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Starptautiskais kultūras ceļš
Kurzemē, Zemgalē, Sēlijā

Maršruts “Baltu ceļš” ~ 2145 km garš ar 3 lokiem –
Kuršu, Zemgaļu, Sēļu – 250 objekti t.sk. 100 Kuršu lokā, 
t.k.  50 Kurzemē:
▪ Senās kulta vietas (avoti, dižkoki, meži, ezeri, kalni, 

akmeņi un ala)
▪ Muzeji, kuros glabājas arheoloģiskās liecības un 

zināšanas par mūsu senču - kuršu, zemgaļu, sēļu 
dzīves ritmu, tradīcijām, vēsturiskajiem notikumiem

▪ Amatniecības centri un amatu mājas ar 
meistarklasēm un radošām darbnīcām;

▪ Dabas takas, brīvdabas, vēstures un izziņu parki;
▪ Kulinārā mantojuma objekti (maize, zivis, alus, 

medus, citi lauku labumi)
▪ Top ceļvedis ar iekļautiem kuršu objektiem/vietām un 

stāstiem par kuršu vēsturi un parašām, dzīves 
gudrību

▪ 10 objektiem būs info stendi ar audio gidu
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Video:  
https://youtu.be/JOfD041pz9k
https://youtu.be/TriGHCVAws4

www.baltucels.lv

https://youtu.be/JOfD041pz9k
https://youtu.be/TriGHCVAws4


Industriālais mantojums www.industrialheritage.travel



Militārais mantojums
www.militarais.celotajs.lv

▪ objekti, kas pēdējos 100 gadus izmantoti militāriem mērķiem (pieder pie vismaz viena no 4. vēsturiskajiem periodiem); 
▪ bijušie armijas objekti - raķešu, aviācijas bāzes, tanku šautuves, 
▪ bijušie militārie lidlauki, militārās pilsētas, robežsardzes un pretizlūkošanas objekti, utt;
▪ bijušās nocietinājumu sistēmas, piekrastes aizsardzības baterijas, cietokšņi, zemnīcas, ierakumi, bunkuri;
▪ privātas kolekcijas, muzeji un izstādes, kas veltītas karam, militāriem notikumiem, padomju okupācijai u.c.;
▪ nozīmīgi kaujas lauki, ja šīs vietas tiek aprīkotas ar informāciju tūristiem un darbojas kā apskates objekti/vietas;
▪ ieroči, piemēram, - lielgabali;
▪ arī cilvēki - atmiņu stāstu stāstītāji, kā arī organizēti pasākumi, kas aizvien turpina vai demonstrē ar militāro mantojumu saistītās tradīcijas;



Militārais mantojums Kurzemē: 
~ 120 objekti/vietas no 600 Objektiem visā 
Latvijā&Igaunijā.

77 objekti (apraksti, stāsti, foto, vēsturiskā 
info), t.sk.:
17 objekti - Neatkarības kari
30 objekti - 2.Pasaules karš 
7 objekti – Partizānu kustība
23 objekti - Padomju laiki

Tipiskākās vietas Militārā infrastruktūra un 
pilsētas, nocietinājumi, cīņu vietas un muzeji

Pārējie ap 50 objekti – mazzināmi, objekta 
vairs nav vai ir ļoti sliktā stāvoklī, bīstams, 
bet ir izcils stāsts, piemiņas akmeņi, vietas ar 
interesantu stāstu
Piemēram, Skrundas radiolokācijas stacijas 
un militārā pilsētiņa, Pilsblīdenes muiža, 
utml. 

www.militaryheritagetourism.info

Military heritage tourism



Ventspils 46. krasta 
aizsardzības baterijas 
uguns koriģēšanas tornis

Šajā ēkā 1945. gada 8. maijā
tika parakstīts Kurzemes 

katlā ielenkto vācu 

karaspēka daļu kapitulācijas 

akts. Ar to tiek uzskatīts, ka 

Ezerē faktiski beidzies 

2.Pasaules karš.

• 40 objektu informācijas plāksnes (t.sk. 10 ar audiogidu – partizāni/ mežabrāļi)



Velomaršruti Kurzemē
▪ Eurovelo 10 (476 km) un Eurvelo 13 (375 km)-

maršrutiem nepieciešama attīstība un uzbošana – gan 
infrastruktūras, gan informācijas un marketinga jomā

▪ 1 reģionālas nozīmes – Nr.55 Mežtaka ar velo  Kurzemē 
(290km)

▪ 32 vietējas nozīmes velomaršruti ar savu numuru (starp 
20-85km, vidēji 50 km gari)

▪ Visi maršruti atrodami populārākajas starptautiskajās 
aplikācijās, ko izmanto velobraucēji

http://www.vidzeme.com/lv/forums/velomarsrutu-nr/velomarsrutu-numuru-pieskirsanas-kartiba.html



▪ ~ 18 laivojamas upes, t.sk. 10 
visu bezledus sezonu;

▪ Laivojamo upju tīkls vienmērīgi 
noklāts pa visu Kurzemi;

▪ ~ 20-25 laivu nomu kompānijas ar 
~ 1500 «laivu parku» – kanoe, 
vistas, kajaki, Sup, SOT, 
piepūšamās laivas, rafti

▪ Jūras laivošana – 1-2 uzņēmumi
▪ SUPi – jūra, ezeri,upes
▪ Problemātika – atkritumu 

apsaimniekošana publiskajās 
atpūtas vietās, princips “Upe aiz 
tevis paliek tīrāka!”un “Ko atnesi –
to aiznes!”

▪ Tendence – laivotāju vēlme 
nakšņot gultās.  

Ūdenstūrisms www.upesoga.lv

http://www.upesoga.lv/


EASTBALTIC – jahtu ostu tīkls Latvijā un Igaunijā
Latvijā 12 vietās – jahtu ostas, t.sk. 6 Kurzemē: Liepāja, Pāvilosta, 
Ventspils, Roja, Mērsrags, Engure un ~ 70 Igaunijā



Pietiekoši reglamentēta nodarbe – licences, 
makšķerēšanas kartes, liegumu sezonas, ētikas kodekss.
Kurzemē ~ 42 vietas ar laivu nomu pakalpojumu: 
- 19 ezeri – Usma, Pape, Engure u.c. 
- 3 upes – Bārta, Roja, Venta un neskaitāmas citas t.sk. 
foreļupes - Letiža, Ciecere, Šķēde, Šķervelis, Ēda, Koja, 
arī Rīva, Rinda, Užavas augštece
- 16 ūdenskrātuves, specializētie dīķi
- Jūras piekraste – iecienītākās vietas – Pape, Liepaja, 
Pāvilosta, Jūrkalne, Mazirbe, Roja, Mērsrags
- Vismaz 7 makšķerēšanas gidi
- Vismaz 25 citi «uz/ar zivīm» bāzēti piedāvājumi –
vada vilksana, kūpināšana, makšķerēšana/zveja jūrā, 
vietējās zivis restorānu ēdienkartēs, degustācijas, 
muzeju ekspozīcijas
- Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=QZdHXusQmGk

Makšķerēšanas piedāvājums
www.balticseafishing.com



Dabas Takas Kurzemē
▪ Vairāk kā 60 dabas takas 

▪ No 0,5 – 40 km – neskaitot Jūrtaku un Mežtaku

▪ ~ 400 km kopējais garums

Laba un populāra dabas taka: 
1. Regulāri kopta
2. Stāvvieta, tualete, atpūtas vieta ar piknika iespējām
3. Vismaz daļēji pieejama – vismaz ar bērnu ratiem 
izbraucamai vai ar assitenta palīdzību
4. Kaut kas interesants ģimenēm ar bērniem – piem., kā 
Kalētu mežaparkā tematiskās takas ar dzīvnieku/augu 
skulptūrām
5. Kaut kas «instagramīgs» foto mirklim – skulptūra
(Būšnieku ezera jaunā zivju grupa, Liepājas Zirgus salas 
āra dabas klase ar soliņiem zirgu bara formā vai Jūrtakas 
zīmes), laipa (kā Kazdangā), kāda īpaša dabas 
vērtība/skats
6. Ideāli – tornis



Mapeirons.eu
Kam svarīga pieejamība?:
- Cilvēki ar invaliditāti (ratiņkrēslā, ar redzes/dzirdes problēmām, ar garīga rakstura traucējumiem)
- Senioriem
- Vecākiem ar bērnu ratiem
- Cilvēkiem ar īslaicīgām traumām
- grūtniecēm

Kurzemē no visām 60 takām 
~ 1/3 – pilnīgi vai daļēji 
pieejamas:
- Vispārīgā prasība: ir pieejama 
stāvvieta, tualete
- Takas segums: Blīvs, līdzens 
takas segums, vismaz 120 cm 
platumā, šķirbas starp dēļiem 
nepārsniedz 1 cm, ir 
samainīšanās laukumi un soliņi
- Info un norādes: skaidra 
norāžu sistēma ar pieejamības 
piktogrammām, info stends ar 
taktilu info vai QR kodu un 
audio info.





Garo distanču pārgājienu maršruti Kurzemē
• www.jurtaka.v

• 21 diena un 293 km Kurzemē

• Marķēts ar uzlīmēm/krāsām

• Informācijas stendi un norādes 
zīmes

• 6 Viesu grāmatas

• Ceļvedis un karte

• Informācija aplikācijās

• 2 marketinga reģioni: 

• Dižjūra

• Mazjūra 

• www.meztaka.lv

• 13 dienas un 290 km Kurzemē

• Marķēts ar uzlīmēm, krāsām

• Informācijas stendi

• 8 Viesu grāmatas

• Ceļvedis un karte

• Informācijas aplikācijās

• 4 marketinga reģioni:

• Dienvidkurzeme

• Kuldīga un apkārtne

• Abavas senleja

• Tukums un Ķemeru Nacionālais parks



Zīme «Gājējiem draudzīgs»
www.kurzemesregions.lv/gajejiem-draudzigs/ 

Zīme «Gājējam draudzīgs» tiek
piešķirta tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem, kas respektē kājāmgājēju
vajadzības un piedāvā tiem
nepieciešamus pakalpojumus:
- dzeramo ūdeni
- informāciju par maršrutu
- pirmās palīdzības aptieciņu
- elektroierīču uzlādi
- iespēju izžāvēt slapjās mantas un

izmazgāt netīrās drēbes, zābakus
u.c. personīgu ekipējumu

- kā arī uzņem viesus uz vienu nakti.
- U.c.

Kurzemē jau 83 tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji saņēmuši



Mežtakas un Jūrtakas pārgājieni Kurzemē

Pašlaik reģistrācija atvērta visiem Mežtakas plānotajiem pārgājieniem, vairāk 
informācijas: www.facebook.com/meztaka/events/



Tiekamies 
Kurzemē!

Paldies par 
uzmanību!


