
Starptautiskais tūrisma 
maršruts «Baltu ceļš» 

13.06.2019.

Ventspils



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



Ventspils muzejs

Foto: Aivars Ķesteris



Staldzenes stāvkrasts

Foto: Aivars Ķesteris



Grīžu Velna beņķis

Foto: Andris Grīnbergs



Ceļvedis un karte



Kas tālāk?

Vēl šajā projektā:
• Projekta noslēguma 

konference Talsos 
17.09.2019 Talsu Tautas 
namā (Vikintas Vaitkevičs
(vykintas.vaitkevicius), 
Janīna Kursīte-Pakule u.c.)

• Darbs ar žurnālistiem un 
publicitāti

• Rakstām jaunu projektu «Explore balts»

• Gidu apmācības (8 x 2 dienas)

• Baltu Vienības dienas, 2020. gadā Kuldīgā, 2021.g. Lietuvā

• Baltu objektu īpašnieku, TIC darbinieku pieredzes apmaiņas 
braucieni uz Zemgales un Lietuvas objektiem un otrādi, 
pieredzes apmaiņas braucienu uz Vikingu ceļa maršrutu

• Baltu amatu tradīciju meistarklases (ēdiens, podniecība, 
kokamatniecība?)

• Kopīga apceļošanas akcija

• Fotobanka un ceļojošas fotoizstādes galvaspilsētu lielveikalos

• Jauni ceļveži (kurši, zemgaļi, sēļi), tematiski papildinājumi 
maršrutam (velobraucējiem, kājāmgājējiem, gardēžiem)

• Varbūt vides objekti & informācijas stendi atsevišķās Kurzemes 
vietās

• Investīcijas Kuldīgas muzejā



ŠODIEN „MĪTI. TŪRISMA PIEDĀVĀJUMA VEIDOŠANA”

• 10.30 Mārketinga mīti un mīti par mārketingu muzejiem un 
citām vērtīgā mantojuma organizācijām. Liene Kupča, mārketinga un 
komunikācijas stratēģe

• 12.00 Pusdienas un iepazīšanās ar Ventspils muzeju

• 13.00 Kuršu mitoloģija. Dr.philol. Ingus Barovskis, folklorists, 
literatūrzinātnieks, LU Humanitāro zinātņu fakultāte 

• 14.30 Senā dzelzs ieguves procesa rekonstrukcija un dzelzs 
ieguves senvietu izpēte Ziemeļkurzemē. Dr.hist. Armands Vijups, 
Ventspils muzeja direktora vietnieks, vadošais pētnieks



Paldies! 

Saziņai:

Aiva Jakovela

Aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

Mob. 26315137

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

Par maršrutu:
www.baltucels.lv

mailto:Aiva.jakovela@kurzemesregions.lv

