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Tūrisma informācijas centri

Skrundas Tūrisma informācijas Karostas apmeklētāju centrs
punkts Invalīdu iela 4, Liepāja
Raiņa iela 11, Skruda+371 26369470
+371 633 50461, +371 633 50454info@karostascietums.lv 
zane.eglite@skrunda.lv www.karosta.lv 
www.skrundasnovads.lv 

Aizputes Tūrisma informācijas 
Priekules Tūrisma informācijas centrs
punktsSkolas iela 1, Aizpute
Saules iela 1, Priekule+371 634 48880, +371 29623284 
+371 29472063aizpute.tic@apollo.lv
turisms@priekulesnovads.lvwww.aizputesnovads.lv 
www.priekulesnovads.lv 

Kazdangas Tūrisma informācijas 
Pāvilostas novada Tūrisma centrs
informācijas centrsJaunatnes gatve 1, Kazdanga
Dzintaru iela 2, Pāvilosta+371 29103813
+371 634 98229, +371 29121894kazdanga.tic@inbox.lv, 
tic@pavilosta.lvwww.kazdangaspils.com
ww.pavilosta.lv

Durbes Tūrisma informācijas 
Nīcas Tūrisma informācijas centrspunkts 
Bārtas iela 6, NīcaSkolas iela 5, Durbe
+371 634 89501, +371 29458532+371 29360509
turisms@nica.lv, www.nica.lvdaira@durbe.lv, www.durbe.lv

Rucavas Tūrisma informācijas Grobiņas informācijas centrs
centrsLielā iela 76, Grobiņa
„Buši”, Rucava+ 371 634 90458
+371 29134903grobinatic@inbox.lv 
rucava.tic@inbox.lv, www.rucava.lvwww.grobinaturisms.lv 
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Liepājas reģiona tūrisma 
informācijas birojs

KARTES, BUKLETI, SUVENĪRI, 
GIDA PAKALPOJUMI UN 
TEMATISKAS EKSKURSIJAS, 
V E L O S I P Ē D U  N O M A ,  
MAKŠĶERĒŠANAS KARTES, 
AUDIO GIDI

Rožu laukums 5/6, Liepāja
+371 634 80808,
+371 294 02111
info@liepajaturisms.lv 
www.liepajaturisms.lv

LIEPĀJAS SUVENĪRI
Liepājas reģiona tūrisma
informācijas birojs
Rožu laukums 5/6, Liepāja
+371 634 80808, +371 29402111
info@liepajaturisms.lv
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Dižā Liepāja
Liepājnieki visos laikos ir bijuši ļoti lepni ļaudis. Reizēm pat pārāk Par laimi, mēs – liepājnieki – paši spējam arī pasmaidīt par šo 
lepni… vienmēr tie centušies izcelties, ņemt sev to lielāko, labā- savu kurzemniecisko rakstura iezīmi. Ja tev jāizvēlas sava 
ko, jaunāko un modernāko. Vienmēr gribējuši būt pirmie. Un ir ceļojuma galamērķis, kāpēc gan nedoties turp, kur vienlaikus var 
jau arī bijis pamats – kurai vēl Latvijas pilsētai necik senā pagātnē redzēt tik daudz unikāla – daudz tāda, kas ir vienīgais un 
bijusi sava – pilsētas – nauda? Kurai Latvijas pilsētai ārpus Rīgas ir vispārākais Latvijā, Baltijā, Eiropā, pasaulē…
bijis tas gods kļūt par valsts galvaspilsētu, uzņemot pie sevis 
valdību un nodrošinot valsts pastāvēšanu? Kaut tikai uz pus-
gadu un pašos valsts pastāvēšanas pirmsākumos, bet tomēr…

PASAULĒ EIROPĀ

BALTIJĀ LATVIJĀ
Augstākā kāpa Latvijā Latvijā lielākā ģitāra un 
37 m augstais lielākās bungas
Jūrmalciemā Vides objekti Liepājā

Latvijas tālākā Rietumu Vienīgais himnas akmens  
sauszemes punkta atzīme Latvijā 
Zaļais stars Bernātu dabas Vaiņodes novadpētniecības 
parkā muzejā

Vecākais latviešu Latvijas vismazākā pilsēta
profesionālais teātris Durbe
Liepājas teātris

Pūsēna kalns 

Vienīgais militārais Unikāls inženiertehniskais 
cietums Eiropā, kas piemineklis

Izgriežamais tilts pār Karostas atvērts tūristiem
kanāluKarostas cietums 

Skaistākais tirgus Garākā purva laipu 
paviljons taka 
Liepājas Pētertirgus 6 km garā Dunikas
paviljons purva taka 

 

Lielākās mehāniskās Lielākais nebrīvē turēto 
ērģeles kiangu (Ķīnas zirgu) 
Liepājas Sv. Trīsvienības ganāmpulks
luterāņu katedrālē Kalvenes Zoo ’’Cīruļi” 

Garākās dzintara krelles Bijušais Vatikāna paviljons 
Amatnieku namā Liepājā Liepājā

Sv.Meinarda katoļu baznīca 
Visbaltākās un smalkākās starptautiskajā izstādē EXPO 
smiltis 2000 Hannoverē, Vācijā
Liepājas pludmalē

Lielākā vēsturiskā Augstākā 
militārā teritorija kupolceltne 
Liepājas cietoksnis un Liepājas Svētā Nikolaja 
Karosta pareizticīgo Jūras katedrāle

Vecākais elektriskais Vienīgā metalurģiskā 
tramvajs rūpnīca 
Liepājas tramvajs Liepājas Metalurgs

Lielākie Brāļu kapi Vienīgais Piena muzejs 
Priekules Brāļu kapi Skrundas novada Sieksātē
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Liepāja
Liepājas šarms slēpjas tās īpašajā aurā. Varbūt 
mazliet atturīga un skarba, bet cēla un 
nepakļāvīga. Reizēm mierīga, reizēm 
mutuļojoša – kā jūra, kas apskalo Liepājas 
krastus. Nesamākslota un īsta – tāda ir Liepāja.
Liepāja ir trešā lielākā pilsēta Latvijā ar senām 
kultūras un sporta tradīcijām. Būdama 
rūpnieciski veiksmīgākā pilsēta valstī, pilsēta 
tiecas piesaistīt aizvien vairāk biznesa tūristus. 
Savukārt pilsētas  straujais kultūras pulss šurp 
vilina gan radoša dziļuma, gan izklaides 
alkstošos. Jūra un dabas veltes - nesteidzīgas 
atpūtas cienītājus.

Liepāja
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Liepāja

arhitektūra veidota vēlīnā baroka stilā ar Zilā karoga pludmale un Pētera I namiņš 
klasicisma iezīmēm. Katedrāles interjeru Viens no vecākajiem dzīvojamo namu Jūrmalas parks
raksturo rokoko stilam raksturīgā paraugiem Liepājā. Koka māja ar sīkrūšu Liepājas pludmale kā populāra peld-
greznība un piesātinātība. Katedrāles lodziņiem 17.gadsimtā ir bijusi Madam vieta pazīstama kopš 19.gadsimta 
īpašā vērtība ir ērģeles, kas ir lielākās Hoijeres viesnīca, un 1697.gadā te sešdesmitajiem gadiem, kad te sāka 
mehāniskās nepārbūvētās ērģeles uzņemts Krievijas cars Pēteris I.viesoties Krievijas cars, viņa dzimtas un 
pasaulē. Tām ir 131 reģistrs, 4 manuāļi Kungu iela 24galma pārstāvji. Te ir baltas, ļoti smalkas 
un vairāk nekā 7000 stabuļu. Ērģeles bū-smiltis, ko apbrīno ļaudis, kuri pabijuši 
vējis viens no tā laika labākajiem ērģeļu arī lepnos pasaules kūrortos. Pēc vētrām Pētertirgus
būvētājiem H.A.Konciuss. Katedrālē Liepājas pludmalē nereti var atrast Jūgendstila paraugs, viens no skaistā-
regulāri notiek ērģeļmūzikas koncerti, lielākus vai mazākus dzintara gabalus, kajiem tirgus paviljoniem Eiropā! Tirgus 
bet par tradīciju ir kļuvis starptautiskais kas krastā izskaloti kopā ar jūras aļģēm paviljons atklāts 1910.gadā,  arhitekts 
Ērģeļmūzikas festivāls, kas notiek ik un gliemežvākiem. Jūrmalas parks ir L.Melvils. Arhitekta uzdevums nebija 
gadu septembrī. Katedrālē ir uzstādīta Liepājas lepnums. To sāka veidot viegls – tirgus paviljonu bija jāiebūvē 
piemiņas plāksne somu jēgeriem, kas 19.gadsimta beigās. 3 km garais parks starp trim baznīcām – Sv.Annas baznīcu 
1918.gadā šeit zvērēja uzticību Somijas aizņem 70 ha, un šobrīd ir viens no austrumos, Sv.Jāzepa katedrāli rietumos 
likumīgajai valdībai. Izmantojiet iespēju lielākajiem stādītajiem parkiem Latvijā, un Sinagogu, kas kādreiz atradās uz 
uzkāpt katedrāles tornī, no kura paveras kurā apskatāmas ap 140 vietējās un dienvidiem no Pētertirgus. Paviljonam 
brīnišķīga Liepājas panorāma!svešzemju kokaugu sugas. Jūrmalas bija tam laikam ļoti novatorisks veidols. 
Lielā iela 9parkā atrodas Latvijas lielākās bungas – Jumta izbūve ar lielajiem logiem 
+371 25914456viens no Liepājas vides dizaina objek- nodrošināja labu apgaismojumu.

tiem, kas atgādina, ka Liepāja ir Latvijas Kuršu iela  5/7/9
mūzikas galvaspilsēta. Jūrmalas parkā, Latvijas 1.Rokkafejnīca, Latvijas 
Kūrmājas prospekta galā, redzams mūziķu Slavas aleja un Latvijā lielākā Promenāde
piemineklis bojā gājušajiem zvejnie- ģitāra Jauka pastaigu vieta dienā un atraktīvs 
kiem un jūrniekiem – skumjās mūžam Liepāju dēvē par Latvijas mūzikas nakts dzīves centrs vakara stundās. No 
gaidošas, sērojošas sievietes tēls, kas, galvaspilsētu, un te katrs var sajust sev Promenādes paveras burvīgs skats uz 
pacēlusi roku virs acīm un veras tālu tīkamākos mūzikas ritmus. Latvijas ostas piestātnēm, kuģiem, jahtām un 
apvārsnī, simbolizējot visas mātes, 1.Rokkafejnīcas interjerā apskatāmas strūklaku, kura atgādina jūras vilni, kas 
sievas, līgavas, māsas un mīļotās, kuru Latvijas mūziķu dāvinātās lietas, no krasta veļas Tirdzniecības kanālā. 
vīrieši nav atgriezušies no jūras instrumenti ,  koncertu afišas un Ostas promenādi rotā Dzintara 
brauciena un palikuši dzelmē. fotogrāfijas. Latvijas mūziķu slavas alejā pulkstenis, tas veidots no 50 litriem 

katrs var samērot savu plaukstu ar dzintara gabaliņu, kurus saziedojuši 
Sv.Trīsvienības luterāņu katedrāle Latvijas mūziķu plaukstu atlējumiem liepājnieki 2003.gada akcijā ’’Atstāj savu 

bronzā. Turpat savu spēlētāju gaida un pasaulē lielākās ērģeles dzintaru Liepājas laikā!”. 
Latvijā lielākā ģitāra.K a te d r ā l e s  p a m a t a k m e n s  l i k t s  Vecā Ostmala
Zivju iela1742.gadā. Dievnama iekšējā un ārējā 
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Amatnieku nams Liepājas Lutera baznīca Muzejs ’’Liepāja okupāciju režīmos”
Amatnieku nama ekspozīcijā redzami Liepājas Lutera baznīca ir lielākā Latvijas K.Ukstiņa iela 7/9, Liepāja
Lejaskuzemes novadu tautas tērpi, no brīvvalsts laikā būvētā baznīca Liepājā. +371 634 20274
kuriem daži ir vairāk kā 100 gadus veci, Celta no Somijā kaltiem akmeņiem www.liepajasmuzejs.lv
pasaulē garākās dzintara krelles, vietējo krusta būves veidā, dievnama monu-
meistaru darinājumi un senie darba rīki, mentālā ārpuse neparasti veiksmīgi Liepājas tramvajs
kādus izmantojuš i  mūsu senči  kontrastē ar iekšējās telpas gaišumu un Liepājā elektriskais tramvajs sāka kursēt 
amatnieki.  Amatnieku darbnīcās vieglumu. jau 1899.gadā, un Liepāja bija pirmā 
vērosiet, kā meistara rokās dzintars sāk Jelgavas iela 62 pilsēta visā Baltijā ar tik modernu 
mirdzēt un kļūst par rotaslietu, pārvietošanās līdzekli. Pašlaik pilsētā ir 
uzzināsiet par dzintara izcelsmi, nokrā- Sv. Meinarda katoļu baznīca viena tramvaja līnija 12,8 kilometru 
sām un ko tas sevī paslēpis... varēsiet Savdabīgā apaļās formas ēka Vācijas garumā. Brauciens ar tramvaju no viena 
redzēt, kā top Bārtas brunči un lina pilsētā Hannoverē kalpoja par Vatikāna galapunkta līdz otram ļauj pusstundas 
galdauti brīnišķīgos rakstos. Audējas paviljonu izstādes EXPO 2000 laikā un ir laikā apskatīt ne tikai Liepājas centru, 
parādīs aušanas procesu un ļaus jums Vatikāna dāvana Liepājai. Blakus bet arī dzīvojamos un rūpniecības 
pašiem uz brīdi kļūt par audēju un just, baznīcai uzbūvēts 10 m augsts tornis rajonus.
kā pavediens kļūst par daļu no audekla. zvanam, ko Sv.Meinarda baznīcai 
Te redzēsiet, kā  top rotas, monētas, dāvājis Romas pāvests Jānis Pāvils II. Arhitektūras pērles
māla podi, k lūdziņu pinumi un Ganību iela 120 Liepāja iezīmīga ar plašu koka apbūvi, 
mūsdienīgi mākslas darbi. izciliem jūgendstila un arhitekta 
Dārza iela 4/8 Sv.Jāzepa katoļu katedrāle M.P.Berči būvniecības paraugiem. 
+371 26541424 1762.gadā iesvētītā sākotnēji nelielā Vēsturiskā koka apbūve, ko lielākoties 

baznīca 19.gadsimta nogalē piedzīvoja veido dzīvojamās ēkas, ir viens no 
Liepājas himnas tēlu skulptūras vērienīgu pārbūvi, kā rezultātā faktiski pi lsētas l ielākaj iem lepnumiem. 
Dziesma bronzā sastingusi un tomēr t ika uzcelta jauna baznīca.  No Greznākās koka ēkas saglabājušās 
skan. Katram, kurš pa Kūrmājas 18.gadsimta ir saglabājies kādreizējās Jūrmalas parka teritorijas tuvumā 
prospektu uz jūru ies, pēdās nolūkosies mazās baznīcas centrālais altāris. Ieejot bijušajos vasarnīcu rajonos. Ēkas rotā 
ieinteresēta vārna, laivenieks, tas, kurš arī baznīcā, tas redzams kreisajā pusē – smalki kokgriezumi, tie redzami 
zārcenieks, dzintara latvieša krogus Dievmātes kapelā. Augstu pie griestiem balkonu, kāpņu margu un fasāžu 
ainiņa, telefonists stabā un pie zemes ir kuģa modelis. To baznīcai dāvinājusi rotājumos.  L iepājas arhitektūrā 
pieplacis cilvēku mežs… ”Pilsētā, kurā kāda kuģa komanda, kas izlūgusies jūgendstils ir atturīgs un lakonisks, tas 
piedzimst vējš…” ir liepājniekiem īpaši Dieva labvēlību un vētras laikā harmoniski iekļaujas pilsētas apbūvē. 
svarīga dziesma. Bet viesiem bronzā brīnumainā kārtā izglābusies no nāves. Visvairāk jūgendstila ēku apskatāmas 
lietie pilsētas himnas tēli ir kā Sv.Jāzepa katedrāle ir bīskapa sēdeklis. Graudu ielā, kā arī Dzintaru un Liepu ielā 
pamudinājums ieklausīties Liepājas Rakstvežu iela 13 un citviet pilsētā. Bet M.P.Berči arhitekta 
skaņā. +371 634 29775 rokraksts jūtams ik uz soļa,  jo 
Kūrmājas prospekts 19.gadsimta nogalē vairāku gadu 

desmitu garumā viņš veidojis pilsētas 
Piemiņas zīme slavenajam vācu Liepājas Muzejs seju.

Lielākais muzejs Kurzemē ar gandrīz filozofam Imanuelam Kantam
100000 eksponātu. Muzeja ekspozīcijās Bāriņa un Dārza ielas krustojumā 
var iepazīties ar Liepājas vēsturi no tās savulaik darbojusies privāta tipogrāfija, 
pirmsākumiem, ar Dienvidkurzemes kurā 1790.gadā iespiests slavenais 
etnogrāfiju, īpašu alvas priekšmetu Imanuēla Kanta darbs "Spriešanas 
kolekciju un ekspozīciju, kas veltīta spējas kritika". Ir pamats uzskatīt, ka 
zvejnieka, tēlnieka un kokgriezēja Kants savulaik apmeklējis Liepāju, lai arī 
Miķeļa Pankoka dzīvei un daiļradei. pilnīgu dokumentāru pierādījumu par 
Muzejs piedāvā muzejpedagoģijas to trūkst.
programmas, regulāri tiek rīkotas Bāriņa un Dārza ielas krustojums
mākslas izstādes. Muzeja ’’Liepāja 
okupāciju režīmos” pamatekspozīcija Sv.Annas luterāņu baznīca
atspoguļo 1939.gada starptautisko Sv.Annas baznīca ir senākais Liepājas 
līgumu (Molotova – Ribentropa pakta pilsētas dievnams, kas pirmo reizi 
un PSRS un Latvijas savstarpējās rakstos minets jau 1508.gadā. Baznīcas 
palīdzības līguma) ietekmi uz Liepājas lielākais dārgums ir kokgriezēja Nikolasa 
n o v a d a  s a b i e d r i s k i  p o l i t i s k o ,  Sefrensa 1697.gadā darinātais 9,7 m 
ekonomisko un kultūras dzīvi, t.i., laika augstais un 5,8 m platais altāris. Šis 
periodu no 1939. līdz 1991.gadam. Te baroka laika šedevrs ir viens no 
atrodas arī J.Lādīša fotokolekcijas eks-Austrumeiropas tā laika izcilākajiem 
pozīcija, tiek rīkotas tematiskas muzeja mākslas darbiem. Apmeklētāji var 
krājuma un mākslas izstādes.uzkāpt baznīcas tornī un apskatīt 
Kūrmājas prospekts 16, LiepājaLiepājas panorāmu no augšas.
+371 634 22604E.Veidenbauma iela 1
info@liepajasmuzejs.lv+371 29227566
www.liepajasmuzejs.lv

Liepāja
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Pasākumi

Marts

Aprīlis

Maijs

Septembris

Jūnijs

Oktobris

Augusts

Novembris

Jūlijs
Decembris

9. – 15. jūlijs Starptautiskais gleznotāju 20. – 26. augusts Pasaules čempionāts 
un zīmētāju plenērs un Pasaules kausa posms 

9. – 18. marts Starptautiskais Pianisma www.liepajaskultura.lv vindsērfingā Formulas klasē
Zvaigžņu festivāls www.rietumkrasts.lv
www.lso.lv 13. – 14. jūlijs Starptautiskais ielu www.formulawindsurfing.org 

teātru festivāls ’’Zeme. Debess. Jūra”
17. – 18. marts Liepājas dzimšanas www.liepajaskultura.lv 24. – 25. augusts  Ātruma festivāls 
dienai veltīti pasākumi ’’Rallijs Kurzeme’’
www.liepajaskultura.lv 14. jūlijs Jūras svētki www.rallykurzeme.lv 

www.liepajaskultura.lv

25. augusts ’’Senās uguns nakts” 13. – 14. jūlijs Zvejnieku svētki 
www.pavilosta.lv, 6. – 9. aprīlis Lieldienu pasākumi Pāvilostā
www.liepajaskultura.lvwww.liepajaskultura.lv www.pavilosta.lv 
Kluba 360° sērfseminārs Pāvilostā
www.pavilosta.lv 5. – 8. aprīlis Ziemeļvalstu čempionāts 14. – 15. jūlijs Eiropas čempionāts 

minigolfā jauniešiem ūdensmotosportā 
No jūnija līdz augustamwww.minigolfsliepaja.lv www.lumsf.lv
Simfoniskās mūzikas festivāls 
’’Liepājas vasara”15. jūlijs Liepājas pusmaratons
www.liepajasvasara.lv www.liepajaspusmaratons.lv  12. maijs Starptautiskā Muzeju nakts

www.liepajaskultura.lv No jūnija līdz augustam26. – 27. jūlijs Jahtu regate
Koncertu cikls ’’Mūzika dievnamam” ’’Baltic Sprint Cup”19. maijs Pāvilostas pilsētas svētki Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālēwww.balticsprintcup.com  www.pavilosta.lv www.liepajaskultura.lv 

28. jūlijs Smilšu skulptūru festivāls 26. – 27. maijs Amatniecības festivāls ’’Zelta smilšu grauds” Pāvilostā’’Līvas ciems” un Etnomūzikas festivāls
www.pavilosta.lv 12. – 14. septembris Dzejas dienaswww.livasciems.lv 

www.liepajaskultura.lv
No jūnija līdz augustam
Simfoniskās mūzikas festivāls 27. – 29. septembris Starptautiskais 
’’Liepājas vasara”1. – 3. jūnijs Svētki visai ģimenei ērģeļmūzikas festivāls
www.liepajasvasara.lv ’’Lielmutis Fricis un Lielmute Marta” www.liepajaskultura.lv 

www.liepajaskultura.lv
No jūnija līdz augustam
Koncertu cikls ’’Mūzika dievnamam” 21. jūnijs Vasaras saulgrieži Papē Pasaules arhitektūras dienām veltītsLiepājas Sv. Trīsvienības katedrālēbrīvdabas muzejā  ’’Vītolnieki”

pasākumu ciklswww.liepajaskultura.lvwww.rucava.lv 
www.liepajaskultura.lv

23. jūnijs Līgo vakars
Krievijas teātru festivāls www.liepajaskultura.lv 2. – 5. augusts Starptautiskais šaha 
’’Zelta maska”turnīrs ’’Liepājas Rokāde”
www.goldenmask.lv  No jūnija līdz augustam Simfoniskās 

9. – 19. augusts Eiropas čempionāts mūzikas festivāls ’’Liepājas vasara”
basketbolā U-18 jauniešiemwww.liepajasvasara.lv 
www.fibaeurope.com 11. novembris Lāčplēša diena

www.liepajaskultura.lvNo jūnija līdz augustam Koncertu cikls 10. – 11. augusts Aizputes pilsētas svētki ’’Mūzika dievnamam” Liepājas 
www.aizputesnovads.lv  Sv.Trīsvienības katedrālē 18. novembris Latvijas valsts svētku 

www.liepajaskultura.lv svinības10. – 12. augusts Mūzikas festivāls 
www.liepajaskultura.lv’’Fontaine Festival”

www.fontaine.lv 

6. – 7. jūlijs Starptautiskais mūzikas 11. augusts Ikara festivāls Priekulē Pasākumi, tradīciju skolas, tirdziņi festivāls ’’Summer Sound Liepāja 2012” www.priekulesnovads.lv un Ziemassvētku vecīša programma www.summersound.lv   
Liepājā un Ziemupē

11. – 25. augusts Festivāls ’’Via Baltica” www.liepajaskultura.lv6. – 8. jūlijs Latvijas III Olimpiāde www.draugiem.lv/viabaltica  www.ziemassvetkuvecitis.lv www.olimpiade.lv  
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Karosta
Lielākā vēsturiskā militārā teritorija Baltijā 
aizņem aptuveni trešdaļu Liepājas 
teritorijas tās ziemeļu daļā. Daļa no 
Liepājas, bet reizē – pasaule pati par sevi. 
Karosta ir valdzinoša savā skarbumā, 
brīnumaina, paradoksāla un unikāla vieta 
ne tikai Latvijas, bet arī pasaules vēsturē 
un arhitektūrā. Tā var patikt, var arī 
n e p a t i k t ,  b e t  n o t e i k t i  n e a t s t ā j  
vienaldzīgu.

Karosta
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Karosta
Būvēta 19. un 20.gadsimta mijā kā izlaupīja vācu okupācijas armijas zaldāti. Karostas cietums
Krievijas impērijas militārā bāze, padomju 20.gadsimta 30.gados dievnamu Liepājas Karostas garnizona cietums kopš 
okupācijas laikā kalpojusi kā slēgta piemēroja Liepājas garnizona luterāņu tā uzcelšanas kalpojis par flotes matrožu 
militāra teritorija, šodienas  Karostā blakus draudzes vajadzībām. Izveidojot Liepājas un apakšvirsnieku īslaicīga disciplinārsoda 
sadzīvo cariskās Krievijas elegance un Karostu kā slepenu, slēgtu teritoriju, PSRS vietu. Kā virssardzes ēka tā kalpojusi gan 
padomju militārais robustums.1890.gadā okupācijas armijas karaspēks pēc II Padomju armijas, gan Latvijas armijas 
pēc Krievijas cara Aleksandra II pavēles uz Pasaules kara šeit iekārtoja sporta zāli, Jūras spēkiem. Pēdējie ieslodzītie atstājuši 
ziemeļiem no Liepājas pilsētas sākās matrožu un zaldātu kinoteātri un t.s. savas piezīmes uz cietuma kameras 
apjomīga cietokšņa un kara pilsētiņas ’’sarkano stūrīti”. sienām 1997.gadā. Karostas cietums atzīts 
celtniecība, un sākotnēji to nosauca par par pārsteidzošāko pasaules viesnīcu 
Imperatora Aleksandra III ostu. Aleksandra hotel.info balsojumā un Eiropas izcilāko Ziemeļu mols
III osta bija pilnīgi autonoma apdzīvota galamērķi (European Destination of Šī hidrotehniskā būve ir Liepājas Jūras 
vieta ar savu infrastruktūru, elektrisko Excellence), un saņēmis Kuzemes Tūrisma cietokšņa un Karostas kompleksa ļoti 
spēk-staciju un ūdensapgādi, baznīcu un Asociācijas balvu ’’Lielais Jēkabs 2011” par svarīga sastāvdaļa. Mola kopgarums ir 
skolām. Tikai Latvijas valsts neatkarības labāko ekspozīciju. Karostas cietumā 1800 metri, platums – 7,35 metri. Šī ir 
laikā šo vietu sāka dēvēt par Kara ostu. atrodas Karostas apmeklētāju centrs. liepājnieku iecienīta vieta, kur vērot 
Padomju laikā Karosta bija slēgta teritorija, Tūristiem ir iespēja doties ekskursijā pa saulrietus, bet vētras laikā, kad jūra bango 
kas nebija pieejama pat Liepājas cietumu, izbaudīt realitātes izrādi ’’Aiz a r  p i l n u  s p ē k u ,  š e i t  v a r  g ū t  
civiliedzīvotājiem. Šodienas Karostā restēm”, asāku izjūtu cienītājiem – nakšņot neaizmirstamus iespaidus.
savdabīgi savijas cariskās Krievijas militārā cietuma kamerā. Iespējams pasūtīt gida 
elegance un padomju militārisma pakalpojumus, izīrēt velosipēdus, saņemt Ziemeļu fortirobustums. izsmeļošu informāciju par Karostu un Ziemeļu forti ir Liepājas cietokšņa 

iegādāties suvenīrus, kā arī noskatīties sastāvdaļa. Cietoksnis tika būvēts, 19. un 
īsfilmu ’’Karosta”,  pārģērbties un Oskara Kalpaka tilts 20.gadsimtu mijā, lai pasargātu Liepājas 
fotografēties dažādu laiku militāros tērpos Viens no visvecākajiem Liepājas un jūras kara bāzi no iespējamā ienaidnieka 
ar interesantiem rekvizītiemLatvijas metālkonstrukciju tiltiem, uzbrukuma. Nocietinājumu sistēma 
Invalīdu iela 4, Karostatehnikas piemineklis. Tilts, iespējams, apjoza visu pilsētu. 1908.gada novembrī, 

projektēts  pēc franču inženiera +371 26369470 mazāk kā 10 gadus pēc tā uzbūvēšanas, 
Aleksandra Gustava Eifela skices. Tas info@karostascietums.lv Liepājas cietoksni likvidēja, jo atzina, ka tā 
veidots no divām identiskām izgrie- www.karostascietums.lv celtniecība bijusi stratēģiska kļūda. Daļu 
žamām fermām, kuras tiek pagrieztas par www.karosta.lv lielgabalu demontēja un aizveda uz 
90° grādiem katra uz savu pusi. Kauņas cietoksni Lietuvā, daļu pārkausēja. 

Artilērijas baterijas, pazemes būves un Sv.Nikolaja  pareizticīgo Jūras  
Manēža pulvera noliktavas mēģināja spridzināt, katedrāle
Ēkai sākotnēji bijis viegls, kniedētu metāla taču tas nedeva gaidīto rezultātu, un tā Katedrāle ir Karostas vizuālā un garīgā 
konstrukciju un skārda ieseguma jumts. cariskās Krievijas jaunākā un modernākā dominante. Baznīca projektēta un celta 
Lai milzīgo telpu izgaismotu, tai projektēti cietokšņa paliekas ir saglabājušās līdz atbilstoši 17.gadsimta Krievijas pareiz-
arkveida logi un jumta pārsegumā mūsdienām. Ziemeļu fortus iespējams ticīgo baznīcu stilam ar centrālo un 
iemontētas stikla kārniņu joslas. Līdz I apskatīt gida vadībā. Fortos tiek piedāvāta četriem sānu kupoliem, kas simbolizē 
Pasaules karam manēžā svētdienās komandu spēle ’’Bēgšana no PSRS”, kuras Dieva dēlu Kristu ar četriem apustuļiem. 
n o t i k u š i  k a v a l ē r i j a s  z i r g u  būtība ir, saliedēti darbojoties, atrast Katedrāles celtniecība sākta 1901.gadā, 
paraugdemonstrējumi un jātnieku draugu, kas kritis padomju robežsargu un Krievijas cars Nikolajs II ar ģimeni un 
veiklības sacensības. Darba dienās telpa gūstā, un nogādāt to līdz zemūdenei.Sanktpēterburgas  augstmaņiem 
izmantota matrožu fizkultūras – +371 26369470p i e d a l ī j ā s  s v i n ī g ā  k a t e d r ā l e s  
ģimnastikas – nodarbībām. Manēžā, kur www.karosta.lvpamatakmens iesvētīšanas ceremonijā. 
varēja ietilpt vairāk kā 4000 cilvēku, tika Sākoties I Pasaules karam, daudzus 
rīkotas arī oficiālas pieņemšanas un goda katedrāles priekšmetus evakuēja uz 
maltītes garnizona matrožiem. Krieviju, arī zvanus un ikonas. Palikušo 
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Liepāja - kā pa notīm Jūgendstila pērles Liepājā
Vienkāršākais veids, kā apskatīt Liepājas centra ievērojamākos Liepāja var lepoties ar Eiropas mēroga Jūgendstila arhitektūras 
tūrisma objektus, iepazīt skaistākās vietas un vēstures līkločus, ir paraugiem. Būdams atturīgs un lakonisks, tas harmoniski 
sekot sidrabainajām notīm pilsētas bruģī. Pilsētas apskati varat iekļaujas pilsētas apbūvē. Līdz mūsdienām saglabājušās gan 
sākt Rožu laukumā pie tūrisma informācijas biroja, bet tikpat labi dzīvojamās mājas un savrupnami, teātris, skolas, tirgus paviljons 
arī jebkurā citā vietā, kur uz ietves ieraugāt nošu zīmes. Kāpēc un biroju ēkas. Visvairāk jūgendstila ēku apskatāmas Graudu ielā, 
notis? Tāpēc, ka Liepāju mēdz dēvēt par Latvijas mūzikas, it īpaši kā arī Dzintaru un Liepu ielā un citviet pilsētā. Daudzos namos ir 
rokmūzikas, galvaspilsētu. Piedāvājam divus pastaigu maršrutus labi saglabāti interjeri, grezniem kokgriezumiem  rotātas trepes 
- 3,7 km  vai  5,8 km garu. Pastaiga ar gidu aizņems 2 h. un  apgleznotas trepju telpas. Piedāvājam 5km garu pastaigu 

maršrutu.

Tiksimies Rožu laukumā!Berči mantojums
No 1. jūnija līdz 31. augustam ik dienu plkst.14:00 Rožu laukumā Maks Pauls Berči bija pilsētas galvenais arhitekts laikā no 1871. 
Jūs gaidīs gids ar Liepājas zaļi sarkano karodziņu rokās. Jūs līdz 1902.gadam, tādējādi gūstot iespēju gandrīz vienpersoniski 
dosieties 2 h garā pastaigā Liepājas vēsturē. Liepājās sirdī – Rožu veidot īpašo un atšķirīgo Liepājas seju 19.gadsimta beigu 
laukumā var aplūkot Liepājas sadraudzības pilsētu piemiņas arhitektūrā. Šodien daudzas M.P.Berči  projektēto namu fasādes 
zīmes, kas izvietotas uz rožu dobes apmales, katra pavērsta rotā plāksnītes ar M.P.Berči  parakstu. Piedāvājam 4,5 km garu 
attiecīgās pilsētas virzienā.maršrutu.

Pastaigas pilsētā
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Ekskursiju piedāvājumi

Liepājas senie un jaunie stāsti Ieskats Liepājas senvēsturē ”Bēgšana no PSRS”
Ekskursija gida pavadībā ir veids, kā par Liepājas Muzejs  ir viens no lielākajiem Spiegu spēle ’’Bēgšana no PSRS” – 
Liepāju uzzināt visvairāk, visātrāk un novadu muzejiem Latvijā un piedāvā komandai (grupa no 5 cilvēkiem), 
visinteresantāk, jo pilsētas gidi ir zinoši iespēju iepazīties ar ekspozīciju gan saliedēti darbojoties, jāizglābj draugs 
un pretimnākoši, kā arī parādīs tādas gida pavadībā, gan apmeklēt dažādas un, slēpjoties no robežsargiem, jātiek 
vietas pilsētā, ko pat dažs liepājnieks nav m u ze j p e d a g o ģ i j a s  n o d a r b ī b a s ,  līdz zemūdenei. 
redzējis! ’’Liepāja no Līvas ciema līdz piemēram, ’’Pūķa asinis, krupja žaunas’’, +371 26369470
mūsdienām”, ’’Ebreju pēdas Liepājā”, ’’Durbes kauja’’, ’’Pūra lādi atverot...’’, www.karostascietums.lv 
’’Liepāja – Latvijas galvaspilsēta”,  ’’19.gadsimta skola’’ un citas, kuras 
’’Ziemas gaismas Liepājā” ir tikai dažas atraktīvā veidā palīdz uzzināt daudz Metalurģijas vēsture un mūsdienas
no populārākajām ekskursijām. jauna par vēsturi. AS ”Liepājas Metalurgs” muzejs ir 
+371 634 80808, +371 29402111 +371 634 22604, +371 29605223 vienīgais metalurģiskās rūpniecības 
 info@liepajaturisms.lv www.liepajasmuzejs.lv   muzejs Baltijas valstīs un organizētām 
www.liepajaturisms.lv grupām piedāvā bezmaksas ekskursijas 

Izklaide spoku lietu mīļotājiem pa muzeja zālēm un arī uz ražotnēm – 
Gardēžu vilinājums ”Gadsimti nāk un iet, spoki paliek...’’ tērauda kausēšanas un šķirņu tērauda 

Liepāja un tuvējie novadi vilina Iepazīšanās ar Liepājas kluso nema- velmēšanas cehu.
gardēžus doties trīs aizraujošās tūrēs, lai nāmo mantojumu (grupai no 20 cilvē- +371 634 55094, +371 634 55014
nobaudītu dabiskus un īpaši izmeklētus kiem). Gidu vēstījums balstīts uz seniem 
reģionam raksturīgus gardumus, kā arī rakstiem, aculiecinieku (dzīvu un Liepājas ostas un kuģu navigācijas 
lai iepazītu gadsimtiem senas ēdiena mirušu) paustā, piedzīvotā. Īpašas noslēpumi
gatavošanas un kultūras tradīcijas. izjūtas gan virs, gan zem zemes. Reta iespēja izzināt Liepājas ostas un 
Iemēģiniet roku jūras piekrastei rakstu- Ekskursija ’’Pa Liepājas vēsturiskajām kuģu navigācijas noslēpumus zinoša 
rīgajā vada vilkšanā, zivju kūpināšanā vai spoku un baiso notikumu vietām”. jūras navigācijas speciālista vadībā. 
maizes cepšanā senā lauku krāsnī. Spoku izrāde zem zemes ar skatītāju Organizētas grupas var apmeklēt 
Nogaršojiet no vietējām ogām un piedalīšanos. Liepājas Loču torni, kurš darbojas jau 
augļiem darinātu vīnu, kazas sieru vai Apslēptās mantas meklēšana mazajiem kopš 19.gadsimta. No 19 metru augstā 
tepat audzētus arbūzus. Pusdienojot un bailīgajiem. torņa  paveras lielisks skats uz Tirdznie-
Liepājas restorānos, noteikti pasūtiet +371 29665848 cības kanālu un kuģu piestātnēm.
’’Liepājas menciņus” – Liepājas oficiālo www.beztemata.lv +371 634 80808, +371 29402111
ēdienu, kas pagatavots no kūpinātas info@liepajaturisms.lv
mencas, kartupeļiem un sīpoliem pēc Neparasta pieredze Karostas cietumā
senas Dienvidkurzemes receptes. Karostas cietums ir vienīgais tūristiem Atjaunojamā enerģija
+371 634 80808, +371 29402111 atvērtais militārais cietums Eiropā. Te Ekskursija Liepājā un tuvējo novadu 
info@liepajaturisms.lv katrs atradīs sev kaut ko interesantu - uzņēmumos par atjaunojamās vēja un 
www.liepajaturisms.lv muzeja ekspozīcijas, ekskursiju ar saules enerģijas izmantošanu. Labās 

pārsteigumiem (grupai no 10 cilvē- prakses piemēri par elektroenerģijas 
Liepājas teātra aizkulises kiem), izrādi ’’Aiz restēm” (grupai no 15 iegūšanu, siltuma un ūdens taupīšanu. 
Liepājas teātris ir vecākais profesionālais cilvēkiem), ekstrēmo nakšņošanu +371 634 80808, +371 29402111
teātris Latvijā, un tā vēsture aizsākusies (grupai no 10 cilvēkiem) un cietuma info@liepajaturisms.lv
jau 1906.gadā. Tas aicina iepazīt teātra bufet i .  Iespējams pasūt ī t  g ida  
aizkulises, atklājot ne tikai tā gadsimtu pakalpojumus, izīrēt velosipēdus, Ziemassvētku vecītis Ziemupē
seno vēsturi, bet arī izrādes tapšanas saņemt izsmeļošu informāciju par Katru gadu Adventa un Ziemassvētku 
noslēpumus. Karostu un iegādāties suvenīrus, kā arī laikā Ziemupes Ziemassvētku vecītis 
+371 634 22121 noskatīties īsfilmu ’’Karosta”, pārģērbties gaidīs Jūs savā ciematiņā pašā jūras 
 www.liepajasteatris.lv un fotografēties dažādu laiku militāros krastā. Te smaržos piparkūkas, tikko 

tērpos ar interesantiem rekvizītiem. vārīta tēja un jautri sprēgās ugunskurs.
Ekskursija ar Liepājas tramvaju Iespēja pārsteigt draugus, svinot “Smiltnieki”, Saraiķi, Pāvilostas novads, 
Liepājā tramvajs sāka kursēt 1899.gadā. dzimšanas dienu, ’’meiteņu” vai +371 29122204
Tolaik Liepāja bija pirmā pilsēta Baltijā ar ’’vecpuišu” ballīti! ziemassvetkuvecitis@inbox.lv
tik modernu transporta līdzekli. Tagad +371 26369470 www.ziemasssvetkuvecitis.lv
pilsētā ir viena tramvaja līnija 12,8 www.karostascietums.lv
kilometru garumā. Liepājas tramvaju 
depo piedāvā izīrēt tramvaju eskursijai Pazemes labirinti Ziemeļu fortos
pa pilsētu. Gida pakalpojumi pieejami Ziemeļu forti ir Liepājas cietokšņa 
Liepājas reģiona tūrisma informācijas sastāvdaļa. Piedāvājam doties ekskursijā 
birojā. ar lāpām fortu pazemes labirintos. 
+371 634 80808, +371 29402111 +371 26369470
 info@liepajaturisms.lv www.karostascietums.lv 

JAUNUMS!      
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Kultūra, muzeji un māksla

Salons  Mākslas Lāde” A/S  ’’Liepājas Metalurgs” muzejs Liepājas teātris
Salonā apskatāmi un iegādājami Šis ir vienīgais metalurģiskās rūpnie- Grupām piedāvā ekskursiju Liepājas 
amatnieku darbi - ādas izstrādājumi, cības muzejs Baltijas valstīs. Muzejs teātra aizkulisēs.
keramika, akvareļi, gobelēni, rotas un iekārtots ēkā, kas celta 1901.gadā pēc Teātra iela 4

+371 634 22406, +371 634 22121aksesuāri. arhitekta Maksa Paula Berči projekta.  
pasts@liepajasteatris.lv, www.liepajasteatris.lvDarba laiks: P-Pk 11:00-19:00, Grupām piedāvā bezmaksas ekskursijas 

S 11:00-15:00 pa muzeju un uz  ražotnēm – 
Liepājas Leļļu teātrisFriča Brīvzemnieka iela 58 tēraudkausēšanas un šķirņu tērauda 

+371 20031602, +371 26594053 Grupām piedāvā ekskursiju “Teātra velmēšanas cehu.
linagallery.lv@gmail.com, www.linagallery.lv aizkulises”.Brīvības iela 93

+371 634 55094 Zivju iela 1
Liepājas muzejs muzejs@metalurgs.lv, www.metalurgs.lv +371 634 25229
Atspoguļota Liepājas pilsētas vēsture liepajaslelles@inbox.lv, www.liepajaslelles.lv
no pirmsākumiem un Kurzemes iedzī- Liepājas Ebreju kopienas vēstures 

Kinoteātris ”Balle”votāju sadzīve un tradīcijas. Muzejpeda- muzejs
Rožu laukums 5/6gogi grupām piedāvā dažādas izglīto- Ekspozīcija sadalīta trijos vēstures 
+371 634 80638jošās muzejpedagoģijas programmas. posmos. Posms līdz II Pasaules karam, info@kinoballe.lv, www.kinoballe.lvDarba laiks: katru dienu no 10:00-18:00 kad Liepājā dzīvoja liela ebreju kopiena; 

Kūrmājas prospekts 16/18 otrā daļā godināta II Pasaules kara laikā Liepājas Olimpiskais centrs+371 634 22327 holokaustā bojāgājušo piemiņa, trešā Telpas kultūras pasākumiem, info@liepajasmuzejs.lv, www.liepajasmuzejs.lv
ekspozīcijas daļa vēstī par laika posmu konferencēm, izstādēm
no 1945. gada maija līdz mūsu dienām. Brīvības iela 39Muzejs ’’Liepāja okupāciju režīmos”
Kungu iela 21 +371 634 83888Ekspozīcijā apskatāma Latvijas valsts 
+371 634 25336 info@loc.lv, www.loc.lvneatkarības iegūšanas cīņu vēsture, muzlero@mail.ru

dzīve Liepājā Padomju okupācijas laikā Liepājas ceļojošais cirks ’’Beztemata”un neatkarības atgūšanas cīņu vēsture. Amatnieku nams +371 29665848
Darba laiks: katru dienu no 10:00-18:00 Te vienkopus var apskatīt un pamēģināt atputieslabi@inbox.lv, www.beztemata.lv
K.Ukstiņa iela 7/9 gan visdažādākos latviešu tradicionālās 
+371 634 20274 Liepājas Latviešu biedrības namsamatniecības veidus – dzintara apstrādi, 
info@liepajasmuzejs.lv, www.liepajasmuzejs.lv Mākslas izstādes. Telpas dažādiem aušanu, monētu un rotu kalšanu, 

kultūras pasākumiem.podniecību –, gan arī vērot mūsdienīgu Karostas cietuma muzejs
Rožu laukums 5/6mākslas darbu tapšanu – gleznošanu uz Cietumā, kas tikpat kā nav mainījies +371 634 23829zīda, gobelēnu aušanu, filcēšanu u.c.kopš cara laikiem, uzzināsiet, kā dzīvo- vita.h@inbox.lv, www.biedribasnams.lvDarba laiks: 1.04.-30.09. P-S 10:00-17:00, juši ieslodzītie un redzēsiet dažādas eks-

1.10.-31.03. P-Pk 10:00-17:00 pozīcijas - padomju pilsoņa dzīvojamo Mākslas galerija  ’’Promenade”Dārza iela 4/8 istabu, II Pasaules kara mantojumu u.c. Vecā Ostmala 40+371 26541424Darba laiks: 1.05.-30.09. katru dienu no +371 634 83803iraa@inbox.lv
info@promenadehotel.lv10:00-18:00, citā laikā – iepriekš 
 www.promenadehotel.lvpiesakoties. Liepājas Simfoniskais orķestris

Invalīdu iela 4, Karosta Graudu iela 50 Mākslas galerija  ’’UPB”+371 26369470 +371 634 89271 Dzintaru iela 19info@karostascietums.lv info@lso.lv, www.lso.lv
www.karostascietums.lv +371 634 21970, +371 29263166

ilze@upb.lv, www.upb.lv

’’

Informācija par kultūras notikumiem Liepājā www.liepajaskultura.lv
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Spiegu spēle ’’Bēgšana no PSRS’’ Četri vēji Vindsērfinga klubs ’’Rietumkrasts’’ 
Komandai, saliedēti darbojoties, Izbraucieni ar kuģīti (12 vietas) pa Atpūta uz ūdens - ūdensslēpes, pūšļi, 
jāizglābj draugs, un, slēpjoties no Liepājas ostas akvatoriju un atklātā jūrā. kaitsērfings, vindsērfings u.c., ūdens 
robežsargiem, jātiek līdz zemūdenei. Promenāde motocikli, laivas, kvadracikli. Inventāra 
Piedāvājums grupām no 5 cilvēkiem +371 26779025, +371 26386406 noma, apmācība. Lauku virtuve, 
Ziemeļu forti, Karosta fourwinds@inbox.lv, www.fourwinds.lv pirtiņa, telšu vietas.
+371 26369470, Katedrāles iela 15, Karosta 
info@karostascietums.lv, +371 29490993, info@rietumkrasts.lv, 
www.karostascietums.lv www.rietumkrasts.lv

Skeitparks
Jūrmalas parks, Liepāja 

PonijpirtsLiepājas Olimpiskais centrs 
Pārvietojamā pirts, kurināma ar malku, Iespēja nodarboties ar fitnesu, 
paredzēta 6-8 cilvēkiem. Aizbrauksim un volejbolu, basketbolu, galda tenisu, u.c 
uzkursim, kur vien varēsim piebraukt! sporta veidiem gan individuāli, gan 
+371 26123183, aigarscers@gmail.lv, grupās.
www.draugiem.lv/ponijpirtsBrīvības iela 39

+371 634 83888, info@loc.lv, 
www.loc.lv

Bērnu rotaļu laukums
No 1.jūnija līdz 1.septembrim 
svētdienās plkst.12:00 notiek izklaides 
pasākums bērniem - leļļu teātra vai 
cirka studijas uzstāšanās.
Jūrmalas parks, Liepāja

Laivu noma ’’Sofijas laivas’’
Laivu braucieni pa Cietokšņa kanālu un Liepājas Olimpiskā centra 
Liepājas ezeru. Laivošanas inventāra Baseins&SPA
noma. Laivošanas pasākumi grupām. Lielākais un modernākais baseinu un 
Makšķernieku laivu un inventāra noma SPA centrs Kurzemē ar relaksācijas 
Liepājas ezerā, Bārtas upē un jūrā.zonu, ūdens masāžām, burbuļu 
Ezermalas iela 2, Liepāja vannām, trīs veida pirtīm, ūdens 
+371 29339677, info@sofijaslaivas.lv, atrakciju zonu bērniem un diviem Minigolfs www.sofijaslaivas.lvbaseiniem... Jūrmalas parks (maijs – septembris)

Brīvības iela 39 Liepājas Olimpiskais centrs, Brīvības 
+371 634 80000, info@loc.lv, iela 39 (oktobris – aprīlis)
www.loc.lv +371 29265644

Aktīvā atpūta Liepājā
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Restorāni un kafejnīcas

14

Restorāns ’’Fontaine International 
Steakhouse”
Stūrmaņu iela 1, Liepāja 
+371 634 89777
royal@fontaine.lv, www.fontaineroyal.lv

Restorāns  ’’Pastnieka Māja”
Fr.Brīvzemnieka iela 53, Liepāja 
+371 634 07521, +371 29496233
pastniekamaja@apollo.lv
www.pastniekamaja.lv

Restorāns  ’’Piano”
Vecā Ostmala 40
+371 634 8380
restaurant@promenadehotel.lv
www.promenadehotel.lv

Restorāns  ’’Olive”
T/C ‘’baata’’, Klaipēdas iela 104 c
+371 26660935
info@restoransolive.lv, 
www.restoransolive.lv

Restorāns  ’’Barons Bumbier`s”
T/C „Kurzeme”, Lielā iela 13, Liepāja
+371 634 25411
barons@servissab.lv, 
www.baronsbumbiers.lv

’’Čili Pica”
T/C ’’Sala XL”, Klaipēdas iela 62 
T/C’’Rietumu Centrs”, Jaunā Ostmala 3/5
+371 634 07500
CiliPica@servissab.lv, www.e-pica.lv

’’Lotte caffe”
T/C „Ostmala”, K.Zāles laukums 8
Liepājas Olimpiskais centrs
Brīvības iela 39
Kuršu iela 7/9
+371 634 22550, lotte@servissab.lv, 
www.lottecaffe.lv

Krodziņš ’’Jūrnieka Ligzda”
Krodziņš vasaras sezonā piedāvā iespēju 
ieturēt maltīti skaistā un klusā vietā ārpus 
pilsētas, mazāk kā 10 minūšu brauciena 
attālumā no Liepājas centra. Krodziņa 
virtuve nodrošina dažāda veida ēdienus, 
īpaši rekomendē Baltijas jūras mencu.
Pērkone, Nīcas novads
+371 634 69542, +371 26596877 
info@jurniekaligzda.lv 
www.jurniekaligzda.lv

Kafejnīca  ’’Ikars”
Garda maltīte gan ikdienā, gan svētku 
dienās. Klājam banketu galdus pēc 
iepriekšēja pasūtījuma. Piedāvājam telpas 
dzimšanas dienu, kāzu svinību, bēru 
mielastu kā arī citu pasākumu 
organizēšanai. Var izmantot blakus 
esošās saunas pakalpojumus. Grupas 
pieteikt iepriekš.
Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads
+371 27188788, +371 634 61182
 vaclovs@inbox.lv

Kokteiļbārs ’’Red Sun Buffet”
Pasta iela 2
+371 25858580
www.redsunbuffet.lv

’’Red Sun Buffet’’ Beach Bar
Liepājas pludmale
Atvērts no jūnija līdz augustam
+371 25858580
www.redsunbuffet.lv

Krogs  ’’Hercogs”
Ed.Veidenbauma iela 8, Liepāja
+371 634 23511
info@krogshercogs.lv, 
www.krogshercogs.lv



Mēs iesakām

Liepāja ir jābauda. Lēni un 
nesteidzoties, kā labs vīns 
patīkamā sabiedrībā. Kā izcila 
maltīte, kas gatavota ar 
mīlestību un pievienojot 
pareizās garšvielas.

Vīna Studija
Mēs esam gatavi atvērt tev vārtus uz vīna pasauli. Mēs ticam, ka tas 
ir kā burvīgs ceļojums, kas nekad nebeidzas. Tūkstošiem smaržu, 
sajūtu un garšu...  TC ”baata”, Klaipēdas iela 104c, Liepāja
+371 63488480, baata@vinastudija.lv, www.vinastudija.lv

Garšvielu veikals  ’’Avokado”
Bagātini garšu pasauli ar maigām un spēcīgām garšvielām, 
tējām, eļļu vai etiķi. Te radīsiet īsto garšu buķeti Jūsu galdam. 
Kungu iela 3, Liepāja (darba laiks: P-Pk 9:00-18:00, S 9:00-15:00)
+371 634 83420

Pārvietojamā zivju kūpinātava ’’Vido”
Pilsētā vai pie dabas krūts – sarīko pikniku ar svaigi 
kūpinātām zivīm, sagaršo jūru un brīvību!
+371 29218941, vido2@inbox.lv

’’Beķereja”
Sklandurauši šajā beķerejā kļuvuši par pilsētniekiem - glīti un 
smaržīgi kārtojas vienā rindā ar tikko ceptām saldām un sāļām 
maizītēm, gardām bulciņām, pīrāgiem un plātsmaizēm.
Lielā iela 4, Liepāja, +371 634 26200

Pētertirgus
Sezonas ogas, augļi un dārzeņi, meža veltes, puķes, stādi un citi 
lauku labumi vienmēr plašā izvēlē. 
Kuršu iela 5/7/9, Liepāja, 
+371 634 25129, menedzere@petertirgus.lv

15



Perfekta atpūta ikvienam... 
jebkurā gadalaikā   
Baudiet baseina un ūdens procedūru terapeitisko efektu rietumu Latvijas lielākajā un 
modernākajā baseinu un SPA centrā. Mēs piedāvājam  divus baseinus,  ērtu relaksācijas un 
sauļošanās zonu, atrakciju dušas, trīs ūdens un gaisa masāžas baseinus, dažādas ūdens terapijas, 
turku pirti, sāls saunu, aromātisko saunu un ūdens atrakciju zonu bērniem.
Brīvības  iela 39, Liepāja 
+ 371 634 80000
www.loc.lv

16



Promenade Hotel *****
Vecā Ostmala 40, +371 634 88288
info@promenadehotel.lv 
www.promenadehotel.lv

Hotel Kolumbs ****
Kuršu iela 32, +371 22019385
skype: hotelkolumbs, 
info@hotelkolumbs.lv 
www.hotelkolumbs.lv

55-132 42 84 200

24-100 25 65 70

Europa City Amrita Hotel ****
Rīgas iela 7/9, +371 22054688,
+371 634 80888, liepaja@europacity.lv 
www.europacity.lv

17-126 83 136 350

Līva Hotel ***
Lielā iela 11, +371 634 20102,
+371 291 63686, info@liva.lv
skype: livahotel,  www.livahotel.lv

15-55 112 220 100

Vilhelmīne
Kr.Valdemāra iela 9, +371 634 83279
info@hotelvilhelmine.lv 
www.hotelvilhelmine.lv

35-55 9 20 25

Roze
Rožu iela 37, +371 634 21155
info@parkhotel-roze.lv
www.parkhotel-roze.lv

30-101 17 36 20

Libava
Vecā Ostmala 29, +371 27080005
info@libava.lv, www.libava.lv

30-60 7 18 150

Poriņš
Palmu iela 5, +371 29150596
+371 29150596
porins@apollo.lv www.porins.lv

22-45 20 40 50

Fontaine Royal
Stūrmaņu iela 1, +371 634 89777
royal@fontaine.lv, www.fontaineroyal.lv

12-60 51 100 300

Fontaine Hotel 
Jūras iela 24,  +371 20031592,
+371 634 20956, hotel@fontaine.lv, 
www.fontaine.lv

10-35 19 42

Brīze
Oskara Kalpaka iela 68/70
+371 26575051, + 371 634 41566 
brize.liepaja@apollo.lv
www.hostelbrize.lv

5-22 40 80

Naktsmītnes

Viesnīcas

1

2

3

4 8

7

11

6

10

5
9

Helvita
Bernātu iela 11
+371 26333332, hotelhelvita@inbox.lv, 
www.helvita.viss.lv

No 18 15 40

12

17



Viesu nami

Avanta
Fr.Brīvzemnieka iela 35, +371 28290059
arizona@ostkom.lv, www.avanta.viss.lv

23-53 5 13

14

Seven Sisters
Egļu iela 8,
+371 26771638, +371 634 81140, 
room@sevensisters.lv
www.sevensisters.lv

Ezera māja
Ezera iela 39, +371 26488200
info@ezeramaja.lv, www.ezeramaja.lv

25-30 5 12 15

15-30 5 18

Pie Jāņa
Raiņa iela 43, +371 20364552,
+371 634 25075, piejana@one.lv, 
www.hotelpiejana.lv

10-30 6 25

Senliepāja
Brāļu iela 2, +371 29536455,
+371 63486978,hotelsenliepaja@inbox.lv
skype: hotelsenliepaja  
www.senliepaja.viss.lv

10-30 16 34 100

LuxLoft Apartment
Vītolu iela, +371 28679127 (Eng)
+371 26143804 (Lat/Rus), 
luxpod@me.com, www.theluxpod.com

No 119 1 2

LuxHighTech Apartment
Jūras iela, +371 28679127 (Eng)
+371 26143804 (Lat/Rus), 
luxpod@me.com, www.theluxpod.com

No 85 3 3

Apartamenti Stendera ielā
Stendera iela, +371 29297299
ineta@apartamenti.lv, 
www.apartamenti.lv

35-45 1.5 4

Apartamenti Ūliha ielā
Ūliha iela, +371 29297299
ineta@apartamenti.lv 
www.apartamenti.lv

35-45 1.5 4

Naktsmītnes

Apartamenti

30

15

16

17

18

Barona apartamenti
Barona iela 11, Liepāja 
+371 29456735, +371 634 84498 
namir@apollo.lv www.namir.viss.lv

22-55 3 10 25

19

23

19

21

22

Sport Hotel
Dzērves iela 9
+371 634 32005, +371 634 32006,
371 20255334, sasbaltija@inbox.lv

No 10 51 150
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Pļavu namiņš
Pļavu iela 115
+371 29729977, ainarsjer@inbox.lv

Vācu nams
Stendera iela 5, +371 26710877
+371 26585678, stenderaiela@inbox.lv 
www.stenderaiela.viss.lv

25-30 1 2+2

5-13 3 10 30

Liepājas Valsts tehnikuma dienesta 
viesnīca
Ventspils iela 51, +371 634 84784
Vānes iela 4, +371 634 84929
K.Ukstiņa iela 17/23, +371 634 26476
viesnica@lvt.lv, www. lvt.lv

4-6 90 184

Karostas cietums
Invalīdu iela 4, +371 26369470
info@karostascietums.lv 
www.karostascietums.lv 
www.karosta.lv

5-10 15 50

Travellers’ Beach Hostel
Republikas iela 25, +371 28690106
liepaja@hostel.com, 
www.liepajahostel.com

8-15 12 22

Hotel 21
O.Kalpaka iela 68/70, +371 29478600
hostel-karosta@inbox.lv

5-23 10 45

Naktsmītnes

Jauniešu mītnes

1

30

29 32

28

31

27

4

Medainie apartamenti
Jelgavas iela 40, +371 29742832
solveigs@inbox.lv

12-25 3 10

Kalēja māja
Kalēju iela 8, +371 26488200
info@kalejamaja.lv, www.kalejamaja.lv

10-20 3 7

Mārītes apartamenti
Vidusceļa iela 35, +371 26016635
dino63@inbox.lv

6 3 9

24

25

26
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PĀVILOSTAS NOVADS
Vai Jums ir gadījies iet pa ielu un pēkšņi 
attapties pašā jūras krastā? Ja nē, tad 
brauciet uz Pāvilostu jeb Āķagalu, kā to 
kādreiz dēvēja. Pāvilosta vilina ar 
nesteidzību, neskarto dabu un atklāto 
jūru, kas kļuvusi par sērfotāju un dzintara 
meklētāju paradīzi. Pāvilostas novads 
apvieno Pāvilostas pilsētu, Sakas un 
Vērgales pagastus.

Pāvilostas novads

20



AIZPUTES NOVADS
Būdama viena no senākajām Liepājas  
apkārtnes pilsētām, Aizpute izceļas  ar 
nesamākslotu un latvisku vidi un 
brīnišķīgu koka apbūvi.  Novads lepojas ar  
bagātu kultūrvēsturisko un sakrālo 
mantojumu. Novadu veido pilsēta un 
pieci apkārtējie pagasti - Lažas, Cīravas, 
Kazdangas, Kalvenes un Aizputes 
pagasts.

Aizputes novads

21
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SKRUNDAS NOVADS
Skrunda un novads ir koša sakta Ventas 
upes krastā, ainaviskā vide tā vien aicina  
viesus kavēties upes krastos. Skrunda ir 
viena no jaunākajām Latvijas pilsētām ar 
skaudru pieredzi 1919.gada brīvības cīņās 
par Latvijas  neatkarību un  padomju  
varas īstenotajām deportācijām uz 
Sibīriju.

Skrundas novads



VAIŅODES NOVADS
Vaiņode sāka attīstīties reizē ar Liepājas 
dzelzceļa līnijas izbūvi. Novada bagātība ir 
meži, bet īpaši gleznainu to padara 
Embūtes senleja, kuras ainavai raksturīgi 
augsti pauguri un dziļas gravas. Te 
sastapsiet lielos tritonus un kokvardes. 
Embūti apvij daudzas teikas un nostāsti, 
no kurām iedvesmojies arī Rainis, radot 
lugu ’’Indulis un Ārija”.

Vaiņodes novads

23



PRIEKULES NOVADS
Līdz mūsu dienām ir saglabājusies 
leģenda par Priekules muižas kalēju 
Johansonu jeb Priekules Ikaru, kurš 
17.gadsimtā pats sev izgatavojis spārnus 
un mēģinājis veikt lidojumu no baznīcas 
torņa. Lidojums izdevies un leģenda 
iemiesota novada ģerbonī. Priekules 
novads apvieno Priekules pilsētu, Bunkas, 
Virgas, Kalētu, Gramzdas un Priekules 
pagastus.

Priekules novads

38
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DURBES NOVADS
Novada centrā ir pati mazākā Latvijas 
pilsēta Durbe, ko ieskauj Tadaiķu, 
Dunalkas, Durbes un Vecpils pagasts.  Ar 
Durbes  vārdu sa is t ī ta  v iena no 
spožākajām lappusēm 13.gadsimta 
Baltijas tautu brīvības cīņās. Pār Durbes 
kalniem un ezeru aizvien virmo senatnes  
teiksmainā elpa.

Durbes novads
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GROBIŅAS NOVADS
Grobiņa ir senākā rakstos precīzi minētā 
apdzīvotā vieta Latvijas teritorijā, viena no 
sava laika nozīmīgākajām vikingu 
apmetnes vietām. Viss  Grobiņas novads ir 
bagāts ar dažādu laiku vēstures un 
kultūras liecībām, kuršu pilskalniem un 
skandināvu senkapiem. Grobiņas novads 
iekļauj Grobiņas pilsētu,  Bārtas, Gaviezes, 
Grobiņas un Medzes pagastu.

Grobiņas novads

26



NĪCAS NOVADS
Nīcas novads lepojas un apbur ciemiņus 
ar neaizmirstamiem saulrietiem jūras 
krastā, Nīcas skaistajiem dārziem, ar 
krāšņo tautastērpu, ar Jūrmalciema 
senatnīgo vidi, balto smilšu kāpām, priežu 
mežiem un nīcenieku pamatīgumu. 
Makšķerniekus un dabas tūristus, kā arī 
aktīvās atpūtas cienītājus aicina Liepājas 
un Papes ezers un mierīgi plūstošā Bārtas 
upe. 

Nīcas novads
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RUCAVAS NOVADS
Rucava  ir vieta, kas aicina atgriezties pie 
saknēm – izgaršot, izdziedāt, izadīt. 
Rucava vedina pie dabas – pie putnu 
treļļiem un purva  vaivariņu smaržas.  Te 
mīt lepnākās un krāšņākās kurzemnieces. 

Rucavas novads

28



Muižas, baznīcas  un apskates vietas

Muižas vecākajiem. Kazdangā ir saglabājušās Vecpilsētas koka apbūves ansamblis 
vairāk as  muižas  apbūves ēk as,  Aizputē
ievērojamākā no tām ir muižas zirgu Koka apbūve, kas atrodas trīsstūrī starp Livonijas ordeņa pilsdrupas Aizputē
stallis. Šobrīd tur atrodas tūrisma Jāņa, Katoļu un Atmodas ielām, Saskaņā ar Helmsa hronikas datiem, pils 
informācijas, izglītības un kultūras saglabājusies no 19.gadsimta 2.puses b ū v n i e c ī b u  1 2 4 9 . g a d ā  u z s ā k  
centrs.un 20.gadsimta sākuma. Vecpilsētas ordeņmestrs Dītrihs fon Greningens. Pils 
+371 634 97017, +371 29103813    apbūves ansamblis ir valsts nozīmes vairākkārt paplašināta. Līdz 20.gadsimta 
www.aizputesnovads.lv koka pilsētbūvniecības piemineklis, kas 70.gadu vidum tā vēl bija apdzīvota. Pils 

iekļauts Eiropas kultūras mantojuma i r  Va l s t s  n oz ī m e s  a r h i te k t ū r a s  
Dunalkas muižas komplekss sarakstā.piemineklis.
Dunalkas muižas senais nosaukums ir 
Dubenalken, un tā Durbes upes kreisajā Tāšu-Padures muižas pilsPilsmuižas ēku komplekss Aizputē
krastā sākta veidot 16.-17.gadsimta 19.gadsimta sākumā celtā Korfu Ūdensdzirnavas ir vietējas nozīmes 
mijā. Kompleksā ietilpst muižas ēka ar dz imtas  p i l s  1852 .gadā  pār ie t  arhitektūras piemineklis, tās celtas 18. 
mūra žogu, jaunā dzīvojamā ēka, zirgu Kaizerlingu dzimtas īpašumā un kalpo un 19.gadsimta mijā. Muižas alus 
stallis un muižas klēts. Te atrodas kā grāfa medību pils. Tā ir izcils vēlīnā darītava celta 19.gadsimta beigās, 
piemineklis Andrejam Spāģim (1820.-klasicisma paraugs. Ēkas fasāde ir apvienojot divas vecākas pilsmuižas 
1871.) - publicistam un jaunlatviešu atdzīvināta ar pusapaļas formas logiem, saimniecības ēkas. Vietējas nozīmes 
kustības dalībniekam. Muižas parkā galvenajai ieejai ir sfērisks pārsegums, arhitektūras piemineklis. Pils krogs celts 
apskatāmas Dunalkas pilsdrupas ko balsta kolonnas un saglabājušās arī 19.gadsimta vidū un tas ir vietējas 
(16.gadsimts) , bet Dunalkas pagasta masīvās ozolkoka durvis. Dārza fasādē ir nozīmes arhitektūras piemineklis.
muzejā – novadpētniecības ekspozīcija.kolonnas un skaista akmens terase. Arī 
”Danči”,  Dunalkas pagasts, Durbes novadsiekštelpās saglabājušies vairāki senā Aizputes Baznīckalns un Doma 
 +371 27840820, +371 29782072interjera apdares fragmenti. Pie pils ir baznīca

plašs parks, kurā aug vairāki svešzemju Baznīca celta 1254.gadā vietā, kur vācu 
Dižlāņu muiža un parkskoki. Šobrīd Tāšu - Padures muižas pils krustneši izlaupīja un nopostīja seno 
Muižas komplekss būvēts 19.gadsimtā, ēkā atrodas Kalvenes pamatskola.kuršu pili Beidu. Baznīca daudzkārt 
tā arhitektūrā saskatāmi neogotikas pārbūvēta, pašreizējo izskatu ieguvusi 
elementi. Galvenajā fasādē virs ieejas Kazdangas muiža un parks1860.gadā. Šī ir viena no vecākajām 
apskatāms Keizerlingu dzimtas ģērbo-Klasicisma stila pils un citas muižas ēkas baznīcas ēkām Kurzemē, valsts nozīmes 
nis. Interjerā saglabājušās koka kāpnes celtas 19.gadsimta sākumā. Barona arhitektūras piemineklis. Baznīca iekļauta 
ar kokgriezumiem margās un koka Mante i fe ļa  19 .gads imta beigās  Eiropas kultūras mantojuma sarakstā. 
griesti. Tagad kungu mājas telpāsierīkotais parks joprojām ir ne tikai Līdz 16.gadsimtam tajā sludināta 
darbojas Vecpils saieta nams.lielākais Latvijā, bet arī viens no katoļticība,  vēlāk  ēka pārgājusi   
Vecpils, Vecpils pagasts, Durbes novads  dendroloģisk i  bagātāk aj iem un evanģēliski luteriskās draudzes valdījumā.
 +371 29243928
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iekarošanas plānus Kārlim Xll aizkavēja Priekules Zviedru vārti un muižas pils
vairākas niknas kaujas Livonijā. Par godu Kompleksā ietilpst Zviedru vārti, 
drošsirdīgajam zviedru karalim no Priekules muižas pils un pils skatu tornis. Baptistu baznīca Pāvilostā
bronzas izliets Kārļa zābaks, par kuru No 15.gadsimta Priekuli pārvaldīja Barons Otto fon Lilienfelds 1897.gadā 
leģenda vēsta, kas tas pazaudēts kara baroni Korfi. Šajā laikā būvēta muižas deva atļauju celt baznīcu un iedalīja 
laukā Spilves pļavās pie Rīgas… bet pils un nocietinājumi, lai aizsargātos no apbūves gabalu no sev piederošās 
Virgā tas ‘’atrasts’’ un šodien ticis uz goda sirotājiem. Caurbraucamie Zviedru vārti zemes. Baznīcas būvniecības darbi tika 
pjedestāla celts.uzbūvēti 1688.gadā, tos rotā Gotlandes uzsākti 1900.gadā, bet 1906.gada 

smilšakmenī kalts baronu Korfu dzimtas 10.decembrī jaunuzceltajā baznīcā tika 
ģerbonis, sudraba lode un maskerons Virgas muižas komplekss noturēts pirmais dievkalpojums. 
vārtu centrālajā daļā. Priekules muižas Kopš 15.gadsimta Virgas muižu +371 63498351, +3712 6792857
vārtu caurbrauktuvei abās pusēs apsaimniekojusi barona Noldes dzimta. 
izbūvētajās nišās stāvēja divi draudīga Muižas komplekss sastāv no muižas pils, Romas katoļu Svētā Gara baznīca 
izskata akmens sargzaldāti. Pirms II kalpu mājām, zirgu staļļa, klēts un Virgas Pavilostā
Pasaules kara esot bijis ticējums – ja dzirnavu mūra. Lielākā daļa ēku  Līdz ar Pāvilostas Romas katoļu 
vārtu sargzaldātiem nobučos nabiņu, saglabājušās līdz mūsu dienām. Labi draudzes nodibināšanu 1998.gadā tika 
tad šis cilvēks turpmākajā laikā saglabājusies muižas pils, kur darbojas izraudzīta vieta baznīcas celtniecībai. 
piedzīvošot laimi. Mūsdienās Zviedru Virgas pamatskola un  muižas klēts ēka, Jau 2000.gada 23.septembrī tika 
vārtus sargā vietējā meistara darināti kas 1983.gadā pārbūvēta par Tradīciju iesvētīta jaunā Romas katoļu Svētā Gara 
koka zaldātiņi, un ticējums par nabiņas namu. Barona Noldes piemiņu glabā baznīca. 
bučošanu arī joprojām ir spēkā.     barona un viņa kundzes kapa vieta +371 26615398
Priekules muižas pils celta 18.gadsimtā, parkā, kuru rotā īpaši veidots kapu 
bet 19.gadsimta otrajā pusē tai notikusi monuments. Pāvilostas Pētera Pāvila Ev. Luteriskā 
plaša pārbūve, ko vadījis slavenais Virga, Virgas pagasts, Priekules novads baznīca
arhitekts Makss Pauls Berči - izbūvētas +371 28271340 1930.gada 6.janvārī Sakaslejas draudzes 
parādes kāpnes, otrā stāva zāles izeja – padomes sēdē tika pieņemts lēmums 
balkons un Pils skatu tornis. Šodien pilī Vērgales muižas komplekss celt Pāvilostā baznīcu. Baznīca celta par 
darbojas Priekules vidusskola. Muižas ēka celta 18.gadsimtā, bet vēlāk saziedotiem līdzekļiem un pašas 
Priekule, Priekules novads pārbūvēta vēlā klasicisma stilā. Tagad draudzes spēkiem. 1930.gada decembrī 
 +371 29472063 pilī atrodas Vērgales pamatskola. baznīcas ēka tika pabeigta.

Kalpotāju dzīvojamā ēkā izveidota Brīvības iela 20, Pāvilosta
Kārļa zābaks Virgā bibliotēka, bijušajā klētī – kultūras nams, +371 63498276, +371 29226273
18.gadsimta sākumā, Ziemeļu kara laikā bet pārvaldnieka dzīvoklī atrodas 
Virgā ar savu karaspēku ziemu pārlaidis  pagasta pārvalde. 
zviedru karalis Kārlis Xll. Eiropas 
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Kurzemes pērli, par augstas klases Sakas-Lejas Ev. Luteriskā baznīca Lēnu baznīca Skrundas novadā
tautas mākslas darbu, jo vēstures Baznīca celta ap 1560.gadu vietā, kur Katoļu dievnams ar diviem torņiem un 
materiāli liecina, ka Apriķu baznīcas agrāk atradusies Sakas osta. Baznīcu velvētiem griestiem celts Ventas krastā 
būves darbos piedalījušies kuršu grezno vairāk nekā simt septiņdesmit 1 7 5 6 . g a d ā .  B a z n ī c ā  a p s k a t ā m i  
mālderi, vietējie namdari un kokgriezēji.gadus vecs kuģa modelis. Ļaudis ticēja, mākslinieciski vērtīgi biktssoli un 
Kopš 1967.gada Apriķu baznīca iekļauta ka tas aizsargā jūrasbraucējus no 18.gadsimta beigās būvētas ērģeles. 
Valsts Kultūras pieminekļu sarakstā.bojāejas. Latvijā ir tikai dažas baznīcas, Dievnama pagrabā atrodas divu pēdējo 
+371 26811417, +371 29683033kur kuģa modelis celts goda vietā. Piltenes bīskapu šķirsti. Dievnams 

+371 29124128 apmeklētājiem ir atvērts visu diennakti.
Durbes baznīca
Pilsētas vecākā ēka, celta 1651.gadā. Tā ir Vērgales Ev.Luteriskā baznīca, kapi, Valtaiķu baznīca
iekļauta Latvijas valsts aizsargājamo Baznīca celta 1792.gadā. Interjers piemineklis mīlētājiem
pieminekļu sarakstā. Ap baznīcu klasicisma stilā ar rokoko elementiem. Baznīca dibināta 1597.gadā un bijusi 
saglabājies laukakmeņu mūra žogs. Ēka Baznīcā atrodas valsts nozīmes kultūras koka ēka. 1985.g. baznīca nojaukta, bet 
nav būtiski pārbūvēta, un tās interjerā pieminekļi - I.L.Eginska 1833.gada no jauna tā uzcelta 1992.gadā. Apkārt 
saglabājušās daudz oriģinālas detaļas - veidotā altāra glezna ’’Golgāta’’ un 15 baznīcai atrodas kapi. Kādā kapu 
18.gadsimta sākuma baroka stila vitrāžas, izgatavotas pēc V.Purvīša skicēm. plāksnē iekalti vārdi ’’Mēs citādi 
kancele un altāris ar koka skulptūrām un Laidu pagasts, Kuldīgas novads,nevarējām...’’ Ikviens vērgalnieks jums 
akanta lapu vijumiem, manierisma stila +371 29369544zinās pastāstīt traģisko stāstu par 
griestu lustra. Baznīcas tornī izveidota mīlētājiem - barona Štempeļa dēlu un 
neliela ekspozīcija par dievnama vēsturi. kalpu meiteni Annu Lazdiņu. No dzīves Priekules luterāņu baznīca
+371 29238037, +371 634 98073,viņi aizgāja 1912.gadā nošaujoties, jo Baznīca celta ap1680.gadu un ar to 
www.durbe.lvkārtu aizspriedumi neļāva viņiem būt saistās daudz leģendu. Viena no tām 

kopā šai saulē. Viņi izvēlējās būt kopā vēsta par divām muižas kalponēm, kuras 
Ilmājas luterāņu baznīcamiruši, atstājot pēcnāves vēstuli ar izdomājušas pa logu ielīst baznīcas 
1626.gadā celtā baznīca sākotnēji bijusi lūgumu apglabāt viņus vienā kapā. kapenēs apskatītu baronu dārgumus, 
no koka. 1726.gadā muižnieks fon +371 634 95366, +371 634 95495, kas tiem zārkos doti līdzi. Viena drīz vien 
Rappe baznīcu nodeva katoļiem, un +371 29338335 izrāpusies ārā, bet otra palikusi iekšā 
tikai 1782.gadā, pēc ilgas prāvošanās, ilgāk. Šī meita drīz pēc tam nomirusi, bet 
baznīcu atguva luterāņu draudze. otrai  uzl ikts sods – turpmākos Ziemupes baznīca
Zināms, ka mūra baznīca uzbūvēta dievkalpojumos tupēt altāra priekšā.Citu Kurzemes baznīcu vidū Ziemupes 
1742.gadā. Interesanti, ka Ilmājas II Pasaules kara laikā līdz ar lielāko evaņģēliski luteriskā baznīca izceļas ar 
baznīcā bijis altāris, kas darināts pēc pilsētas daļu to pilnībā nopostīja.1997.-pieticīgajiem izmēriem (25 x 11m) un 
slavenā arhitekta Rastrelli meta. Tas bijis 1998.gadā baznīca atjaunota. arhitektonisko vienkāršību, jo tai nav pat 
paredzēts Rundāles pilij, bet nonācis Aizputes iela 10, Priekulezvanu torņa. Sākotnēji baznīca bijusi no 
Jelgavas pilī. Kad pēdējais hercogs +371 634 67173, +371 26321526,koka, tās altāris darināts 1684.gadā, un ir 
Bīrons Jelgavas pils kapelu pārbūvēja, +371 26476209viens no agrīnākajiem dekoratīvās 
altāri atdeva Ilmājas baznīcai. Rastrelli tēlniecības paraugiem. Mūra dievnams 
zīmētā altāra oriģinālmets glabājas celts 1748.gadā. Baznīcā atrodas Latvijā Rucavas baznīca
Vīnes Albertinas muzejā. ievērojamākā harmoniju būvētāja Celta no 1872. līdz 1874.gadam. 
 +371 26419642l iepājniek a Jura  Bokuma f i rmā Baznīcai raksturīgs latvisks interjers, tajā 

darinātais mūzikas instruments, kas joprojām saglabājušies interesanti 
Vecpils Katoļu baznīcaZiemupes draudzei labi kalpo arī šobrīd. mākslas priekšmeti – altārglezna 
Vecpils (Altenburg) ir trešā vecākā +371 26274155 ’’Kristus ar Svēto vakarēdienu” no 
katoļu draudze Lejaskurzemē. Vecpils 19.gadsimta 3.ceturkšņa un divas 
katoļu baznīcu ir cēlis Vecpils un Ilmājas I.Zeberiņa gleznas ’’Jēzus pie krusta” un Apriķu baznīca
muižu īpašnieks, poļu karaspēka ’’Jēzus svētī bērnus”. Baznīcā iebūvētas Precīzas ziņas par Apriķu baznīcas celša-
rotmistrs Otto Ernests de Rape, kurš ir Liepājas meistara Jēkaba Jauģieša nas gadu nav saglabājušās, bet doku-
pārgājis no luterāņiem katoļticībā,  un apjomīgākais un skaistākais darbs – mentos tā pirmoreiz minēta1640.gadā. 
atgriezis pie katoļu ticības arī savu 1936.gadā izgatavotās ērģeles. Tās ir Apriķu baznīcas interjers bagātīgi rotāts 
Vecpils, Ilmājas un Padones muižu pirmās Latvi jā ,  k as,  izmantojot ar kokgriezumiem un gleznojumiem, 
ļaudis. Dievnams celts 1700.gadā no J.Madernieka ornamentu paraugus, kuros dominē zilā un baltā krāsa, bet 
laukakmeņiem, ar dakstiņu jumtu un izgatavotas latviskā gaumē. Ērģeles ir atsevišķas detaļas ir zeltītas. Interjeru vēl 
vienu torni. Velvju griesti veidoti no valsts nozīmes piemineklis. Rucavas greznāku padara griesti. Tos rotā starp 
neēvelētiem dēļiem un grīda no b a z n ī c a  l e p o j a s  a r  s e n i e m  m ā k o ņ i e m  i z v i e t o t a s  t i k u m u s  
dedzinātām māla plāksnēm. Baznīcā ir kroņlukturiem, altāra svečturiem, attēlojošas alegoriskas figūras – 
trīs altāri, kas būvēti dažādos laikos. Tos kristāmtrauku, un citiem dievnama taisnība, piesardzība, cerība un citas. Par 
rotā svētbildes un kokgriezumi. piederumiem. Kopš 1999.gada baznīca griestu gleznojumu autoru tiek 
Dažādiem kokgriezumiem rotātas arī iekļauta Eiropas kultūrvēsturiskā uzskatīts 18.gadsimta mākslinieks Rode. 
ērģeles un ’’kungu” krēsls. Zem lielā mantojuma sarakstā. No 1.jūnija līdz Apriķu baznīcas interjers ir viens no 
altāra bijis pagrabs de Rappes ģimenes 3 1 . a u g u s t a m  b a z n ī c a  a t v ē r t a  izcilākajiem baroka un rokoko stila 
piederīgo glabāšanai, bet 1831.gadā apmeklētājiem katru dienu no 11:00 līdz paraugiem Latvijā, kas pārsteidz ar savu 
ieeja pagrabā tika aizmūrēta. 16:00.krāšņumu. Dievnams tiek dēvēts par 
+371 29164082 + 371 26073978Kurzemes baznīcu lepnumu, par 
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Apskates vietas Kuģis ’’Dole” Pāvilostā Oskara Kalpaka piemiņas vietas
1950.-1960.gados Pāvilostas zvejnieku Skrundai bija nozīmīga vieta Latvijas 
kolhozā ’’Dzintarjūra’’ flotes sastāvā brīvības cīņās 1919.gada janvārī. Te Pāvilostas Baznīckalns
dominēja RB tipa zvejas kuģi, kurus notika viena no izšķirošajām kaujām, Valsts nozīmes arheoloģisks piemineklis 
būvē ja  Vāc i jas  D emok rāt i sk a jā  kura tuvināja Latviju brīvībai un – akmens laikmeta apmetne. Baznīc-
republikā. Pāvilostas novadpētniecības neatk ar ība i .  Sk rundā  uzs tād ī t s  kalnā atrodas Pāvilostas pilsētas 
muzejs kuģi saņēmis kā dāvanu, tas Piemineklis par godu pulkveža Oskara kultūras nams. Ēka celta 1909.gadā kā 
restaurēts un nu kalpo kā tūrisma Kalpaka vadītā karaspēka uzvarai pār Pāvilostas Brāļu draudzes lūgšanu nams. 
apskates objekts. lieliniekiem Skrundas kaujā 1919.gada 

29.janvārī. Tā bija pirmā uzvara pēc Lindenbergas kartonāžas fabrikas 
nemit īgas atkāpšanās un deva Akmeņraga bākaēka Aizputē
karavīriem ticību saviem spēkiem. 35 m augstā mūra bāka ir  Akmeņraga Celta 20.gadsimta sākumā un ir vietējas 
Nīkrāces pagasta Lēnās izveidota galvenā rota. Pirmā bāka šajā vietā nozīmes arhitektūras piemineklis. 
piemiņas siena par godu 1919.gada uzbūvēta 1884.gadā, taču I Pasaules Fabrikā līdz I Pasaules karam gatavoja 
Brīvības cīņām. kara laikā tā tika sagrauta. Kopš iesaiņojamo materiālu aptieku zālēm, te 

1921.gada bāka atkal paceļas virs mežu darbojās  kartonāžas, dzirnavu, zīmogu, 
galotnēm. Uzkāpjot bākā, paveras Represēto piemiņas  aleja unetiķešu, tipogrāfijas, papīra preču, 
fantastisks skats uz jūru un apkārtnes akmens Aizputēatslēdzniecības, zāģētavas un drēbju 
mežiem. Vienā no bākai blakus Liepu un ozolu aleja, kas 1942.gadā tika krāsotavas ražošanas nozares. Fabrika ir 
esošajām ēkām ir izveidots vietējais dēstīta to 50 aizputnieku piemiņai, kuri lielākais pirmskara laika uzņēmums 
muzejs. Tajā varat apskatīt Akmeņraga tika deportēti uz Sibīriju, atjaunota pilsētā.  Mūsdienās fabrikas ēkā 
bākas tuvumā atrastos dzintarus. 1989.gadā, kad te tika uzstādīts arī joprojām ir ražotne – te izgatavo 
Ieejas maksa: pieaugušajiem – Ls 1.00, piemiņas akmens.atslēgas un būvapkalumus. 
bērniem, pensionāriem, studentiem – 
Ls 0.40. Memoriālais vagons Sinagoga Aizputē
+371 28350899, +371 634 53650 Dzelzceļa vagons, ar kādu simtiem Ēka celta 18.gadsimtā un kā sinagoga 

Skrundas iedzīvotāji tika izvesti uz darbojusies līdz II Pasaules kara beigām. 
Papes bāka Sibīriju, atrodas uz rezerves sliedēm pie 1955.gadā pārveidota par kultūras 
Celta 1890.gadā, tās augstums ir 21 m Skrundas dzelzceļa stacijas, pie tā ir namu.
virs jūras līmeņa. Krasta erozijas dēļa piemiņas plāksne komunist iskā 
Papes bāka no visām Latvijas bākām genocīda upuriem. Līdzās  - piemiņas Pāvilostas mols
pašreiz atrodas vistuvāk jūrai. akmens uz Sibīriju izsūtītajiem.Pirmie moli izbūvēti 1878. gadā no pāļu 

r indām un akmeņu krāvumiem. 
Kuršu ķoniņu krēsli Priekules Brāļu kapu memoriālais 1929.gadā tie pagarināti ar betona 
Koktēlnieka Ģirta Burvja radītie pirmo ansamblisblokiem. Kanāla šaurā ieeja un paralēli 
Skrundas kuršu ķoniņu - Ērmaņa Pilāta, Lielākie II Pasaules kara karavīru izbūvētie moli apgrūtina lielāku kuģu 
Jākoba Sigitara, Veisena un Santiķa – apbedījumi Baltijā, kuros apglabāti kustību. Pēc molu rekonstrukcijas 
krēsli Skrundas pilskalnā un Ventas vairāk kā 23 000 karavīru. ‘’Priekules 2010.gadā tie atkal ir droši pastaigām. 
krastā veidoti par godu Skrundas operācija’’ jeb Priekules ‘’ieņemšana’’ bija Osta ir neaizsalstoša, atrodas labā 
750.gadadienai, kopš tā pirmo reizi viena no Kurzemes katla sīvākajām un ģeogrāfiskā vietā, kanāla garums 950 m, 
minēta vēstures avotos. iznīcinošākajām kaujām, kas sākās platums 45-50 m. 

1944.gada oktobrī  un i lga l īdz 
Prenclava dzirnavas 1945.gada 21.februārim. Pēc kara no Robežzīme Zaļais stars Bernātos
Dzirnavas atrodas Nīcas novada Otaņķu Priekules pāri bija palikuši tikai daži Robežzīme tālākajā Latvijas rietumu 
p a g a s t ā  u n  i r  v a l s t s  n o z ī m e s  desmiti māju un ļoti daudz kara sauszemes punktā uzstādīta 1998.gadā 
arhitektūras piemineklis. Tās celtas atņemtu dzīvību.par godu Latvijas valsts pastāvēšanas 
1885.gadā pēc holandiešu vējdzirnavu 80.gadadienai. Tajā ietverts saules 
parauga un tām ir 6 stāvi. Gan pašas Piemiņas akmens komunistiskā motīvs un tā  ir viena no četrām tēlnieka 
dzirnavas, gan to mehānismi saglabāti V.Titāna granīta skulptūrām, kas terora upuriem Nīcā
agrākajā izskatā. uzstādīta visos Latvijas tālākajos Nīcā apskatāma piemiņas vieta 
+ 371 26051129sauszemes punktos. 1949.gadā uz Sibīriju izvestajiem 240 

nīceniekiem
Miera stabs PāvilostāPiemiņas vieta līnijkuģim ’’Maskava” 
Uzstādīts, lai aicinātu mainīt domāšanu Vaiņodes lidlauks – padomju armijas Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā
un kā protests pret karu Irākā. Stabu ar 20 kilometrus uz ziemeļiem no Liepājas aviācijas bāze
uzrakstu ’’Lai pasaulē būtu miers’’ pirms vairāk kā 250 gadiem vētras laikā Viens no lielākajiem militārajiem 
pazīstamais velomīlis Oļegs Stoļerovs uz sēkļa tika izmests līnijkuģis ’’Maskava’’ lidlaukiem Baltijas valstīs. Padomju 
un v iņa  domubiedr i  -  E i ropas  – viens no Septiņgadu kara (1756.- okupācijas periodā kalpoja kā  armijas 
riteņbraucēju federācija, Starptautiskā 1763.) dalībniekiem. Brāļu kapā aviācijas bāze. Lidlaukā ir saglabājušies 
Olimpiskā komiteja un Japānas Miera Kurzemes kāpās ir apglabāti 98 līnijkuģa 16 angāri un 1800 m no bijušā 2500 m  
nesēju biedrība (Japanese World Peace ’’Maskava’’ jūrniek i .  Te uzstādīta garā skrejceļa. Aviācijas bāze apskatāma 
Prayer Organisation) izvieto katrā valstī, piemiņas zīme bojā gājušajiem tikai gida pavadībā. 
kuru šķērso.jūrniekiem. +371 29229743

Muižas, baznīcas un apskates vietas

32

27

28

29

30

36

38

31

32

33

34

35

37

39

40

41

42

43

44



Muzeji, krātuves un kolekcijas
Pāvilostas Novadpētniecības muzejs Valdas Jēriņas leļļu kolekcija Piena muzejs
Krājumā vairāk nekā 8000 priekšmeti. Kolekcijā apskatāmas vairāk kā 400 1985.gadā Liepājas Piena kombināta 
Pastāvīgā ekspozīcija stāsta par tematiski dažādi tērptu lellīšu. direktors Mārtiņš Sesks izveidoja toreiz 
Pāvilostas un Pāvilostas novada vēsturi. Ieejas maksa:  Ls 0.30 bērniem, sauktajā Sieksātes pilī Pienrūpniecības 
Muzejs lepojas ar unikālajiem, Sakas pensionāriem; Ls 0.50 pieaugušajiem muzeju, izvietojot plašu ekspozīciju, tajā 
pagastā atrastajiem akmens un kaula Katoļu iela 1, Aizpute, Aizputes novads skaitā arī sava tēva – Žaņa Seska iegūto 
cirvjiem, kaltām bronzas saktām un +371 29761928; +371 634 48533 apbalvojumu no Anglijas karalienes par 
jostām. Regulāri tiek organizētas Labāko sviesta eksportu. Šobrīd Piena 
izstādes. muzejs ir atjaunots un atjaunotā Mākslas galerija ”Mētras māja”
Darba laiks: 15.09.-14.05. P-Pk 9:00-17:00 ekspozīcija izvietota divās ēkās. Piena Pasta iela 1a, Aizpute, Aizputes novads
15.05.-14.09. T-Pk 11:00-17:00 muzejā dzirdēsiet stāstu par pienu, +371 29545975, +371 634 48413
S, Sv 12:00-16:00 varēsiet slaukt govi, mašinēt pienu un 
Ieejas maksa: skolēniem, pensionāriem kult sviestu!Aizputes Novadpētniecības muzejs 
Ls 0,15, pieaugušajiem Ls 0,50, Darba laiks: ziemā 11:00-16:00Muzejs atrodas Pilsmuižas kungu mājā, 
i n v a l ī d i e m  5 0 %  a t l a i d e ,  g i d a  vasarā 10:00-18:00kas celta 19.gs. beigās. Muzejā skatāmas 
pakalpojumi muzejā - 2 Ls, ekskursijas Ieejas maksa:  ekspozīcijas apskate:7  pas tāv īgās  ekspoz īc i j as ,  k as  
pa Pāvilostu un apkārtni Ls 6/stundā. Ls 2 pieaugušie, Ls 1 bērni; netradicionālā veidā vēsta par pilsētas 
Dzintaru iela 1, Pāvilosta Ekskursija ar sviesta kulšanu: vēstur i  gadsimtu lokos,  spor ta,  
+371 634 98276, +371 29226273 grupā līdz 15 pers. Ls 5.00/ pers. saimniecisko un skolu dzīvi, bet lauku 
pavilosta.muzejs@tvnet.lv grupā virs 15 pers. Ls 3.50/ pers.sētas ekspozīcija vedina domāt par 

skolnieku grupām Ls 2.00/ pers. vecvecmāmiņu un vecvectētiņu 
Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas Vērgales Novadpētniecības muzejs tikumiem un sadzīves paradumiem. 
novadsDarba laiks: 6.06.-14.10. T-S 9:00-11:00, Muzeja izstāžu zālē regulāri tiek 
+371 26518660,Sv 12:00-14:00 eksponētas mākslas izstādes.
pienamuzejs@pienamuzejs.lv, 15.10.- 5.06. T-Pk, Sv 12:00-15:00 Darba laiks: P-Pk 9:00-17:00, S (1.05.-
www.pienamuzejs.lv’’Dīķenieki” , Vērgale, Vērgales pagasts, 1.10.) 10:00-14:00.

Pāvilostas novads Ieejas maksa: pieaugušajiem Ls 0.50, 
+371 29338335 Virgas Tradīciju namsskolēniem, pensionāriem Ls 0.30; gida 

Bijusī muižas klēts, kur barona laikā pakalpojumi muzejā Ls 2.00-5.00 no 
glabāti graudi un skābēti kāposti. Ēka Senlietu glabātuve ’’Ievlejas” grupas. 
restaurēta 1983.gadā, kad nosaukta par Sakas novada kultūras mantojuma Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads
Virgas Tradīciju namu. Aicinām Virgā glabātuve, kur apskatāmi senču lietotie +371 29623284, +371 634 48880
svinēt godus un tradīcijas!darbarīki un citi sadzīvē izmantojami aizpute.muzejs@apollo.lv
Virga, Priekules novadspriekšmeti.
+371 28708860’’Ievlejas”, Sakas pagasts, Pāvilostas Apriķu muiža un muzejs

novads Muižas apbūves baroka ansamblis 
+371 29124128, ievlejasagita@inbox.lv, Virgas skolas senlietu krātuve veidojies 18.gadsimtā. Muižā šobrīd 
www.ievlejas.viss.lv Krātuves bagātība ir Virgas barona atrodas Apriķu pamatskola un Apriķu 

spieķis, Virgas novada tautastērps un novada muzejs, kura ekspozīcija vēsta 
seno darbarīku, naudas zīmju kolekcija. Kazdangas pils muzejs par novada senvēsturi, Lažas pagasta 
Īpaša vieta atvēlēta 1940., un 1949.gadā Te skatāma gan Boju meža muzeja ievērojamākajiem apskates objektiem 
no Virgas pagasta uz Sibīriju izsūtīto ekspozīcija, gan ir iespēja aktīvi un novada muižas un muižnieku 
ļaužu likteņstāstiem.iesaistīties izzinošās spēlēs brīvā dabā, dzīvesveidu. Līdztekus senajām lietām 
Virga, Priekules novadsatklājot dažādus dabas noslēpumus un muzeja pažobelēs labi iejutušies arī 
+371 634 54927, +371 28271340, izdzīvojot interesantus piedzīvojumus. vairāki simti rūķu.
virgaspmsk@lrip.asp.lvK a z d a n g a s  p i l s  m u z e j s  g l a b ā  Ieejas maksa: Ls 0.30; 0.50; gida 

interesantas liecības par barona pakalpojumi līdz 20 cilvēku grupai Ls 2; 
M ante i fe ļa  dz imtas  vēstur i  un vairāk par 20 cilv. grupām Ls 5. Purmsātu skolas senlietu krātuve
saimniekošanu Kazdangā, Kazdangas Darba laiks: 1.05.-30.09. O-S 11:00-17:00 Krātuves lepnums ir gleznotāja 
tehnikuma darbību un Kazdangas parka Apriķu muiža, Lažas pagasts, Aizputes Arnolda Pankoka gleznu kolekcija, 
koku bagātību. novads liecības par Purmsātu muižas un skolas 
Ieejas maksa: Ls 0.50 +371 29184684, rukisaina@inbox.lv, vēsturi, Brīvības cīņām un 
Darba laiks: O, C, P, S 10:00-17:00 padomelaza@inbox.lv kopsaimniecības ’’Pionieris’’ darbības 
T 10:00-18:00 laikiem.
Jaunatnes gatve 2, Kazdanga, Aizputes Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules Dunalkas vēstures krātuve
novads novadsDunalkas pagasts, Durbes novads
+371 29103813, +371 634 54904, +371 29353408, +371 27840820
kazdanga.muzejs@inbox.lv purmsatuskola@inbox.lv

33

45

46

47

51

49

50

48

52

53

54

55

56

57

Apmeklējumu pieteikt iepriekš!



Apmeklētājiem piedāvājam ekskursiju Privātā senlietu krātuve ’’Ģildēni” Otaņķu senlietu krātuve
piemiņas istabās, noskatīties R.Rikarda ’’Ģildēni” ir tipiska 19.gadsimta vidū celta Eksponāti galvenokārt nākuši no 
veidoto filmu ’’Baltā spīts”, filmu lauku māja, kuras saimnieka interesantie Otaņķiem, tikai nedaudzi no tālākas 
’’Aspazija”; skolēniem – muzejstundas ar stāsti uzbur vietējo ainavu dažādos laika apkārtnes. Pūra lādē līdzās senajiem 
ieskatu latviešu rakstnieku daiļradē, p e r i o d o s .  K l ē t s  s e n o  s a d z ī ve s  cimdiem, glabājas Otaņķu audēju 
izmantojot Z.Mauriņas rakstīto.priekšmetu krājums no 19.gs.beigām darināti galvas lakati, austenes, maisu 
Darba laiks:un 20.gs.sākuma. Lieliski saglabātas ir ll audumi, skāteri un galdauti. Skapī 
T, C 11:00-17:00,  S 11:00-14:00Pasaules kara - gan krievu, gan vācu glabājas Nīcas tautas tērps, senie 
Lielā iela 84 , Grobiņa armijas trofejas, kas atrastas tepat s i e v i e š u  v a m ž i ,  a l b u m i ,  s e n ā s  
+371 26191522, +371 634 90416, ’’Ģildēnu” īpašuma teritorijā. fotogrāfijas, pētnieciskie darbi par 
zmaurina@grobinasnovads.lv’’Ģildēni”, Tadaiķi, Bunkas pagasts, pagasta vēsturi. Apskatāmi dažādi 

Priekules novads sadzīves priekšmeti un darbarīki, 
+371 27135771 piemēram, linu apstrādes ierīces: Senlietu krātuve  ’’Atmiņu pūrs”

mīstīkla, kulstīkla, brauktuve, ēķeles, Krātuvē ir apskatāmas gavieznieku 
tītavas, vērpjamais ratiņš. No vecākajiem dzīves liecības no dažādiem laikiem. Gramzdas pagasta senlietu krātuve
un vērtīgākajiem eksponātiem ir Senas rotaslietas, sadzīves priekšmeti, Liecības par Gramzdas, Smaižu un 
patafons, kurš vēl atskaņo senās amatnieku darba rīki, dokumenti, Aizvīķu baznīcu draudzēm, kā arī 
m e l o d i j a s ,  k ā  a r ī  s e n o  l a i k u  nauda, kolhoza laika fotogrāfijas, novada rakstnieku daiļradi. Skolas iela 4, 
r a k s t ā m m a š ī n a  u n  k ā j m i n a m ā  eksponāti par skolas dzīvi, Gaviezes Gramzda, Gramzdas pagasts, Priekules 
šujmašīna. Ievērības vērta ir pagājušā liegumu raksti, populāru gavieznieku novads
gadsimta 20.-30.gados ražotā alus krūze dzīves apraksti, Tautas frontes un +371 28374204,
ar melodijas mehānismu. barikāžu laika notikumu apraksti, gramzda_skola@inbox.lv
Otaņķi, Nīcas novads atmiņu albumi un dziesmu klades u.c.
+371 634 54344, +371 20091406 ”Dižgavieze”,  Gaviezes pagasts ,  Kalētu pagasta senlietu krātuve

Grobiņas novads Krājumā Kalētu muižas pils, muižas ēku 
+371 20200253, +371 634 97924Nīcas senlietu krātuveun parka vēstures materiāli un  dažādu 

Te apskatāmas vairāk kā gadsimtu vecas laiku sadzīves priekšmeti. ’’Brūzis”, Kalēti, 
Nīcas tautastērpa detaļas. Bagātīgais Kalētu pagasts, Priekules novads Bārtas muzejs
senās pūralādes saturs vēsta par +371 27804664, gunta_kaleti@inbox.lv Pamatekspozīcijā var iepazīt Bārtas tautas 
s e n a j ā m  t r a d ī c i j ā m  r o k d a r b u  tērpa darināšanas un valkāšanas tradīcijas 
darināšanā – apskatāmas Nīcā austas 19.-21.gadsimtā. Piedāvājumā arī izstādes Priekules senlietu krātuve
segas, dvieļi, galdauti, dažādi izšuvumi, un muzejpedagoģiskās programmas Seno darba rīku ekspozīcija, plašs 
kā arī adījumi – cimdi un zeķes. Tāpat ir ’’Bārtas tautas tērps” un ’’Dzied Bārtas materiāls ir par Priekules skolu attīstības 
apskatāmi arī dažādi vēsturiski sadzīves sievas” un Bārtas etnogrāfiskā ansambļa un Patērētāju biedrības darbības 
priekšmeti un darba rīki, kā arī senas koncertprogrammas. Uz ekspozīcijā vēsturi.Skolas ielā 12, Priekule, Priekules 
grāmatas.  Senlietu krātuvē regulāri tiek izvietotajām stellēm apmeklētājiem novads
rīkotas seno fotogrāfiju izstādes, kas iespējams apgūt aušanas pamatprasmes, +371 20362566,  dzintra.kr@inbox.lv
sniedz izsmeļošu un interesantu kā arī izmēģināt izšūt Bārtas krekla rakstus, 
informāciju par novada vēsturi. darināt saktu pušķus. Pieejami gida Bunkas pagasta Krotes senlietu 
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads pakalpojumi tūristu grupām un krātuve
+371 634 69119, +371 634 89501, ekskursija pa Bārtas pagastu.Liecības par novadā dzimušajiem 
+371 29458532, +371 25424971, Darba laiks:literātiem – Kronvaldu Ati un Alfrēdu 
vesture@nica.lv 1.10.-30.04. P, Pk, Sv 10:00-15:00;Krūkli un viņu daiļradi. Bagāts sadzīves 

1.05.-30.09. P, Pk, S, Sv 10:00-15:00; priekšmetu klāsts. ’’Krotes bibliotēka’’, 
Rogu ģimenes privātkolekcijas ”Cielavas’’, Bārta, Grobiņas novadsKrote, Bunkas pagasts, Priekules novads
Apskatāma ap 600 prezentācijas +371 29761660, +371 28687254,+371 26400685,
pildspalvu kolekcija, kā arī automašīnu bartasmuzejs@inbox.lv,krotesbiblioteka@inbox.lv
un motociklu kolekcija. www.bartasmuzejs.lv
”Upmalas”, Nīcas pagasts, Nīcas novads Ekspozīcija ’’Jūrmalnieku senatne’’
+371 29358190, +371 26176908 Vaiņodes Novadpētniecības muzejsApmeklētājiem ir iespēja apskatīt 

Darba laiks: P-Pk 9:00-12:00, 13:00-16:00zvejnieku sadzīves priekšmetus un 
”Galdnieki” Brīvības iela 2a (Dzelzceļa stacija), amata rīkus, uzzināt  par to pielietojumu 
Ekspozīcija par nīcenieku senatni un Vaiņode, Vaiņodes novadsun senajiem nosaukumiem, kā arī iegūt 
Pērkones vēsturi. +371 26025154,plašāku informāciju par Jūrmalciema 
 ”Galdnieki”, Nīcas novads vainodemuzejs@inbox.lvv ē s t u r i  –  i e p a z ī t i e s  a r  s e n ā m  
+371 26998159 , +371 634 69545fotogrāfijām, uzzināt par zvejnieku 

Mārītes Keišas ”Senlietu glabātuve”dzimtām un atmiņu stāstiem. 
Zentas Mauriņas piemiņas istaba ”Kļaviņas”, Embūtes pagasts, Vaiņodes Ieejas maksa: ziedojumi
Laikā no 1898. līdz 1921.gadam šeit novads’’Smaragda”, Jūrmalciems, Nīcas novads
dzīvojusi Zenta Mauriņa (1897.-1978.), +371 26323894+371 26461735, gita500@inbox.lv
rakstniece un literatūras vēsturniece, 
starptautisko apbalvojumu laureāte.
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Brīvdabas muzejs ’’Vītolnieki” Pūķu Jāņa mūzikas instrumentu Etnogrāfiskā māja  ’’Zvanītāji” 
Muzeja kompleksu veido tradicionāla 19.gadsimta beigās celtajā koka ēkā, kas kolekcija
piejūras c iemat iņa z vejn ieku - joprojām saglabājusi savu pirmatnējo Kolekcija apskatāma pašā Rucavas 
zemnieku sēta. Vecu koku ieskauta izskatu, ir izveidots muzejs ar 19.gadsimta centrā, telpās, kur padomju laikos 
stāv sirmā dzīvojamā māja ar niedru beigām raksturīgu iedzīvi – stellēm, maizes ceptuvē strādājusi kolekcionāra 
jumtu, kas jumta korē nostiprināts ar tā saimes galdu, gultām, skapi, šūpuli, māte. Kolekcijā ir ap 90 mūzikas 
saucamajām ’’tupelēm” un rotāts ar dažādiem saimniecībā izmantotiem instrumentu un Jānis Pūķis prot spēlēt 
’’stāgu gaiļiem”. Mājai ir stik lota priekšmetiem un rīkiem. Ekspozīcijā gandrīz visus no tiem. Par vērtīgāko 
veranda un izrakstīta durvju aploda. apskatāmi Rucavas tautastērpi, cimdi, eksponātu kolekcionārs uzskata 
Istabā var apskatīt senas koka mēbeles zeķes un citi meistaru darinājumi. Te latviešu ermoņiku ’’Ieviņa”, kas kādreiz 
un sadzīves lietas. Blakus mājai atrodas darbojas Rucavas tradīciju klubs. Grupām ražota Rīgā. Vairāk par simts gadiem esot 
klēts, lauku virtuve, pirtiņa, smēde un tiek piedāvātas kultūrizglītojošas krievu akordeonam no cara laikiem. 
bi jusī cūku kūtiņa, kur ierīkota programmas ’’Vakarēšana” vai ’’Rucavas Vienuviet arī visdažādākā rakstura 
ekspozīcija ar dažādiem zvejnieku un goda mielasts”. Te laiks paiet dziedot, koncer taf išas,  mūzikas festivālu 
rokdarbu rīkiem. Muzejā apskatāma dancojot un muzicējot kopā ar Rucavas programmas un plakāti. Tā vien liekas, 
arī vairāk kā 1000 gadus veca ozolkoka teicējām, dziedātājiem un muzikantu ka kolekcijas īpašnieks piedalījies teju 
laiva – vienkocis. Tā tikusi izmantota Pūķu Jāni, kā arī nobaudot kādu no visos tautas mūzikas, etnogrāfisko 
braukšanai ezerā. tradicionālajiem rucavnieku ēdieniem – ansambļu un kopu sarīkojumos, kas 
Pape, Rucavas novads īstu rupjmaizi, sklandraušus, ko šeit sauc agrāk un tagad notikuši Latvijā.
+371 29262283 arī par žogaraušiem, balto sviestu ar Rucava, Rucavas novads

kartupeļiem, riezi vai kartupeļu kukulīšus.+371 25986240
’’Zvanītāji”, Rucava, Rucavas novads
+371 26814051

Muzeji, krātuves un kolekcijas
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Amatnieki un darbnīcas
Dz i nt a r u  a p s t r ā d e s  d a r b n ī c a  Klūdziņu pinumu skola Virgas pagasta audēju, 

”Dimanti”, Dunalkas pagasts, Durbes Pāvilostā rokdarbnieču, vilnas velšanas 
novadsIespēja apstrādāt savu atrasto dzintaru - darbnīca
+371 29927394, +371 634 54113,pagatavot kulonu, krelles vai kādu citu Iespēja pārbaudīt un pilnveidot savas 
mirdzaventaskraste@inbox.lv m ī ļ u  p i e m i ņ u  k a t r u  t re š d i e n u  prasmes dažādu veidu un materiālu 

plkst.16:30 no septembra līdz maijam. rokdarbu darināšanā. Virgas pagasta 
Pāvilostas Mākslas skola, Pāvilosta, Metālkalumu darbnīca čaklākās rokdarbnieces lieliski pratīs 
Pāvilostas novads ”Satkalni”, Dunalkas pagasts, Durbes ieinteresēt un iemācīt  dažādas 
+371 634 98435 novads rokdarbu tehnikas un rakstus.

+371 26463959, satkalni@inbox.lv ’’Pagastmāja”, Paplaka, Virgas pagasts, 
Smilšu mākslas darbnīcas Priekules novads
S m i l š u  b ē r u m i ,  r a k s t i  s m i l t ī s ,  Gunas Skroderēnas adījumi +371 20263046,
gleznošana, smilšu teātris, laika Durbe, Durbes novads kristine.svipste@gmail.com
mērīšana ar smiltīm, smilšu rangolas, +371 27094415, guna1964@inbox.lv 
smilšu mandalas, smilšu mūzika, smilšu Adītājas un audējas Regīnas 
masāžas. Maksa par nodarbību Ls 3 Virpotu koka izstrādājumu darbnīca Kalniņas darbnīca 
Pāvilosta, Pāvilostas novads ”Ziemeļi”, Durbe, Durbes novads Apskatāmi meistares pašdarinātie Nīcas 
+371 29488247, vh@apollo.lv +371 29329535 un Pērkones tautastērpi, kā arī Nīcas 

rakstos izadīti cimdi un zeķes. Iespēja 
Šķelto klūdziņu pinumu darbnīca Prievīšu un jostu darbnīca vairāk uzzināt par aušanas procesu, 
Ziedu iela 2, Saraiķi, Pāvilostas novads Padone, Durbes novads apsk atīt  stel les,  kā ar ī  gatavos 
+371 634 53523, +371 29427027 +371 26548358, an.ka_1817@inbox.lv darinājumus.
antrakaleja@inbox.lv ”Agri”, Nīca, Nīcas novads

+371 634 69222, +371 26525550Gunas Rubezas keramikas darbnīca
Rezidenču un darbnīcu centrs Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
”Serde” novads Rotkales Guntas Vecpils darbnīca
Keramikas darbnīcas, nemateriālā +371 26194220, ilmarsrubers@inbox.lv Dzintara apstrādes un rotu darināšanas 
kultūras mantojuma darbnīcas – alus meistare ar  45 gadu stāžu apmeklētājus 
gatavošana, kandžas tecināšana, ziepju iepazīstinās ar dzintara rašanās vēsturi Skrundas audēju darbnīca
vārīšana. Piedāvājums grupām. un arheoloģiju, dzintara apstrādes Lielā iela 1, Kultūras nams, Skrunda, 
Atmodas iela 9, Aizpute, Aizputes vēsturi Latvijā, kā arī ļaus vērot dzintara Skrundas novads
novads apstrādes un rotu darināšanas procesu.+371 29519908, linda2396@inbox.lv
+371 29817180, ”Drāznieki”, Kalnišķi, Nīcas pagasts, Nīcas 
smg.serde@gmail.com, www.serde.lv novadsKeramikas darbnīca ”Virzas”

+371 26363079Iespēja sēsties pie podnieka virpas, 
Tautas lietišķās mākslas studijas veidot interesantas lietas ar ģipša 
’’Kamolītis” audēju darbnīca fo r m i ņ ā m ,  v i n gr i n ā t i e s  t r a u k u  
Katoļu iela 1, Aizpute, Aizputes novads apgleznošanā, kā arī apgūt smilšu 
+371 26166167 strūklas tehniku uz stikla un keramikas 

virsmām. Nodarbības ilgums 1-2 
stundas. Pēc spraigā darba ir iespēja Gleznotāja Jāņa Kalnmaļa darbnīca
atpūsties pie ugunskura un apskatīt Brīvības iela 12, Aizpute, Aizputes 
Paplakas  apkārtni.novads
”Virzas”, Paplaka, Virgas pagasts, +371 634 49643, +37129597793
Priekules novads
+371 26534381, +371 26421205,Annas Mētras keramikas darbnīca
martinscukurs@inbox.lv,”Mētras’’, Kalvenes pagasts, Aizputes 
www.virzas-keramika.lv novads

+371 26784205
Priekules radošo pieaugušo klubs
Darbnīcās esat aicināti apgūt sveču Keramikas darbnīca ”Pods” 
liešanas noslēpumus, vaska batikas Rolava, Grobiņas pagasts, Grobiņas 
t e h n i k u ,  d a r b o t i e s  a r  m ā l u ,  novads
polimērmālu, flīžu lauskām, ādu, zīdu, +371 29746205, +371 634 54064
vilnas un kokvilnas dzijām.
Skolas iela 12, Priekule, Priekules novadsZedeņu žogu pīšana
+371 29135806, dzdz644@inbox.lvZ/S ’’ Turaidas’’, Dunalkas pagasts, 

Durbes novads
+371 29649900, zmanteja@inbox.lv
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Našķi un gardumi
Zivju kūpināšana Pāvilostā Ekskursija ”Piena ceļs” Piena muižā
Zivju vēršana, kūpināšana un Piena muzeja ekspozīcijas apskate, 
degustācija piena mašinēšana, sviesta kulšana, sava 
Pāvilosta, Pāvilostas novads saražotā sviesta degustācija un muižas 
+371 29207243 kompleksa apskate gida pavadībā.

Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novadsDabas dāvanas
+371 26518660,Ēdamo savvaļas augu iepazīšana, 
pienamuzejs@pienamuzejs.lv, maltītes gatavošana un degustācija
www.pienamuzejs.lvPāvilosta, Pāvilostas novads

+371 29488247, puertoviva@inbox.lv
Šitake sēņu audzētava ”Garīkas”
Sēņu audzētavas apskate un sēņu Lauku maizes cepšana un 
degustācija.degustēšana ”Ievlejās”
”Garīkas”, Rudbāržu pagasts, Skrundas Iespēja izveidot un izcept savu maizes 
novadskukulīti. Jāņu laikā arī mājas alus 
+371 29147778, +371 29134122, degustācija.
info@garikas.lv, www.garikas.lv”Ievlejas”, Sakas pagasts, Pāvilostas 

novads
Otaņķu gardumi+371 29124128, ievlejasagita@inbox.lv
Maizes izstrādājumu degustācija.
Otaņķu pagasts, Nīcas novadsKazas piena produktu degustācija
+371 29779397 Kazu slaukšana, piena mašinēšana, 

sviesta kulšana un siera siešana, kazu 
Pārstrādes uzņēmums SIA ”Ābolīt’s”piena produkcijas degustēšana.
Iepazīšanās ar ražošanas procesu un ”Lejas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads
produkcijas degustācija. Uzņēmumā +371 25984069, inararozina@inbox.lv
ražo marinētus gurķus, sulu, povidlu u.c.
Durbes novadsArbūzu audzētava
+371 29207905, +371 634 41740, Iespēja apskatīt, degustēt un 
abollens@e-apollo.lviegādāties uz lauka audzētus arbūzus.

”Arāji”, Medzes pagasts, Grobiņas 
Vīna darītava ”Durbes veltes”novads
No Durbes novadā izaudzētiem +371 29498418
augļiem un ogām raudzētu vīnu 
degustācijas, kā arī citu ”Durbes velšu” Vīna degustācija Aizputē
ražojumu uzkodas.Iepazīšanās ar Eko vīna izgatavošanas 
Darba laiks: darba dienās 9:00 - 17.00noslēpumiem un degustācija. Tiek 
Raiņa iela 47 b, Durbe, Durbes novadspiedāvāta ar ī  piena pārstrādes 
+371 29119051, evija@lrp.lv, uzņēmuma ”Elpa” sieru un ”Durbes 
www.durbesveletes.lvveltes” konservu degustācija.
 Sakas iela 14A, Aizpute
Z/S ”Turaidas”+371 26397949
Zemnieku saimniecība jau vairāk kā 10 
gadus darbojas ar tēju un ārstniecisko Zveja jūrā un zivju degustācija
augu audzēšanu. Apmeklētāji tiek Vada vilkšana, zivju kūpināšana, zivju 
iepazīstināti ar ārstniecisko augu vēsturi zupas un kūpinātu zivju degustēšana.
un nozīmi. Katram ir dota iespēja atrast Rucavas pagasts, Rucavas novads
ārstnieciskos augus dabā. Degustācijas +371 29904424,
laikā ir iespēja iepazīties ar augu imants_rucava@inbox.lv
žāvēšanas, uzglabāšanas, fasēšanas 
procesiem, kuras laikā ir izžāvēts Etnogrāfiskā māja ”Zvanītāji”
dalībnieka pušķis, kuru var iesaiņot un Rucaviešu ēdienu degustācija un 
pārvest mājās. vakarēšana.
Z/S ’’Turaidas”, Dunalkas pagasts, Rucava, Rucavas novads
Aizputes novads+371 26814051
+371 29649900, zmanteja@inbox.lv
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Biznesa tikšanās un konferences
Biznesa iniciatīvām piemērota infrastruktūra, augstas kvalitātes pakalpojumi, laba 
sasniedzamība, zema cena un neskaitāmas iespējas to apvienot ar lielisku kultūras, izklaides, 
aktīvas vai nesteidzīgas atpūtas programmu. Tās ir priekšrocības, kas Liepāju padara par izcilu 
galamērķi konferenču, izstāžu un uzņēmumu  darbinieku motivācijas pasākumu rīkošanai.
Visus ar pasākumu saistītos jautājumus, tai skaitā specifiskus risinājumus, droši variet uzticēt 
Meet Liepāja speciālistam meet@liepajaturisms.lv



Aktīvā atpūta
Atpūta uz un pie ūdeņiem

Izbraucieni ar koka laivām
Izbraucieni ar koka laivām, kas būvētas 
Pāvilostā, izmantojot tradicionālos 
zvejnieku laivu paraugus. Piedāvājums 
grupām līdz 40 cilvēkiem
SIA ”Vēju paradīze”, Smilšu iela 14, 
Pāvilosta, Pāvilostas novads
+371 29125521, laivas@veju-paradize.lv
www.veju-paradize.lv/laivas

Vizināšanās ar kuteri, buru
katamarānu un laivu
Izbraucieni jūrā ar kuteri Marry Fisher 
625 (līdz 6 personām). Burāšana ar 
TOPCAT katamarānu K1, K2, K3. 
Iesācējiem instruktora pakalpojumi.
Ostmalas iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads
+371 634 98581, +371 26557856
info@pavilostamarina.lv
 www.pavilostamarina.lv 

Piekrastes zveja un vada
vilkšana Nidā
Piekrastes zveja jeb vada vilkšana, 
n o ķ e r t o  z i v j u  k ū p i n ā š a n a  u n  
nobaudīšana atpūtas v ietā pie 
ugunskura.
Nida, Rucavas novads
+371 2952100
imants_rucava@inbox.lv

Vizināšanās ar kuģīti 
Izbraucieni pa Sakas un Durbes upi
”Ievlejas”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads
+371 29124128, ievlejasagita@inbox.lv
www.ievlejas.viss.lv

Kanoe laivu noma
Laivu un braucēju nogādāšana uz 
sākuma vietu un sagaidīšana gala 
punktā nobraucieniem pa Bārtu, 
Bārtuvi, Vārtāju un Papes ezeru. 
”Mārsili”, Nīcas pagasts, Nīcas novads 
+371 29494519
laivu.noma@inbox.lv  

Ūdenstūrisms Vaiņodē
Laivošanas maršruti pa Vaiņodes 
novada ūdenstilpnēm, labiekārtotas 
a t p ū t a s  v i e t a s  u n  p e l d v i e t a s ,  
makšķerēšana, telšu vietas.
Vaiņode, Vaiņodes novads
+371 28697780
info@vainode.lv

Atpūta pie Dobeļu dīķa
Makšķerēšana, laivu un plostu noma, 
peldvietas, telšu vietas un naktsmītnes.
”Dobelis”, Priekules pagasts, Priekules 
novads
+371 26569872
janis.palevics@inbox.lv

Aktīvā atpūta kempingā ”Vīnrozes”
Izbraucieni Durbes ezerā ar laivām un 
plostu 20 personām. Piedāvājumā arī
labiekārtotas atpūtas vietas.
Rīgas – Liepājas šosejas 172.km, Durbes 
novads
+371 29255854, vinrozes@gmail.com
www.vinrozes.lv

Laivu noma ’’Sofijas Laivas”
Upju maršrutu izstrāde un laivu piegāde 
Bārtā, Irbē, Abavā, Ventā, Tebrā, Durbē, 
Sakā u.c. Laivošanas inventāra noma. 
L a i vo š a n a s  p a s ā k u m i  gr u p ā m .  
Makšķernieku laivu un inventāra noma 
Liepājas ezerā, Bārtas upē un jūrā.
”Šmiti”, Bernāti, Nīcas pagasts,
+371 29339677
info@sofijaslaivas.lv, skype: Sofijas Laivas
www.sofijaslaivas.lv

Kanoe laivu noma  ’’Beaver”
Laivu noma nobraucieniem pa 
Kurzemes upēm-Bārtu, Ventu un Abavu. 
Maršrutu izstrāde. Laivu nogādāšana 
maršruta starta vietā un sagaidīšana 
finišā. Iespēja novietot laivotāju 
transportu apsargātā stāvlaukumā, kā 
arī nogādāt automašīnu šoferus no/līdz 
personīgajam transportam.
”Jūras”, Bernāti, Nīcas novads
+371 26116933,
www.kanoelaivunoma.lv
 www.kanoecentrs.lv
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Aktīvā atpūta

Izbraucieni ar laivu un ūdens
velosipēdu Prūšu ūdenskrātuvē
Peldvietas, laivu un ūdens velosipēdu 
noma,  p ik nik a  v ietas  un z iv ju  
kūpinātava. Ūdenskrātuve bagāta ar 
vairāk kā 15 saldūdens zivju sugām. 
Makšķerēšanas licences var iegādāties 
Virgas pagasta pārvaldē.
”Prūši”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules 
novads
+371 634 54848, +371 26536512
baloderuta@inbox.lv

Laivu noma ‘’Priekules laivas’’
Kajaku un kanoe laivu noma 
izbraucieniem  Kurzemes ūdenstilpnēs. 
Baznīcas iela 26, Priekule, Priekules 
novads
Tālr. 26426992, inars.jaunzems@inbox.lv

Izjādes ar zirgiem ”Stiebriņos”
Izjādes ar zirgiem un ponijiem, 
vizināšanās sacīkšu pajūgos gar Virgas 
upīti un Prūšu ūdenskrātuvi, jāšanas 
pamatiemaņu apgūšana iesācējiem, 
izgl ītojošas ekskursi jas grupām. 
Reitterapijas pakalpojumi.
Makšķerēšana un piknika vietas.
”Stiebriņi”, Paplaka, Virgas pagasts, 
Priekules novads
+371 26534780, +371 29343885
 kanuatvars@inbox.lv

Izjādes ar zirgiem

128

”Kentaura staļļi”
Jāšanas treniņi sportam un veselības 
uzlabošanai profesionāla trenera 
vadībā, vizināšanās ar zirgiem vai 
poniju visu gadu un citas aktivitātes ar 
zirgiem, pilnas dienas nodarbības 
bērniem vasaras brīvlaikā.
”Rogas”, Medzes pagasts, Grobiņas 
novads 
+371 29499056; +371 29612229
kentaurs@kentaurs.lv, www.kentaurs.lv

Embūtes Dabas takas
Embūtes senlejas ekotūrisma takās 
patīkami pavadīsiet laiku, iepazīstot 
leģendām apvītā novada vēsturi un 
dabu.  Iespējama velosipēdu noma. 
Embūte, Vaiņodes novads
+371 26003529, www.embute.com

Kalētu meža parks ”Priediens”
Sēņu, dzīvnieku un ārstniecības augu 
takas, šķēršļu joslas, šūpoles, bērnu 
rotaļu laukumi u.c. atrakcijas.
Kalēti, Priekules novads
+371 29178398, +371 634 61497, 
padome@kaleti.lv

40
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Staļļi ”Zirgu vārdotāja”
Izjādes, bērnu un jauniešu apmācība 
j ā š a n a s  s p o r t ā ,  r e i t t e r a p i j a s  
pakalpojumi, mini Zoo apskate, 
naktsmītnes  v iesu mājā ,  te lšu,  
ugunskura un piknika vietas Virgas upes 
krastā.
”Strautiņi ”, Paplaka, Virgas pagasts
 Priekules novads
+371 22451254, zuzaza@inbox.lv

Dabas taka ”Kamenes” 
Dabas taka ar aktīvās atpūtas un rotaļu 
elementiem, piemērota ģimenēm ar 
bērniem. Telšu vietas. Peldvieta.
”Kamenes”, Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads
+371 29246015

Aktīvās atpūtas takas

Atpūtas taka ”Ziemeļi”
Aktīvai atpūtai dabā ģimenēm ar 
bērniem - labirinti, šķēršļi, slēpņi mežā, 
lauku boulings, šūpoles, rotaļu un 
sporta laukumi u.c. atrakcijas.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš
”Ziemeļi”, Bārtas pagasts, Grobiņas 
novads
+371 29813866, ziemelis59@apollo.lv
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Aktīvā atpūta

Sporta laukumi un trases

Velotūrisms

Z/S „Poriņi” Velo noma Embūtē 
Lieliska vieta aktīvai atpūtai svaigā Ekotūrisma informācijas centrs Autokrosa trase Pilskalni
gaisā. Piedāvā arī telpas svinībām. Embūte, Embūtes pagasts, Vaiņodes Licencēta autotrase, kurā vasaras 
”Poriņi”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novadssezonā tiek rīkotas Latvijas čempionāta 
novads +371 26003529, info@vainode.lv, sacensības autokrosā. Interesentiem - 
+371 26424657, ojarsporini@inbox.lv www.embute.comtreniņu braucieni, kā arī izbraucieni ar 

jebkādu transporta līdzekli.
”Pilskalni”, Priekules pagasts, Priekules 
novads 
+371 26569872, janis.palevics@inbox.lv Priekules veloklubs

Veloizbraucieni pa Priekules novada 
Tenisa laukums skaistākajiem dabas un tūrisma 
Pāvilostas pilsētas sporta laukumā objektiem. Individuālu maršrutu 
vasaras sezonā sporta cienītājiem izstrāde. Velo noma un velo tehniskā 
atvērts tenisa laukums. Iespēja izīrēt apkope.

Velo noma un informācija par aprīkojumu. Baznīcas iela 26, Priekule, Priekules 
Pāvilosta, Pāvilostas novads novads velomaršrutiem
+371 29230995 Velo gids +371 26426992, Viesu nams ”Pūķarags”

inars.jaunzems@inbox.lv Pape, Rucavas novads
+371 28378625Skeitparks

Pāvilostas pilsētas sporta laukumā Velo noma Pāvilolstā
esošais skeitparks interesentiem Viļņu iela 3, Pāvilosta Velo noma Rucavā 
pieejams visu gadu. +371 26424389 Tūrisma informācijas centrs
Pāvilosta, Pāvilostas novads  pavilosta_viga@inbox.lv, ”Buši”, Rucava, Rucavas novads

+371 29134903, rucava.tic@inbox.lv, 
www.rucava.lvĀra slidotava - hokeja laukums Velo noma Ziemupē

Kaiju iela 1, Ziemupe(ziemā) un florbola un ielas 
+371 634 53543, +371 29454425basketbola laukums (vasarā)
Kaijas1@inbox.lv, www.kaijas.viss.lvPāvilosta, Pāvilostas novads

+371 29230995
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Dodies dabā
koks, riekstkoks u.c. Šī ir lieliska pastaigu Misiņkalna dabas parks Aizputē
vieta ģimenēm ar bērniem, jo dabas Misiņkalns ir pilsētas augstākā vieta – 
veidotas gleznainās meža ainavas te 95,4 m virs jūras līmeņa. Parks izveidots 
papildina cilvēka roku darināti pasaku 20.gs. sākumā. Parks ir iemīļota 
un teiksmu tēli, kas vēsta par Aizvīķu aizputnieku pastaigu vieta; te atrodas arī 
vēsturi. Misiņkalna mototrase, kurā notiek 
Gids: +371 29186717Latvijas mēroga sacensības motokrosā.
henrijskeruzis@inbox.lv

Līgutu parks un muižas ansamblis 
Vārtājas senleja Atrodas Durbes ezera austrumu krastā. 
Viena no iespaidīgākām Latvijas sen-Parkā ir dižkoki, kā arī ērtas atpūtas vietas 
lejām, kuru šķērsojuši vācu, zviedru, krie-piknikam. 
vu kara ceļi. Vārtājas senleja robežojas ar 
Vārtājas pilskalnu, kas ir viens no Dižlāņu muižas parks 
senākajiem un lielākajiem kuršu Atrodas Vecpils centrā pie Vecpils 
nocietinājumiem Kurzemē. Arī Pēteris l pamatskolas (bijušās Dižlāņu muižas 
savu karaspēku ieveda Liepājā, šķērsojot kungu mājas) skaistā, paugurainā 
Vārtājas senleju. reljefā. Parkā dienvidu daļā atrodas divi 

prāvi dīķi. Dokumenti vēstī, ka parkā 
Ruņupes ielejaesot vairāk kā 30 eksotisku koku un 
Dabas  liegums 607 ha platībā. Ruņa ir augu.
viena no straujākajām upēm Latvijā, un 
tās krastos atsedzas dabīgi sacemen-Vecpils pilskalns
tējusies grants, kas atgādina milzīgus Skaists, kokiem apaudzis paugurs 
betona bluķus. Ruņas upei ir raksturīgi atrodas tieši pretī baznīcai. 13.gs. te esot 
pārsteidzoši augsti krasti, kas atgādina atradusies Mārkaišu pils – viena no 
kanjonu. Aicinām Ruņupes ielejā ie-stiprākajām kuršu pils svētvietām, 
griezties zilo vizbulīšu ziedēšanas laikā - nocietināta ar grāvju un uzbērumu 
tad šīs vietas skaistums ir neaprakstāms!sistēmu. Pils zemes slānī atrasti ieroči, 

misiņa lietas un daudz ogļu. Leģendu 
Muižas kalns Rucavāapvīts Vecpils pilskalns ir avota dēļ, kurš 
Pie robežupes Sventājas Rucavā atrodas atrodas pilskalna rietumu sānā 11 m virs 
Muižas kalns, kur 16-18.gs. atradās pakājes.
Kurzemes hercogu muiža, šobrīd tā 
vietā tikai piemiņas zīme. Kalnā Durbes ezers 
izveidots dendroloģiskais dārzs, un no Viens no lielākajiem un ainaviski 
kalna paveras skaists skats uz mūsu bagātāk aj iem ezer iem Liepājas  
kaimiņvalsti – Lietuvu.apkārtnē. Tā platība ir 670,5 ha, vidējais 

dziļums 1,5 m. Ezera ziemeļaustrumu 
Nidateritorijas palienu pļavas ir iekļautas 
Nidā atrodas Latvijai neraksturīga oļaina NATURA 2000 aizsargājamo dabas 
pludmale, teritorija iekļauta ģeoloģiskā teritoriju sarakstā. 
lieguma teritorijā. Oļainais krasta valnis 
radies atkāpjoties Litorīnas jūrai.Kalētu meža parks  ’’Priediens“

Meža parks izveidots bijušās Kalētu 
Dunikas purva taka un dabas muižas parkā. Dodoties ceļā pa īpaši 

veidoto dabas taku,  apskatāms liegums
Ķeizarakmens, kas uzstādīts par godu Šo 6 km garo pastaigu taku veido koka 
Krievijas caram, diži un veci koki, laipu k lājums, kas stiepjas pāri 
Zaļumplacī apskatāms koka skulptūru Tīrspurvam līdz gandrīz pusotru 
ansamblis. gadsimtu vecajai Luknas skābaržu 
Gids: +371 28646114 audzei. Šī ir vienīgā skābaržu tīraudze 
padome@kaleti.lv Latvijā. Gan Tīrspurvs, gan Luknas 

skābaržu audze atrodas Dunikas Dabas 
liegumā, un te var izbaudīt gan Aizvīķu parks 
neparasto klusumu, kas allaž valda Parks stādīts 19.gs. beigās kā muižas 
purvā, gan arī neikdienišķo, pirmatnējo parks. Tā platība ir 36 ha. Parkā 
ainavu – purvu ar akačiem, ezeriņiem sastopamas dažādas eksotisko koku 
un saliņām. +371 26335266sugas, piemēram, šaurlapu kārija, korķa 
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Dabas parks ”Pape”  Upesmuižas parks Pāvilostā Maznodupju akmens krāvums – 
Izveidots 2003.gadā ar mērķi aizsargāt Upesmuižas parks veidots ap bijušo pils Māras svētnīca Ulmalē
Nidas purva, Papes ezera un Baltijas ansambli. Te saglabājušās pils oriģinālās Māras svētnīcu veido ap pusmetru 
jūras piekrastes dabas daudzveidību, kā akmens kāpnes un bijusī muižas augsts apļveida akmens krāvums 
arī caurceļojošos un ligzdojošos putnus, mežniecības ēka, kas būvēta ap apmēram 50 m diametrā. 2001.gada 
jo Pape ir viena no nozīmīgākajām un 1836.gadu. No sendienām parkā sagla- arheoloģisko pētījumu rezultātā 
lielākajām putnu migrācijas vietām visā bājies akmens sols, kas izkalts paliela zinātnieki secinājuši, ka šī vieta, 
Baltijā. Parka teritorijā atrodas unikālas akmens virsmā. Nostāsts vēsta, ka tajā iespējams, ir saistīta ar zemes apstrādes 
dabas ekosistēmas, skaistas ainavas un vietā krītošs koks nositis muižkunga rituāliem 6.–7.gs. Agros pavasaros un 
interesantas apskates vietas: Baltijas meitu, vēlāk muižkungam paticis tajā vēlos rudeņos taka līdz objektam var 
jūras piekraste ar kāpām, Papes ezers, vietā uzkavēties, tāpēc tur nolikts sols. būt mitra un grūti sasniedzama. 
Nidas augstais purvs, kur šajās vietās Parkā atrodas Upesmuižas parka Lielais 
aug vairāki aizsargājami augi. Starp akmens. Tā apkārtmērs ir 11 m un Ulmales (Pinnu) bļodakmens – 
Papes ezeru un jūru ir viena no tilpums 7 m3.  upurakmens 
lielākajām putnu migrācijas vietām Pie Pinnu upurakmens mūsu senči 
Latvijā – Baltās-Baltijas jūras putnu ceļš. Dabas liegums ”Ziemupe” pulcējušies jau 13.gs. beigās. Visplašāk 
Rudeņos še i t  darbojas  v ienīgā Izveidots 1999.gadā, tā teritorija pašreiz pazīstamais Latvijas cil indriskais 
caurceļojošo putnu novērošanas stacija ir 2469 ha. Dabas liegums ietver mežus bļodakmens, arheoloģijas piemineklis. 
Latvijā, kur ornitologi uzskaita un ar lielām balzāmkārkla audzēm un Literatūrā atrodamas ziņas, ka tas ticis 
gredzeno gājputnus. Ezera pretējā pusē piekrasti no Ziemupes līdz Rudupei. saukts arī par Dievekļa akmeni. Bļodas 
ganās savvaļas zirgi un tauri, kuri Kāpās atradīsiet daudz interesantu, diametrs ir aptuveni 60 cm, bet dziļums 
nogana Latvijā reti sastopamās dabiskās aizsargājamu augu – pusmēness ķekar- - aptuveni 15 cm. Ļaudis ārstējušies ar 
palieņu pļavas. Parka teritorijā ir papardi, egļu lāčtauci, plostbārdi. Dabas dobumā sakrājušos ūdeni un te 
izveidotas 2 dabas takas, pa kurām ejot liegums apskatāms vides gida pavadībā. ziedojuši pateicībai par izdziedināšanos. 
vai braucot ar velosipēdu, ir iespējams +371 29437166 Runā, ka ūdens akmens iedobumā 
aplūkot interesantākos Papes Dabas nesasalstot pat 20 grādu salā! 
parka apskates objektus. Uzmanību! Pelēkās kāpas dabas liegums
Īpaši sarežģīts posms ar sliktu ceļu ir Pāvilostas pelēkās kāpas ir vienas no Ozolu taka ”Sēku ozoli” Pāvilostas 
ezera ZR daļā, tas nav piemērots daudzveidīgākajām pelēkajām kāpām novadābērniem un velosipēdiem ar šaurām Latvijā. Pelēkās kāpas ir iekļautas Eiropas Taka ved gar Durbes upes labo krastu no riepām! Pavasarī un lietainā laikā Savienības aizsargājamo biotopu ”Sēku” mājām līdz Elku kalnam. Takas atsevišķi takas posmi ir applūduši. sarakstā. Pāvilostas pelēkā kāpa ir garums ~4km. Iespēja apsk atīt  +371 29134903, www.pdf-pape.lv platākā pelēkā kāpa Latvijā. Uz zieme- interesantus dabas objektus, kā arī 

ļiem no Sakas grīvas tās stiepjas 1,5 redzēt skaistas dabas ainavas. Vieta ir Leju svētavots Rucavā kilometru garumā un un tās platums īpaši piemērota makšķerēšanai. Taka 
Sventājas senlejas nogāzēs vairākās virzienā no jūras uz sauszemi dažviet apskatāma gida pavadībā.
vietās avotu veidā izplūst pazemes sasniedz pat 812 metrus. Dabas liegums +371 26844112
ūdeņi. Lielākais no tiem ir Svētavots, kas ”Pāvilostas pelēkā kāpa” izveidots 
atrodas netālu no bijušās Rucavas 2007.gadā, bet 2009.gadā apstiprināts 

Vētras priede un Mīlestības priede muižas. Kuplais krūmu puduris, kas lieguma dabas aizsardzības plāns. 
Pāvilostāieskauj avotu neapaugušajā nogāzē, 
Vētras priede ir salīkusi spītējot redzams jau no tālienes – šeit aug Ziemupes kadiķu audze
skarbajām aukām un tikusi pie goda būt Latvijas lielākā un kuplākā ieva (2,1 m Viena no izcilākajām kadiķu audzēm 
Pāvilostas pilsētas ģerbonī Savukārt apkārtmērs ar vainaga projekciju Latvijā, kur 2 ha aug 536 kadiķi. 
otru, divžuburu koku vietējie dēvē par 17x16m). Nozīmīga ir arī tepat apskatāmā stāvās 
Līko priedi jeb Mīlestības priedi. Koka vilkakūlas un smilts grīšļu pļava. 
vainaga forma atgādina Latvijas Simtgades parks Pāvilostā Ziemupes kadiķu audze ir īsts dabas 
kontūru, tā izsenis bijusi par patvērumu Parks stādīts par godu Pāvilostas brīnums – savdabīga tīraudze no 
divvientulību alkstošajiemsimtgadei. Tajā aug bijušās valsts dažādu šķirņu, formas un lieluma 

prezidentes Vairas Vīķes Freibergas kadiķiem. Šai savdabīgajai vietai noteikts 
2007.gadā stādīta liepiņa. Parkā mik rol ieguma statuss,  tādēļ  tā  
uzstādīts piemiņas akmens 1941. un apmeklējama tikai  vietējo gidu 
1949. gada represijās cietušajiem. pavadībā.
2009.gadā par godu Pāvilostas 130. +371 29437166
gadadienai Goda novadnieki pilsētas 
svētkos parkā iestādīja pa kociņam. Pāvilostas (Āķgala) Lielais akmens 

(Jūrakmens)
Piecdesmitgades parks Pāvilostā Apmēram 50 m no krasta, jūrā viļņi 
Parks stādīts par godu Pāvilostas apskalo Pāvilostas Lielo akmeni 
pilsētas piecdesmitgadei. Parkā aug (Jūrakmeni), tā augstums virs grunts 3,5 
valsts prezidenta Gustava Zemgala m (ūdenī 1,5 m), apkārtmērs – 15 m. 
1929.gadā stādīts ozols. Padomju la ikā š is  akmens bi ja  

robežzīme, par kuru tālāk gar jūras 
krastu ļaudis nedrīkstēja iet.
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Dodies dabā

Aužuļu liepa Ziemupē Klinšu atsegumi Ventas krastos
Viena no dižākajām liepām Latvijā (7,65 Nīkrāces pagastā Ventas krastos 
m) savu vārdu ieguvusi par godu Aužuļu izveidojušies līdz 20 m augsti dolomīta Ilmāra Graudiņa privātais botānis-
mājām, kuru sētā tā augusi. Māju sen un smilšakmens klinšu atsegumi, veido- kais dārzs
vairs nav. Zinātāji stāsta, ka liepai varētu jot izcilas ainavas. Gobdziņu klintis ir Dārza kolekcijā ir ap 5000 dažādu augu - 
būt vairāk kā 300 gadu. Liepa stipri vienas no ainaviskākajām Kurzemē. To koki, krūmi, vīteņaugi, ziemcietes un 
cietusi 2005.gada janvāra vētrā. pakājē atrodas 26 m garā Gobdziņu ala, sīpolpuķes. Dārzā aug daudz retu augu. 
2007.gada 9.maijā tai līdzās tika iestādīta kas ir otra garākā ala Kurzemē. Gan Pavasarī zied 7 magnolijas, no kurām 
jauna liepiņa. klinšu pakājē, gan pa to virsotni iet vecākai ir 39 gadi, tā sasniedz 12 m 

taciņas, no kurām paveras ļoti skaisti augstumu un ir viena no vecākajām 
dabas skati. Jūras stāvkrasts Latvijā. Dārza īpašnieks ir Amerikas 

Stāvkrasts stiepjas vairāku desmitu akmensdārzu (North American Rock 
kilometru garumā, un Ziemupē tā Embūtes senleja Garden Society) un Latvijas Dendrologu 
augstums svārstās no 5 līdz 12 m, bet Viena no skaistākajām,interesantākajām biedrības biedrs. Dārzs atvērts no 15. 
Strantes-Ulmales posmā sasniedz pat un noslēpumainākajām Kurzemes aprīļa līdz 15.oktobrim. Apmeklējums 
16 m. Vētras laikā viļņi brāžas pāri lie- vietām. Ieejas vārtus Embūtes senlejā jāpiesaka iepriekš.
dagam un iegraužas stāvkrastā, tādejādi simbolizē stilizēts zobens un vairogs Saules iela 31, Grobiņa
ik gadus jūra atkaro sev pa gabalam abās ceļa pusēs, radot mītisku un +371 634 90073, +371 29779004
sauszemes. Atcerieties, ka stāvkrastu cienījamu noskaņu. Par Embūtes 
veido smiltis un māls, tāpēc staigāt pa tā apkārtnes vēsturi stāsta daudzas teikas Kokaudzētava  ”Īve”
pārkarēm un atrasties zem tām ir un leģendas. Viena no pazīstamākajām Kokaudzētavā apskatāmi un nopērkami 
bīstami, jo var veidoties noslīdeņi. ir romantiskā teika par kuršu vadoņa ap 350 dažādu sugu un šķirņu deko-

Induļa un vācu komtura meitas Ārijas ratīvie koku un krūmu stādu un 400 
mīlestību. Vietā, kur viņi pirmoreiz Māsku ozols Saraiķos tūkstoši egļu stādu mežu atjaunošanai.
tikušies, atrodas Ārijas un Induļa ozoli.  Stumbra apkārtmērs 5,49m, augstums Kokaudzētava ’’Īve”, Grobiņa, Grobiņas 
Embūtes pauguraine ir viena no 22 m. novads
pirmajām vietām Latvijā, kur sāka +371 29542108 
atkāpties ledājs. Līdz kristietības Grobiņas pilskalns (Skābarža kalns) kokaudzetava.ive@inbox.lv
ieviešanai te bijusi nozīmīga Kurzemes Domājams, ka šeit atradusies kuršu www.kokaudzetavaive.lv|
svētvieta. To sekmējis paugurainais ’’Jūrpils”. Pilskalns apaudzis ar kokiem, te 
apvidus ar augstāko pauguru Kurzemē aug 23 skābarži. Šeit atrastas 9.-11.gs. Māra Lindes košumdārzs
– Krīvu kalnu, daudzie avoti, gravas, kas senlietas, taču pilskalns apdzīvots arī Ne tikai īpašnieka, bet arī viesu priekam 
kopumā šo vietu padarīja īpašu. vēlāk. Pie pilskalna konstatēta apmēram košumdārzā iespējams apskatīt dau-
Senlejas centrālajā daļā paceļas Kuršu 5-6 ha liela senpilsētas vieta. Ap Gro- dzus eksotiskus un retus augus.
jeb Induļa pilskalns. Domājams, ka tur biņas pilskalnu un viduslaiku pili ir Aizpute, Aizputes novads
atradusies kuršu koka pils. izveidotas labiekārtotas pastaigu takas +371 26017426

un skatu platformas.
Dabas parks ”Bernāti” Ineses Vītolas dāliju kolekcija
Eiropā aizsargājamā Natura 2000 dabas Natura 2000 Vītiņu pļavas Grobiņas Dāliju laikā dārzā zied 400 dāliju 
teritorija. Dabas parka kopējā platība ir novadā šķirnes. Ir iespēja iegādāties gumus 
2935 ha, no tiem 732 ha aizņem saus-Vītiņu pļavās izmitinātas savvaļas govis savam dārzam.
zeme, bet pārējo daļu – jūra. Jūras krasts un zirgi. Vītiņu pļavas ir unikālas ar lielu ”Rīdziņi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
ar smalkajām, baltajām smiltīm, kāpas aizsargājamo augu un dzīvnieku novads
un priežu mežs vilina apmeklētājus gan daudzveidību. Vītiņu pļavu apskate gidu +371 29165645
ziemā, gan vasarā.pavadībā. 

+371 29577924 Dzirnakmeņu kolekcija
Bārtas upe Interesanti veidota dzīvojamās mājas un 
Bārta aicina gan ūdenstūristus, gan Kapsēdes dižakmens viesu uzņemšanai paredzēto brīvdienu 
mierīgas atpūtas tīkotājus. Tās krastos Šis ir augstākais laukakmens Latvijā - 4,3 māju apkārtne, iekļaujot ainavā aptuve-
slienas krāšņi meži, vairākās vietās m augsts. Tā apkārtmērs 16,5 m un svars ni 600 dažāda izmēra dzirnakmeņus.
ierīkotas lieliskas atpūtas vietas 160 t. Dižakmens ir aizsargājams dabas  ’’Sīpoli”, Nīcas pagasts, Nīcas novads 
laivotājiem. Braucot pa Bārtas upi, jūs objekts.  +371 29590033, +371 634 30532
redzēsiet neskartu dabu un putnus, 
jutīsiet bebru klātbūtni. Upe ir mierīga Upenieku pilskalns Nīcas skaistie dārzi
un bagāta zivīm.Ar mītiem un nostāstiem apvītais, Nīcas novada ļaudis lepojas ar skaisti 

āderēm un enerģētiskiem akmeņiem iekoptiem dārziem. Arī jums ir iespēja 
Jāņakmens, Robežakmensapveltītais Upenieku pilskalns savu iepazīt šo skaisto puķu un zaļo augu 
Nostāsti vēstī, ka šis dižakmens atrodas atrašanās vietu jau no neatminamiem valstību gida pavadībā no 1.maija līdz 
pie Nīcas un Rucavas novada senās laikiem ir atradis Nīkrāces pagastā.  1.oktobrim. Organizējam ekskursijas 
robežas. Akmenī agrāk bijušas iecirstas Pilskalnā esot tādas āderu vietas, kas grupām pēc individuāli sastādīta 
zīmes. nemainās, un tādas, kas kosmisku spēku maršruta.

ietekmē nepārtraukti mainās. +371 634 89501
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Dzīvnieki  savvaļā un lauku sētā Savvaļas zirgu un tauru ganības Šķirnes truši, savvaļas zirgi un govis 
 Dabas parkā ”Pape” z/s ”Elčuki”
Kalvenes Zoo ’’Cīruļi’’ Ekskursijas pie savvaļas zirgiem un Šķirnes trušu, savvaļas govju un mazo 
Rīgas Zooloģiskā dārza filiālē ’’Cīruļi’’, kas tauriem notiek gida pavadībā. Pie Papes zirdziņu jeb koniku ganāmpulku 
izveidota Kalvenē iespējams vērot lāču ezera 1999.gadā Pasaules dabas fonds apskate un stāsti par savvaļas dzīvnieku 
rotaļas un plēsīgo putnu treniņus, (WWF) ieveda 18 savvaļas zirgus. Tā bija veidoto ainavu. Interesentiem arī 
apciemot vilku ģimeni, lūšus, meža pirmā vieta Latvijā, kur šos savvaļas aušanas un tapošanas demonstrējumi.
cūkas, pasaulē lielāko nebrīvē turēto dzīvniekus palaida ganīties. Pārtiekot no ’’Elčuki”, Medzes pagasts, Grobiņas 
kiangu (Ķīnas zirgu) ganāmpulku, Lat- zāles, niedrēm, krūmiem, koku mizas novads
vijas zilās govis u.c. mājdzīvniekus. Te savvaļas zirgi rada dažādu augstumu +371 29733310, +371 26722659
atradīsit reti sastopamo koku vardi un veģetāciju, veido brīvas vietas no 
sadzirdēsiet tās dziesmu, no skatu torņa niedrēm un krūmājiem, sekmē meža Kazu ganāmpulks bioloģiskajā
pavērsies skats uz zoo iemītniekiem un lauču veidošanos, kā arī veicina z/s ”Baroni”
brīnišķīgo lauku ainavu. Zoo ’’Cīruļi’’ ir dzīvesvietas veidošanos citām pļavu Simtglvaina Latvijas kazu šķirnes 
lieliska vieta ģimenes un skolnieku sugām. 2004.gadā savvaļas zirgiem ganāmpulka apskate, kazas piena, siera,  
grupu atpūtai. pievienojās tauru govis un sumbri. biezpiena un jogurta degustācija, 
 Kalvenes pagasts, Aizputes novads  Ieejas maksa pieaugušajiem - Ls 1,60, iespēja izmēģināt roku kazas slaukšanā.
+371 26527549, +371 29386963 bērniem -  Ls 0,80, grupām atlaides.    Z/S ’’Baroni”, Medzes pagasts, Grobiņas 

Kalnišķi, Nīcas novads novads
+371 29489775Mini zoodārzs ”Dižvanagi” +371 28628772
www.pdf-pape.lvZ o o d ā r z ā  j ū s  g a i d ī s  p o n i j i ,  kastanis50@inbox.lv, 

pundurkaziņas un mājas sesks. Krāšņās www.baroni.viss.lv
spalvas izrādīs vistu saime  un gailis Savvaļas zirgi un govis saimniecībā 
Kuku, īpašos lēcienus demonstrēs pun- ”Lauras”
durtrusītis Beta. Ja būsiet vērīgi, Savvaļas zirgu un govju apskate gida 
sastapsiet arī lēnīgo bruņurupuci. pavadībā.
”Dižvanagi”, Grobiņas novads Medzes pagasts, Grobiņas novads
+371  26997456 +371 26323915, +371 29222061

Dzīvnieki savvaļā un lauku sētā
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Viesu nams ”Pūķarags”
Pape, Rucavas novads, +371 28378625,
pukarags@inbox.lv, www.pukarags.lv

30-50 5 12 50

Brīvdienu māja ”Bajāri”
Rucava, Rucavas novads
+371 29207323, +371 26402106
elgao@inbox.lv

6-10 4 10 40

Brīvdienu māja ”Šimji”
Rucavas pagasts, Rucavas novads
+371 29282859

7-10 3 7

33

Viesu māja ”Saktas”
Rucava, Rucavas novads
+371 26796916

7-10 3 8-10

34

Viesnīca ”Jūrnieku ligzda”
Pērkone, Nīcas pagasts, Nīcas novads
+371 26596877, +371 634 69542, 
info@jurniekaligzda.lv, 
www.jurniekaligzda.lv

17-65 14 30 120

35

Lauku māja ”Jūrmaļi”
Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas 
novads
+371 26366206, +371 634 54490, 
www.jurmali.viss.lv

8 3 10

Brīvdienu mājas ”Šķiperi”
Klampji, Nīcas pagasts, Nīcas novads
+371 26421276, +371 29125213, 
skiperi@inbox.lv, www.skiperi.viss.lv, 
www.skiperi.celotajs.lv

30-60 10 70

Brīvdienu māja ”Atmatas”
Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads
+371 28807584,+371 26424299, 
atmatas1@ inbox.lv

15-30 3 9 50

38

Brīvdienu māja ”Sīpoli”
Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads
+371 29590033, +371 634 30532, 
ina@sipoli.eu, www.sipoli.eu

30-40 10 40

39

Brīvdienu māja ”Sklandas”
Bernāti, Nīcas novads
+371 29237650, +371 26643815, 
info@sklandas.lv, www.sklandas.lv

14 10

Viesu nams ”Brakši”
Pērkone, Nīcas pagasts, Nīcas novads
+371 634 69555, +371 29423291, 
braksi@inbox.lv, www.braksi.lv

10-12 3 10 50

41

Viesu nams ”Uaneta”
Kalēju iela 53, Grobiņa, Grobiņas 
novads, +371 26077588, 
info@uaneta.lv, www.uaneta.lv

7-15 42 84

42

Naktsmītnes

50km 300m

47km 4km

52km 10m

42km 8km

5km 300m

22km 300m

4 17km 1,5km

13km 500m

10km 800m

3 15km 350m

7km 500m

10km 12km
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Naktsmītnes

Viesnīca ”Vēju paradīze”
Smilšu iela 14, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads, +371 26446644
www.veju-paradize.lv,
info@veju-paradize.lv

28-52 17 49

43

Brīvdienu māja ”Zariņi”
Šķēdes iela 1, Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 26540345
zarini.ir@one.lv, www.zarini.no.lv

8-55 7 13

44

Brīvdienu māja ”Kaijas”
Kaiju iela 1, Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 29454425; +371 634 53543
kaijas1@inbox.lv ; www.kaijas.viss.lv

15-75 10 20

45

Viesu nams ”Kurzemes pērle”
„Būdnieki”, Kalvenes pagasts, Aizputes 
novads, +371 28658466
 www.kurzemesperle.lv

6 42 200

46

Viesu nams ”Mētras māja” 
Pasta 1a, Aizpute, +371 29545975, 
+371 634 48413, hotel@metra-a.lv, 
www.metra-a.lv

15-35 12 32 50

47

Viesu nams ”Rūdekas”
Brīvzemnieku bulvāris 3, Aizpute, 
Aizputes novads
+371 29643231, +371 634 49012, 
vidnere2@inbox.lv

7-10 3 7

48

Brīvdienu mājas ”Atvari” 
Durbes novads
+371 29277582; +371 22335859
edgars@durbesatvari.lv, 
www.durbesatvari.lv

50 18 20

49

Lauku māja ar pirti ”Čiekuriņi”
Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, 
Priekules novads
+371 29236979

1 10 20

50

Viesnīca ”Piena muiža – Berghof”
Sieksāte, Rudbāržu pagasts, Skrundas 
novads, +371 26518660, 
piens@pienamuiza.lv, 
www.pienamuiza.lv
twitter: @Piena_muiža

No 12 23 46

51

Viesu nams ”Garīkas”
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads
+371 29147778
info@garikas.lv, www.garikas.lv

12-44 6 20 50

52

Saieta nams ”Jumītis”
Rucava, Rucavas novads
+371 29426189, saietanams@inbox.lv

4 10 50 65

53

Jauniešu mītnes

”Kazdangas apartamenti”
Pils gatve 4, Kazdanga, +371 29103813
kazdanga.tic@inbox.lv, 
www.aizputesnovads.lv

5-7 14 30-70

54

50km 200m

19km 1,5km

1 30km 400m

12 50km

50km 3km

49km 1km

3 30km 50m

35km 15m

65km

2 17

65km 50m

45km 4km

60km 300m
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Kempingi

Naktsmītnes

”Pūķarags”
Pape, Rucavas novads, +371 28378625,
pukarags@inbox.lv, www.pukarags.lv

40 50

55

”Ērgļi”
Bernāti, Nīcas novads
+371 634 30608, +371 29295337, 
ergli@et.lv. www.ergli.et.lv

4-15 50 80

56

”Klajumi”
Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26114601, 
jurmalciemaklajumi@inbox.lv, 
www.jurmalciemaklajumi.viss.lv

1-50 12

57

”Pāvilosta Marina”
Ostmalas iela 4, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads
+371 26557856; +371 634 98581
info@pavilostamarina.lv, 
www.pavilostamarina.lv

18-73 4 24

58

”Kalēji”
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads
+371 29141389; +371 634 54562
k.marita@inbox.lv, www.kaleji1.viss.lv

5-10 20

59

”Ievlejas”
„Ievlejas”, Sakas pagasts, Pāvilostas 
novads, +371 29124128, 
ievlejasagita@inbox.lv, 
www.ievlejas.viss.lv

2-10 2 16 20

60

”Vīnrozes”
Rīgas – Liepājas šosejas 172.km, 
Durbes novads, +371 29255854, 
vinrozes@gmail.com, www.vinrozes.lv

10-20 8

61

Telšu laukumi

Telšu laukums ”Upeskrasti”
„Upeskrasti”, Nīca, Nīcas novads
+371 29339677, info@sofijaslaivas.lv   
www.sofijaslaivas.lv
skype: Sofijas Laivas

No 2.50

Telšu laukums ”Smaragda”
"Kapaiņi" , Jūrmalciems, Nīcas pagasts, 
+371 26464331, smaragda@inbox.lv

2-5

10 50km 300m

5 15km 800m

2 25km 300m

504 100 20 50km 100m

10 25km 100m

2 20km 100m

3 10m

80 50m

30 800m
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Excursions
&

Transfers

www.dayout.lv
+371 28374185

RU | EN | DE | LV

VELOVEIKALS
Velo noma un velo remonts

Graudu iela 31/33, Liepāja

P - Pk 10.00-18.00 S - 10.00-17.00
Sv - pēc pieprasījuma

Kurzemes Taxi

634 11111
634 22222 LIEPĀJAS SUVENĪRI

Rožu laukums 5/6, Liepāja

Transports



Transports
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www.easytravellv.com
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Transports

TRANSPORTS

Ar lidmašīnuAr automašīnu Velo noma Karostas
Rīga-Liepāja, šoseja A9,  220 km Starptautiskā lidosta Rīga apmeklētāju centrā
Klaipēda-Liepāja, šoseja A11, 100 km Lidojumi no/uz 83 galamērķiem Invalīdu iela 4, Liepāja

Muzeju iela 1, Mārupes novads + 371 26369470, www.karosta.lv 
+371 29311187, 1187 (maksas tālr. LV) Ar vilcienu Veloriba

No dzelzceļa stacijas Rīga: Pk, Sv: 18.30 www.riga-airport.com Graudu iela 31/33, LiepājaRīga-Liepāja +317 26488507
No Dzelzceļa stacijas Liepājā:  

Starptautiskā lidosta  PalangaP, Se: 06.00 Liepāja-Rīga Sabiedriskais transports Liepājā
Lidojumu no/uz Kopenhāgenu, Oslo, Pārbaudiet kustības sarakstu pirms Vienotā biļete autobusam, tramvajam 
Maskavu, Rīgu un mikroautobusam Ls 0,40izbraukšanas: www.pv.lv, www.1188.lv Liepojos pl. 1, Palanga, Lietuva (pērkot kioskā) Ls 0,50 (pērkot
+370 460 52020, pie transportlīdzekļa vadītāja)Ar autobusu www.palanga-airport.lt Iepriekšpārdošanā pieejama 1 dienas No autoostas Rīga un Lidostas Rīga 

biļete un biļete 10 braucieniem No Ventspils, Kuldīgas, Talsiem,
Maršruta kartes un kustības saraksts Klaipēdas un Palangas Starptautiskā lidosta Liepāja
www.liepajastransports.lvPārbaudiet kustības sarakstu pirms Čarterlidojumi 

izbraukšanas: www.aslap.lv, www.1188.lv, Lidostas iela 8, Grobiņas pagasts, Interneta pieejas punkti
www.liepajasture.lv Grobiņas novads 

Wi-Fi – Rožu laukumā no maija+ 371 63407592,
līdz oktobrim

Ar prāmi www.liepaja-airport.lv Liepājas Centrālā Zinātniskā
No Travemindes (Travemünde, bibliotēka, Zivju iela 7
Lübeck) Vācijā, 20-24h Restorāns „Klondaika”, Stendera iela 3Taxi Vārtāja
Prāmju termināls Liepājā, Brīvostas iela 46 Baltic Data, Jaunā ostmala 3/5+ 371 634 88888
+371 677 96900, www.scandlines.lv

Noderīgi tālruņi
Ātrā medicīniskā palīdzība: 03, 112, 113Velo noma Liepājas Reģiona tūrisma Ar jahtu
Ugunsdzēsība un glābšana: 01, 112Liepājas Jahtu centrs informācijas birojā
Policija: 02, 112Jūras iela 12, Liepāja Rožu laukums 5/6, Liepāja
Uzziņas: 1188, Liepājā  + 371 63420444www.promenadehotel.lv +371 634 80808, www.liepajavelo.lv 

@
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Liepājas reģiona tūrisma 
informācijas birojs

Rožu laukums 5/6, Liepāja
+371 634 80808,
+371 294 02111
info@liepajaturisms.lv
 
www.liepajaturisms.lv
www.liepajaskultura.lv
www.liepajavelo.lv
www.liepaja.lv


