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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



Māras kambari un Sabiles 
pilskalns

Foto: Līva Dāvidsone



Ceļvedis un karte



Kur atrast informāciju?
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/baltu-cels/

www.kurzemesregions.lv

Projekti (https://www.kurzemesregions.lv/projekti/)

Tūrisms (https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/)

Baltu ceļš 
(https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/baltu-cels/)

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



www.baltucels.lv / www.baltukelias.lt

http://www.baltucels.lv/


Papildinātā realitāte –
GemAR – palīdz atrast 
objektu, iedvesmo 
ceļojumam

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






Kurši. Tūrisma produktu veidošana

•12 (3x4) dienas. Tūrisma uzņēmējiem, 
speciālistiem u.c. interesentiem

• 8.aprīlis – Pāvilosta. Grobiņas un Kurzemes skandināvi vai vikingi (ziemeļnieki) 
Kurzemē, klients un informācija - kā savienot manas un klienta intereses. Juris 
Urtāns, Ieva Treija (marketingafans.lv)

• 15.aprīlis – Alsunga. Ēdiens. Janīna Kursīte-Pakule, Signe Meirāne

• Aprīļa beigas? – Talsi

• Maijs – Liepāja. Arheoloģiskais tērps, kuršu mitoloģija, produkta veidošana. 
Lektori: Irita Žeiere, Ingus Bunkovskis, Liene Kupča

• Maijs – Ventspils



ŠODIEN „SADARBĪBA. KLIENTORIENTĒTS 
TŪRISMA PAKALPOJUMS”
10.30 Kuršu kultūras izcelsme un attīstība arheologa skatījumā: izpētes 
vēsture un galvenie secinājumi. Mg.hist. Jānis Asaris, Nacionālā kultūras 
mantojuma pārvalde, Latvijas arheologu biedrības priekšsēdētājs 

12.00 Pusdienas 

12.30 Praktiskā pieredze. Āraišu ezerpils un apkārtne. Eva Staltmane, 
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Amatas novadā

14.00 Sadarbība tūrismā. Inese Roze, tūrisma nozares eksperte, vides gids, 
Impro ceļojumu grupu vadītāja

15.00 Stāstījums Sabiles pilskalnā: „Tautu mainība Kurzemes mazpilsētā”. 
Māris Lācis, gids



Paldies! 

Saziņai:

Aiva Jakovela

Aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Mob. 26315137
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