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Kuršu pilskalni – tūrisma objekti



Kuršu pilskalni – tūrisma objekti

Attēlos:

1) Kalnadārza pilskalns Dundagā.

2) Buses pilskalna plakums un valnis.



Seno kulta vietu dažādība

Kurzemes PR teritorijā
Seno kulta vietu skaits Kurzemē Cult 

Identity projektā (2012.g.): 104.

• Akmeņi 52

• Kalni 20

• Koki 16

• Avoti 10

• Alas 3

• Birzis 2

• Ūdenskritums 1

Attēlos: 1) Vanagkalns (Upurkalns).

2) Čiekuru bedrīšakmens.



Bedrīšakmeņi –

pašas senākās kulta vietas

Bedrīšakmeņi uzskatāmi par 
senākajiem zināmajiem kulta 
akmeņiem. Apaļās iedobītes 
to virsmās ieveidotas 
izmantojot kādu citu nelielu 
akmeni pirms vairākiem 
tūkstošiem gadu. Latvijā 
pašreiz zināmi 92 šādi 
bedrīšakmeņi, no kuriem 
Kurzemē – 50. Visvairāk tie 
izplatīti Liepājas un Talsu 
apkārtnē.

Attēlos:

1. Vecvisminu bedrīšakmens.

2. Ventkalnu bedrīšakmens.



Bedrīšakmeņu ekspozīcija –

kā tūrisma objekts: Grobiņas novada iespēja

• Pie savulaik vairākkārt pārvietotā 
Odziņu bedrīšakmens, tā 
tagadējā vietā Medzes pagastā: 
Grobiņas – Ventspils šosejas 
malā, izveidot pārvietoto 
bedrīšakmeņu parku 
(ekspozīciju)!

Attēlos:

1. Lejarāju bedrīšakmens akmeņu 
kaudzē Medzes pagastā.

2. Daudz cietušais Odziņu 
bedrīšakmens jaunajā vietā ar 
labiekārtojumu.



Noslēpumainie bļodakmeņi

Cilvēku meistarīgas darbības 
rezultāts – noslēpumaini 
dobumakmeņi. Kalti ar 
metāla instrumentiem, dažus 
gadsimtus senā pagātnē. 
Tomēr nav skaidrības par to 
izveides iemesliem. Vai 
senas kulta vietas, vai 
saimnieciski noderīgi 
akmeņi? Tūristiem šī veida 
dobumakmeņi ir vieni no 
interesantākajiem.

Latvijā zināmi 20 bļodakmeņi, 
visvairāk – Kurzemē (12).

Attēlos:

1. Alsungas (Naižu) bļodakmens.

2. Ulmales (Piņņu) bļodakmens 
Pāvilostas novadā.



Pēdakmeņi

Pēdakmeņi ir akmeņi ar Velna vai 
kādu citu mitoloģisku 
personāžu it kā iemītām 
pēdām. Parasti pētnieki 
šādas pēdas vērtē kā 
dabiskas izcelsmes. 
Pēdakmeņiem nozīmīgākais 
– nostāsts un nosaukums.

Attēlos:

1. Velna pēdas akmens Kabiles 
kapos.

2. Mežūbulaišu pēdakmens Ezeres 
apkārtnē.



Dižakmeņi kā senvietas

Latvija ir ļoti bagāta ar 
dižakmeņiem (akmeņi ar 
tilpumu 10m³ un vairāk). 
Samērā bieži šādi 
dižakmeņi saistīti ar 
nostāstiem un teikām. 
Ļoti raksturīgs 
nosaukums –
Velnakmens.

Attēlos:

1. Grīžu Velna beņķis Ventspils 
novada Tārgales pagastā.

2. Kapsēdes dižakmens Grobiņas 
novada Medzes pagastā.



Senie svētozoli

Ozoli kā seni svētie koki visvairāk 
zināmi Vidzemē un Kurzemē.

Bieži šādi ozoli sasnieguši izcilus 
dižkoku izmērus. Par dižozolu 
tiek uzskatīti ozoli sākot no 
4m apkārtmēra. Ozolu 
augšanas ātrums ir ap 2 cm 
gadā, līdz ar to 8 m resnais 
Strēļu Svētozols varētu būt ap 
400 gadus vecs.

Attēlos:

1. Mundigu Upurozols Talsu apkārtnē.

2. Strēļu Svētozols Abavas ielejā.



Senās svētliepas

Kurzemei ļoti raksturīgas ir 

senās svētliepas. 

Mūsdienās apskatāmas 

gan dižkoku izmērus 

sasniegušas liepas, gan 

seno svētliepu nākamo 

paaudžu atvases.

Attēlos:

1. Valdemārpils Elku liepa.

2. Usmas Elku liepa.



Kulta kalni Kurzemē

Kurzemē ļoti izplatītas 

senvietas ir dažādi 

kulta kalni. Bieži tos 

sauc – Elku kalns 

vai Baznīcas kalns.

Attēlos:

1. Skats uz Vanagkalnu 

augstienes ainavā.

2. Vanagkalns (Upurkalns) 

Talsu apkārtnē.



Avoti kā senās kulta vietas
Avoti kā senas kulta vietas 

zināmi visā Latvijā.

Bieži par šādiem avotiem ir 
nostāsti par ūdens 
dziednieciskajām 
īpašībām, nereti tie 
atspoguļojas arī avotu 
nosaukumos –
piemēram, Acu avots, 
Veselības avots, u.c.

Attēlos:

1. Leju svētavots Sventājas ielejā 
Rucavas apkārtnē.

2. Kurmāles Baltavots Kuldīgas 
apkārtnē.



Alas kā senās kulta vietas

Kurzeme ir otrs alām 
bagātākais Latvijas reģions 
(aiz Vidzemes). Taču tikai 
dažas no Kurzemes alām ir 
vērtējamas kā senas kulta 
vietas: Māras kambari, Māras 
avotiņa ala, Kandavas 
(Matkules) Velnala, Svētmeitu 
kambari un iespējams arī 
kādreiz bijusī Dāvida pils ala 
Slīterē. Pirmās trīs no tām ir 
arī pazīstamas kā tūrisma 
objekti. Visas minētās alas ir 
izveidojušās smilšakmens 
iežos un atrodas Kurzemes 
vidusdaļā un Ziemeļkurzemē.

Attēlā: Skats uz āru no Māras avotiņa 
(Laupītāju) alas, Abavas ielejā.



Elku birzis

Kādreiz Kurzemē 
bijušas ne vien Elku 
birzis, bet pat kuršu 
svētie meži. Mūsdienās 
diemžēl maz kas no tā 
visa atlicis – tikai divas 
birzis nelielās platībās.

Attēlos:

1. Elku birzs atlikums Aizputes 
novadā.

2. Norādes zīme Ķoniņciema 
(Turlavas) Elku birzī Kuldīgas 
novadā.



Senvietu apmeklētības grūtības

Attēlos:

1) Ļoti grūti pieejamais Krustkalnu 

bedrīšakmens Embūtes apkārtnes 

mežos.

2) Krievu kalna pilskalns Skrundas 

apkārtnē – tūristi uz to var brist pa 

laukiem, jo nav norāžu.

Galvenās grūtības tūristiem

apmeklējot senvietas Kurzemē:

Grūti pieejamas, īpaši mežainos apvidos.

Grūti lokalizējamas, ja nav norāžu zīmju.

Nav informācijas uz vietas (nav stendu).

Dažādi privātīpašumu ierobežojumi (pat 
sētas, nepiesieti suņi, u.c.).

Piedrazojums un nesakoptība.



Senvietu saglabāšanas grūtības

Kurzemē ir diezgan 

daudz senvietas, kuru 

aizsardzība jau 

daudzus gadus ir 

neapmierinoša un 

kritiska. Ļoti bieži 

nepieciešams 

senvietas 

norobežojums, 

norādes zīme (vai 

vairākas), kā arī 

informatīvs stends.

Attēlā:

Latvijā bedrītēm visbagātākais 

(263) senais kulta akmens -

Elekšu bedrīšakmens, Priekules 

novadā.



Seno kulta vietu lietošana mūsdienās

Senās kulta vietas tiek lietotas vēl 

mūsdienās, un tas ir viens no 

veidiem kā tās saglabāt, un arī 

piedāvāt tūristiem apskatei.

Attēlos:

1. Valgales Baznīckalnā.

2. Skats no Vanagkalna.

3. Kurmāles Baltavots.



Kuršu kulinārais mantojums

Attēlā: sklandrauši – plaši 

pazīstams lībiešu un arī 

citu kurzemnieku ēdiens.

Tūrisma attīstībai 

nozīmīgi ir ne tikai senie 

kuršu pilskalni, senās 

kulta vietas, bet arī 

dažādi pakalpojumu 

sniedzēji, kas stāsta par 

to kā kurši dzīvojuši, tai 

skaitā – ēduši. Kulinārais 

mantojums ir būtisks 

papildinājums vēsturisko 

vietu apceļotājiem.



Papildus informācija

par Kurzemes senvietām

Attēlā: 

Ķoniņciema Elku birzs liepa.

• www.petroglifi.lv

• www.ancientsites.eu

• www.mantojums.lv
• E-pasts: petroglifi@inbox.lv

http://www.petroglifi.lv/
http://www.ancientsites.eu/
http://www.mantojums.lv/

