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Liepāja



Šobrīd maršruts 
iekļauj:
kuršu
zemgaļu
sēļu
kultūrvēsturisko 
mantojumu



Ceļvedis un karte



Papildinātā realitāte –
GemAR – palīdz atrast 
objektu, iedvesmo 
ceļojumam
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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



Liepājas Amatnieku nams

Foto: Zaiga Šteina



Liepājas muzejs

Foto: Valters Pelns



Durbes kaujas vieta

Foto: Normunds Kaprano



Kuršu vikingi, Grobiņas arheoloģiskais 
ansamblis

Foto: Artis Gustovskis



Kapsēdes dižakmens

Foto: Artis Gustovskis



Kurši. Tūrisma produktu veidošana

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

• Noslēguma seminārs 13.jūnijs – Ventspils 
• Dzelzs iegūšana kuršu laikos, Armands Vijups

• Kuršu mitoloģija, Ingus Barovskis

• Ar tūrisma mārketingu saistīta tēma, Liene Kupče

• Gala konference – 19.septembris



Prezentācijas / Youtube



ŠODIEN „AMATNIECĪBA. TŪRISMA 
PIEDĀVĀJUMA VEIDOŠANA”
• 11.00 Arheoloģiskais tērps. Mg.hist. Irita Žeiere, LNVM 

Arheoloģijas departamenta pētniece, grāmatas „Arheoloģiskais tērps. 
Tā darināšana, valkāšana un komplektēšana mūsdienu Latvijā” autore

• 12.30 Kas vēsturē un muzejā ir vērtīgs jeb īsi par jaunu 
produktu veidošanu un komunikāciju vēstures mantojumam. Liene 
Kupča, mārketinga un komunikācijas stratēģe

• 13.30 Pusdienas un iepazīšanās ar Liepājas muzeju

• 14.30 Kas vēsturē un muzejā ir vērtīgs jeb īsi par jaunu 
produktu veidošanu un komunikāciju vēstures mantojumam. Liene 
Kupča, mārketinga un komunikācijas stratēģe

• 15.30 Praktiskā pieredze - Liepājas Amatnieku nams. Ira Cīrule, 
Amatnieku nama vadītāja 



Restorāns Upe



Paldies! 

Saziņai:

Aiva Jakovela

Aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Mob. 26315137

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