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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



Pētījums



Kā izvēlējamies objektus?

• Starptautisks maršruts – nav paredzētas investīcijas dabā – uzsvars uz 
šobrīd esošiem, eksistējošiem tūrisma objektiem/piesaistes vietām 

• Vienmērīgs piesaistes vietu pārklājums

• 100 objektu liste

• Apsekojumi – izvēlēto top objektu apstiprināšana



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



Bišu drava «Kāres»

Foto: Zaiga Šteina



Podnīca Kapelleru namā

Foto: Artis Gustovskis



Šobrīd maršruts 
iekļauj:
kuršu
zemgaļu
sēļu
kultūrvēsturisko 
mantojumu



Tematiskie



Talsu muzejs

• 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

• Nākamais seminārs – 5.februārī Talsos



Kurši. Tūrisma produktu veidošana

•12 (3x4) apmācību semināru cikls

•Tūrisma uzņēmējiem, speciālistiem u.c. 
interesentiem

•Nākamais seminārs 5.februārī Talsos



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

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



www.baltucels.lv / www.baltukelias.lt

http://www.baltucels.lv/


Ceļvedis un karte





Papildinātā 
realitāte - GemAR

../../../../Pictures/Zemgales video/zemgalilv.mp4


ŠODIEN „DABA UN SVĒTVIETAS – VIETAS, KO PIEREDZĒT. 
TŪRISMA PIEDĀVĀJUMA PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA”

10.30
• Kurzemes dabas dziedinošās vietas senatnē un mūsdienās. Dr.philol. Ieva 

Ančevska, Kurzemes Humanitārā institūta folkloras pētniece
12.00
• Pusdienas
13.00
• Ko vēlas redzēt dabas tūrists Dienvidkurzemē un ko varam piedāvāt? 

M.hist. Andris Grīnbergs, tūrisma speciālists, dabas pētnieks un vēsturnieks
14.30
• Postmodernisms un tūrisms - kā mūsdienu cilvēkam ļaut piedzīvot vēsturi. 

Līga Šaule, vides gide, tūrisma konsultante Kapelleru namā



Paldies! 

Saziņai:

Aiva Jakovela

Aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Mob. 26315137
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