludinātā Daugava – meklēt to, kā it kā 
vairs nav?



Latvijas Valstiskuma ceļu identitāte



Septiņi Latvijas valstiskuma ceļi



✓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



✓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



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.



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



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



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.



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



Stāsts no Gulbenes


