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Šobrīd maršruts 
iekļauj:
kuršu
zemgaļu
sēļu
kultūrvēsturisko 
mantojumu



Ceļvedis un karte



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



«Spēlmaņu krogs» Alsungā

Foto: Artis Gustovskis, Aivars Ķesteris 



Dižgabalkalns

Foto: Sandis Priede, Artis Gustovskis



Maizes ceptuve «Bērziņi» Jūrkalnē

Foto: Artis Gustovskis, Aivars Ķesteris 



Kūpināta zivju degustācija Pāvilostā 

Viesu māja «Zvilnis», saimnieks Dzintars.       Foto: Artis Gustovskis

Kuršu zvejniecība

Kurši zivis ķēra gan ar tīkliem un 
murdiem, gan makšķerēm, nu gluži kā 
mūsdienās. Tās galvenokārt ķēra 
saldūdenī, jo jūras piekraste bija 
mazapdzīvota, kā arī jūras zveja prasīja 
sarežģītākus zvejas rīkus. Senatnē, kad 
zivju resurss bija bagātīgāks, arī zivju 
izmēri bija daudz lielāki, par to liecina 
arheoloģiskajos izrakumos atrastās 
asakas. Līdakas un laši varēja svērt pat 
vairāk kā 20 kg. Lielās zivis nārsta laikā 
medītas arī ar žebērkļiem.



Rucavas goda mielasts «Zvanītājos»

Foto: Sergejs Hmeļņickis



ŠODIEN „SENAIS UZTURS. KLIENTORIENTĒTS
TŪRISMA PAKALPOJUMS”

• 10.30 Alsunga suitos – suiti Alsungā. Inga Bredovska, Alsungas 
tūrisma informācijas centra un vēsturiskā centra vadītāja

• 11.00 Kuršu uzturs arheologa skatījumā. Vēsturniece Dardega
Legzdiņa, LU Latvijas vēstures institūta Bioarheoloģisko materiālu 
krātuves zinātniskā asistente

• 12.30 Pusdienas kurzemnieku gaumē Spēlmaņu krogā. 

• 13.30 Kurzemes ēdienu tradīcijas. Prof. Janīna Kursīte-Pakule, 
latviešu literatūrzinātniece, valodniece, publiciste, rakstniece, Latvijas 
Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore

• 14.30 Atpakaļ pie saknēm mūsdienīgā veidā. Signe Meirāne, 
bloga storyaboutfood.com un deviņu pavārgrāmatu autore



Kurši. Tūrisma produktu veidošana

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

• 29.aprīlis– Talsu muzejs. Vilkumuižas ezers. Inga Doniņa, Aija van der Steina, Aiga 
Petkēvica

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

• Maijs – Ventspils

• Gala konference – 19.septembris



Prezentācijas / Youtube



Paldies! 

Saziņai:

Aiva Jakovela

Aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Mob. 26315137

Par projektu:
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/baltu-cels
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