
 

Visapkārt Gaisma ausa 
Vidū Saule ritināja 

Visapkārt zelta josta 
 Vidū mana Tēvu zeme 

 
 

Sagaidot 2020.gada vasaras Saulgriežus, apkārt Latvijai pa 1836 ceļu, kas          

vijas pa Latvijas (pie)robežu, tiks nestas Gaismas lāpas - izgaismojot          

Latviju, veidojot Gaismas un mīlestības ceļu. 

Apvienojoties 1836, Stirnubuks.lv komandām, Dinam Vecānam, kurš 2017.        

gadā apskrēja apkārt Latvijai un brīvprātīgo tempa turētāju komandām, divas          

gaismu lāpas no Krāslavas uzsāks ceļu viena otrai pretī, lai nepilnu 6 dienu laikā              

20.jūnija novakarē satiktos Kolkas ragā. Skrējiens uzsāksies 16.jūnijā, un tā          

dalībnieki mainīsies aptuveni ik pa 20 km, nododot lāpu viens otram, nodrošinot            

Gaismas ceļa nepārtrauktu ritējumu, vijoties ap Latviju. Skrējiens notiks pa 1836           

ceļu, ceļu, kas 2018. gadā tika dāvāts Latvijai tās 100gadē. 

1836 ceļš simbolizē ceļu uz brīvību. To trīs gadu garumā, sākot ar 2016. gadu,              

veidoja gājēji - brīvprātīgie, kas devās ekspedīcijās pa Latvijas pierobežu meklējot,           

atklājot, ieraugot katras vietas unikalitāti tās dabā, vēsturē un cilvēkos, lai galu            

galā to visu apvienotu vienā, nedalāmā Ceļā, ļaujot lepoties par savu Tautu, Zemi             

un Valsti. 

Lai arī ceļš uz brīvību izklausās viegls un gaišs, tas vienmēr piedāvā kādus             

grūtākus brīžus un pateicoties tiem, mums ir iespēja kļūt viedākiem un gudrākiem.            

Arī šī brīža Latvijas un pasaules situācija, visus cilvēkus ir ievedusi grūtā laikā ar              

daudziem izaicinājumiem. Lai neapjuktu to priekšā, mēs izvēlamies vairot Gaismu          

sevī, ļaujot iemirdzēties skaistajam mums apkārt. 

Skrējiena laikā no vienas uguns tiks iedegti ugunskuri visapkārt Latvijai, veidojot           

šo Gaismas un mīlestības ceļu. Ikvienam būs iespēja sekot attālināti līdzi šim            

skrējienam - dzīvojot līdzi, daudzinot un atbalstot, jo tikai kopā mēs varam            

izdziedāt ceļu kā Lielvārdes jostas rakstus - gaišā latviskā gara spēkā. 

Veidojot Gaismas un mīlestības ceļu, mēs izstarosim sirsnīgu pateicību mūsu          

tautai, mūsu Latvijai, mūsu planētai. Mēs izstarosim ticību un cerību! 

Gaismas skrējienam būs iespēja sekot līdzi sociālajos tīklos - vairāk informācija           

www.1836.lv 



  

Tehniskā informācija par skrējiena gaitu: 

Gaismas ceļš uzsāksies Krāslavā, 18. novembra laukumā. Ceļā dosies divas          

skrējēju komandas - Ziemeļaustrenis un Dienvidrietenis (strikti ievērojot valstī         

noteiktos ierobežojumus un prasības!), lai katrs pa savu pusi apmīļotu Latviju,           

nesot Gaismu un tiktos Kolkas ragā. 

Plānots, ka katra tempa turētāju komanda sastāvēs no 3 skrējējiem - Kapteiņa un             

diviem pavadošajiem skrējējiem. Katra komanda nes Gaismas lāpu, veicot ~20km          

distanci. Pēc šīs distances veikšanas tiek iedegts ugunskurs, un lāpa tiek nodota            

nākamajai tempa turētāju komandai, kas turpina ceļu. Kopumā Gaismas ceļā          

dosies 46 vienības pa Ziemeļu pusi un 41 pa Dienvidu pusi, iededzot 87             

ugunskurus, izgaismojot Latviju. 

Īpaša līdzdalība tiek sagaidīta no Gaismas ceļa komandu kapteiņiem un          

Vēstnešiem. 

Gaismas ceļa Vēstneši: 

1. Gaismas ceļa Vēstnesis sagaida un pavada Skrējēju Maiņas punktā Novada          

teritorijā (https://ej.uz/1836TempaTuretaji). 
2. Iekārto drošu ugunskuru (kas degtu 20 min.). Pēctam, kad no lāpas uguns ir             

iedegta, to pieskata un nokārto visu novācot.  

3. Ieteicams, ka Gaismas Vēstnesis ir Pašvaldības pārstāvis, vai Pašvaldībā         

esošas organizācijas pārstāvis vai Persona, kas spēj uzņemties šo         

Uzdevumu. (Ja pašvaldībai nav iespēja piedāvāt savu Vēstnesi, tas tiek          

meklēts ārpus pašvaldības). 

4. Gaismas Vēstneši piesakās rakstot: fonds1836@gmail.com, vai sūtot sms:        

29289859, Norādot novadu un vietu. 

5. Maiņas punkti ir redzami šeit: 

https://ej.uz/1836TempaTuretaji  

 

Gaismas ceļa Kapteinis: 

1. spēj nokomplektēt 3 dalībnieku komandu. 

2. kopā ar savu komandu veic ~ 20km, nodrošinot, ka viens no komandas nes lāpu. 

3. patstāvīgi ar savu komandu ierasties uz distances starta vietu un nokļūt atpakaļ pēc finiša. 

4. ievērot noteiktos ierobežojumus un prasības  

Katru Gaismas ceļa komandu sagaidīs Gaismas ceļa vēstnesis, kurš būs          

sagatavojis ugunskura vietu un pēc tam pieskatīs iedegtu guni, daļiņu no Gaismas            

paturot katrā no vietām, kamēr Gaismas lāpa turpinu ceļu apkārt Latvijai,           

savienojot novadus, ciemus un cilvēkus. 

Abas akcijas Gaisma ceļa komandas pavadīs tehniskais auto. 

https://ej.uz/1836TempaTuretaji?fbclid=IwAR0IKnRo6oYE8_ikcUWnOdXTvGOCG3jhIAouemc9xSu8RJcPQ0_lZ4amxtU
mailto:fonds1836@gmail.com
https://ej.uz/1836TempaTuretaji?fbclid=IwAR0IKnRo6oYE8_ikcUWnOdXTvGOCG3jhIAouemc9xSu8RJcPQ0_lZ4amxtU


Dalība akcijā Gaismas ceļš ir bez maksas. 

Gaismas ceļš - dod spēku, attīra, vieno un iedvesmo! 

 

Informācija: 

fonds1836@gmail.com 

Inese Krūze 

1836 ceļa koordinatore 

T. 29289859 

 


