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Kopīgais - abu valstu militārā 
vēsture  

Par laiku no Latvijas un Igaunijas neatkarības 
iegūšanas līdz tās atjaunošanai saglabājušās 
daudzas liecības – kauju vietas, militāras būves, 
vēsturiski foto, atmiņas. Tās veido kopīgu 
militārā mantojuma stāstu par to, kā Pirmā 
pasaules kara beigās radās abas valstis, kā tās 
nosargāja savu pastāvēšanu Neatkarības karos, 
kā abas valstis sagrāva Otrais pasaules karš, 
kādēļ vairāk kā desmit gadus pēc kara 
nacionālie partizāni pretojās padomju 
okupācijas varai, un kā pēc gadu desmitiem 
ilgušās okupācijas neatkarība tika atjaunota 



“Militārais mantojums” kā 
tūrisma produkts 

Projekta mērķis ir apvienot 
abu valstu militāros objektus 
vienā kopīgā tūrisma 
produktā, lai sniegtu 
pievilcīgu un mūsdienīgu, 
informācijai bagātu tūrisma 
pieredzi un popularizētu 
militāros objektus abās valstīs 
kā pieejamus un drošus 
apmeklētājiem 

 



Kādi objekti ir iekļauti tūrisma produktā “Militārais 
mantojums” 

- objekti, kas pēdējos 100 gadus izmantoti militāriem mērķiem (piedier pie vismaz viena no 4. vēsturiskajiem periodiem);  

- bijušie armijas objekti - raķešu, aviācijas bāzes, tanku šautuves,  

- bijušie militārie lidlauki, militārās pilsētas, robežsardzes un pretizlūkošanas objekti, utt; 

- bijušās nocietinājumu sistēmas, piekrastes aizsardzības baterijas, cietokšņi, zemnīcas, ierakumi, bunkuri; 

- Privātas kolekcijas, muzeji un izstādes, kas veltītas karam, militāriem notikumiem, padomju okupācijai u.c.; 

- nozīmīgi kaujas lauki, ja šīs vietas tiek aprīkotas ar informāciju tūristiem un darbojas kā apskates objekti/vietas; 

- ieroči, piemēram, - lielgabali; 

- arī cilvēki - atmiņu stāstu stāstītāji, kā arī organizēti pasākumi, kas aizvien turpina vai demonstrē ar militāro mantojumu 
saistītās tradīcijas; 

- citi attiecīgi objekti 



Mājaslapā 
www.militaryheritagetourism.info; 

Izdotajos materiālos - brošūrā ar karti, 
ceļvedī (LV, EE, RU, GER, ENG); 

Sociālajos tīklos Facebook un Instagram 
@militaryheritagetourism 

Informācija tūristiem:  

http://www.militaryheritagetourism.info/




Objekti: 610 
Tēmas: 126 
Tūres: 12 
Stāsti: 251 
 



                               

Investīcijas 36. militāru objektu uzlabošanai 
 

2009.gads 
2020.gads 

2020.gadā izveidotā Militārā pastaigu 
taka gar Pangas klinti, 2989 m garumā ar 
7 info stendiem 

2020.gadā atjaunotais Ventspils 46. Krasta 
aizsardzības baterijas uguns koriģēšanas tornis 

2020.gadā atjaunotais Kudani robežpunkts, 
Lēnē- Nigulā 



Militārā mantojuma objekti atpazīstami pēc kopīgās 
vizuālās identitātes 



Cilvēkstāsti un 
atmiņas 
bāgātina 
projektu 



 





 



Tomes mežu izpētes piemērs 



Iesaisties “Militārā mantojuma” tapšanā 
 
Dalies ar sev zināmiem vēsturiskiem stāstiem, rakstot uz military@celotajs.lv, 

tos publicēsim mājaslapā un sociālajos tīklos. 

Raksti mums par vēl neiekļautiem sev zināmiem militāriem objektiem. 

Iedvesmas video https://youtu.be/y6dmt2tJU_w  

  
 

mailto:military@celotajs.lv
https://youtu.be/y6dmt2tJU_w




Gartakas: Jūrtaka un Mežtaka 



Liela publicitāte vietējos/ārvalstu medijos 



Milzīga popularitāte gājēju vidū 





Jūrtakas/Mežtakas pārgājieni 



 



Kas skatās mūsu lapu? 









Kā var iesaistīties? 



 



Gājējiem draudzīgs 



• ZAĻAIS SERTIFIKĀTS, jaunā lapa 



Zaļo sertifikātu piešķir: 

• Lauku tūrisma mītnēm 

• Apskates saimniecībām 

• Ēdināšanas pakalpojumu 
sniedzējiem 

• Nolikumus sk. šeit: 
https://www.celotajs.lv/l
v/c/prof/certificates/gre
en_certificate?8  

 

 

https://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate?8
https://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate?8
https://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate?8


Pieteikšanās 



Zaļā sertifikāta novērtējuma forma 
• Atrodams šeit: 

https://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certific
ates/green_certificate?11 

• 93 novērtējuma kritēriji 
• Obligātie 

• Ieteicamie 

• Ideālie 

• Minimālais punktu skaits – 23 punkti 
(naktsmītnēm), 21 (apskates 
saimniecībām) 

  

https://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate?11
https://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate?11
https://www.celotajs.lv/lv/c/prof/certificates/green_certificate?11


Zaļā sertifikāta kritēriju skaidrojums 

Atrodams šeit: 
https://www.celotajs.lv/g/Publ/2019/ZalaSertifikataKriteriji/Zal
aSertifikataKriteriji_lv.pdf  

https://www.celotajs.lv/g/Publ/2019/ZalaSertifikataKriteriji/ZalaSertifikataKriteriji_lv.pdf
https://www.celotajs.lv/g/Publ/2019/ZalaSertifikataKriteriji/ZalaSertifikataKriteriji_lv.pdf


Zaļā sertifikāta online pašnovērtējums 



Zaļā sertifikāta Nacionālā 
komisija 



LC Youtube kanāls: 
https://www.youtube.com/user/LaukuCelotajs/vid
eos 
 

https://www.youtube.com/user/LaukuCelotajs/videos
https://www.youtube.com/user/LaukuCelotajs/videos
https://www.youtube.com/user/LaukuCelotajs/videos


Kāds labums? 



Apsekojamie Zaļā sertifikāta pretendenti, 
2022. gads 


