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Kāpēc?

• Palielināt ceļotāju skaitu un viņu uzturēšanās ilgumu reģionā

• Saprast novada unikalitāti, izcelt to un lepoties

• Vēsture – resurss (vai ar vēstures interpretēšanu varam pelnīt?)

• Iepriekš maz izmantota tēma tūrismā, tomēr saistoša tēma, kas 
atspoguļo baltu tautu vēsturi, tradīcijas un kultūru

• Ambīcijas – starptautisks, atzīts kultūras tūrisma maršruts



Šobrīd maršruts 
iekļauj:
kuršu
zemgaļu
sēļu
kultūrvēsturisko 
mantojumu



Kurzemē 

• Etnogrāfiskā māja
"Zvanītāji»

• Leju svētavots

• Dunikas purva taka

• Zirgu un tauru ganības
Papes dabas parkā

• Liepājas amatnieku
nams

• Liepājas muzejs

• Aktīvā tūrisma centrs
„Kuršu Vikingu
apmetne” 

• Grobiņas 
arheoloģiskais 
ansamblis 

• Durbes kaujas 
piemiņas vieta 

• Kapsēdes dižakmens

• Kūpinātu zivju
degustācijas Pāvilostā

• Ulmales bļodakmens 

• Maizes ceptuve 
"Bērziņi" Jūrkalnē

• Dižgabala kalns un 
Spēlmaņu krogs 
Alsungā

• Veckuldīgas pilskalns

• Ventas rumba 

• Ventspils muzejs

• Staldzenes stāvkrasts

• Grīžu Velna beņķis

• Talsu novada muzejs

• Talsu pilskalns un 
Vilkmuižas ezers

• Valdemārpils Elku
liepa

• Krauju Lielais akmens

• Mežītes pilskalns

• Māras kambari

• Sabiles pilskalns

• Podnīca Kapelleru
namā

• Bišu drava “Kāres” 

• Embūte



Papes dabas parks

Foto: Ligita Laipeniece



Leju svētavots un Sventājas ieleja

Foto: Normunds Kaprano



Dunikas purva taka

Foto: Artis Gustovskis



Etnogrāfiskā māja «Zvanītāji»



Kā izvēlējamies objektus?

• Starptautisks maršruts – nav paredzētas investīcijas dabā – vajag 
reālus objektus

• Pārklāta lielākā daļa Kurzemē

• 100 objektu liste

• Apsekojumi – izvēlēto top objektu apstiprināšana



Pētījums



Kur atrast informāciju?
http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_-_Lietuvas_programma/Baltu_cels

www.kurzemesregions.lv

Kurzemes plānošanas reģiona projekti

Latvijas-Lietuvas programma

Baltu ceļš



Sagaidāmā vērtība jeb rezultāti

• Maršruta trasējums Kurzemē, tematiskie maršruti, 
stāsti, piesaistes vietas-objekti.

• 12 apmācību semināru cikls tūrisma uzņēmējiem, 
speciālistiem u.c. interesentiem

• Talsu muzejā – jauns āra stends, kurā iekļauta 
informācija par Talsu novada un tuvējās apkārtnes 
pilskalniem, svētvietām un izveidota atraktīva, ar 
multimediāliem risinājumiem papildināta 
arheoloģijas ekspozīcija par sākot no pirmajiem 
iedzīvotājiem līdz viduslaikiem

• Maršruta un piesaistes vietu mārketings– brošūra, 
karte, žurnālistu braucieni, publikācijas, sižeti, dalība 
tūrisma izstādēs un informācija internetā



www.baltucels.lv / www.baltukelias.lt

http://www.baltucels.lv/


Ceļvedis un karte







ŠODIEN “KURZEMES ELKU KALNI. 
SENVĒSTURES TĒMAS IZMANTOŠANA TŪRISMĀ” 

11.00
• Kurši Sventājā. Miķelis Balčus, Sventājas kuršu biedrības vadītājs, stāstnieks, 

vēstures zinātājs un pētnieks
12.00
• Kurzemnieku goda mielasts. Sandra Aigare, etnogrāfiskā māja “Zvanītāji”
13.30
• Kurzemes Elku kalni. Prof. Juris Tālivaldis Urtāns, vēsturnieks un arheologs, 

vēstures zinātņu doktors, habilitētais mākslas zinātņu doktors
15.00
• Kas ir svarīgi tūristam jeb mārketinga triki, lai piesaistītu tūristus. Aktīva 

ceļotāja un sabiedrisko attiecību eksperte Baiba Ābelniece



Nākamais seminārs – 10.janvārī Saldū

Seko līdzi: \http://www.kurzemesregions.lv/projekti/Latvijas_-
_Lietuvas_programma/Baltu_cels

Vai 

Facebook: https://www.facebook.com/kurzemesregions/



Paldies! 

Saziņai:

Aiva Jakovela

Aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Mob. 26315137

mailto:Aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

