
 
 
 
 

Baltijas ceļa 25. gadadienai veltīts projekts 

Kas ir Baltijas ceļa stāsti?   
Baltijas ceļa stāsti ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas projekts, kas, atzīmējot Baltijas ceļa 25.gadadienu, tiek 
īstenots sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Projekta mērķis ir apkopot cilvēku atmiņu stāstus, 
lai tie neatkarīgi no atrašanās vietas tiktu saglabāti nākamajām paaudzēm un kļūtu pieejami gan virtuālajā vidē, 
gan muzeju un bibliotēku kolekcijās. Projekts aicina ikvienu laikabiedru fiksēt savu Baltijas ceļa pieredzi 
neatkarīgi no tā, kādā veidā viņš Baltijas ceļu pieredzējis: ir piedalījies, izlēmis nepiedalīties vai arī bijis dalībnieks 
kādā no atbalsta akcijām citur pasaulē.  

Kā virtuāli līdzdarboties Baltijas ceļa stāstos? 
Līdz šī gada 30. oktobrim ikviens aicināts aizpildīt Baltijas ceļa stāstu formu, kas pieejama 
http://www.thebalticway.eu/stasti/ un atzīmēt kartē vietu, kur Baltijas ceļā ir stāvējis 1989. gadā vai stāvētu  
2014. gadā. 

Kāpēc piedalīties Baltijas ceļa stāstos? 
Baltijas ceļš atmiņās un izjūtās par notikumiem Baltijas valstīs pirms 25 gadiem vieno vairāk nekā miljonu cilvēku. 
UNESCO starptautiskajā reģistrā „Pasaules atmiņa” ir iekļauti Baltijas ceļa 
dokumentārā mantojuma nozīmīgākie dokumenti, kas atspoguļo Baltijas 
ceļa organizēšanu un norisi. Ir svarīgi šo nozīmīgo notikumu dokumentēt 
vispusīgi, iekļaujot individuālas pieredzes, tādējādi stiprinot Baltijas valstu 
iedzīvotāju kopīgo sociālo atmiņu un nododot to nākamajām paaudzēm. 

Kā Baltijas ceļa stāsti tiks izmantoti?  
Visi projekta laikā savāktie stāsti tiks apkopoti Baltijas ceļa 25.gadadienai veltītā kolekcijā, kas Latvijā tiks 
nodota glabāšanai Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un Tautas frontes muzejā kā nozīmīga mantojuma daļa. 
Digitalizētās fotogrāfijas tiks nodotas Latvijas Nacionālās bibliotēkas un digitālās bibliotēkas Europeana arhīvam. 
Stāstam pievienotais vizuālais materiāls un sniegtā informācija, apkopotā veidā vai atsevišķos gadījumos citējot, 
tiks atspoguļota virtuālajā vidē, izmantota pētnieciskiem nolūkiem vai iekļauta vēsturisko liecību popularizēšanas 
materiālos. 25 spilgtākie stāsti Latvijā, Lietuvā un Igaunijā tiks apkopoti Baltijas ceļa 25. gadadienai veltītā 
izdevumā, kas ikvienam būs pieejams elektroniski. 

Piedalies! 
- Izstāsti savu stāstu, ierakstot to īpašā laukā mājas lapā. Ja vari, pievieno fotogrāfijas un/vai video. 
- Iestājies Baltijas ceļā, autorizējoties ar kādu no sociālajiem tīkliem. Atzīmē precīzu vietu kartē un ieraksti savu 
komentāru vai novēlējumu. 

Uzzini! 
- Iepazīties ar faktiem par Baltijas ceļu, apskati attēlus no vēsturiskā Baltijas ceļa un tā atbalsta pasākumiem. 
- Noskaidro, kā vākt Baltijas ceļa stāstus. Mājas lapa informē par vēsturisko liecību vākšanu, tajā var lejupielādēt 
stāstu formu izdrukāšanai, kas palīdzēs pierakstīt cita atmiņu stāstu, lai vēlāk to publicētu www.thebalticway.eu. 
- Uzzini, kā UNESCO, citas organizācijas un indivīdi atzīmē Baltijas ceļa 25. gadadienu. 

Dalies! 
- Dalies ar Baltijas ceļa stāstiem un projekta mājas lapu sociālajos tīklos: facebook.com, twitter.com, draugiem.lv! 
- Seko projekta aktivitātēm facebook.com, twitter.com, draugiem.lv! 
- Pievieno Baltijas ceļa 25. gadadienas logo savam profila attēlam sociālajos tīklos! 
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