
Liepāja un apkārtne
Aizpute–Durbe–Grobiņa
Nīca–Pāvilosta–Priekule
Rucava–Skrunda–Vaiņode

Ienāc 
Liepājā!



Esi dzirdējis – Liepāja ir jūras un vēju pilsēta?  
Bet ar to nav pateikts viss.

Liepāja ir dzintara pilsēta. Tā ir tiesa, tomēr  
Liepāja ir arī kūrorts. Te ir osta.

Liepāja ir Latvijas mūzikas galvaspilsēta. Jā, tā ir,  
bet vēl jau nebūt par Liepāju nav pateikts viss!

Liepāja ir liepu pilsēta! Liepājas gaiss ir īpašs!  
Jā, bet nav vēl viss! ...

Ienāc! Tikai tad apjautīsi Liepāju. 

Ieraugi pats. Sajūti pats. Aizmirsties. Un, protams, iemīlies.

Ienāc! Un nekad vairs to neaizmirsti. Liepāju.

Ienāc 
Liepājā!

Ieraugi, sajūti,  
aizmirsties, iemīlies



Saturs
enāc pils tā     

4. lpp.Ies aties, ama i, ie irsti, a il sti

i e

enāc  lai at rieztos    34. lpp.
A e , iz ti, a rī ies, atgriezies

enāc aizv jā     
26. lpp.asl ies, iz au i, at ūties, at zimsti

Vikin u taka    54. lpp.
Grobiņa – Durbe – Skrunda

enāc pasaul     
18. lpp.ies aries, ie lausies, sasil ies, s i i

Dzintara taka    42. lpp.
Pāvilosta – V r ale – ie upe – Sarai i

enāc rosībā     
10. lpp.aujies, ga il , rt , asa

ā p

radīciju taka    36. lpp.
Rucava – Nīca

enāc kopā     
28. lpp.ast ies, lī zs ar jies, ie esm jies, lau sti

j i

a ātību taka    60. lpp.
Sieksāte – azdan a – Aizpute – Apri i

enāc  nāc     
30. lpp.Izgulies, a , uzzi i, aujies

ne  inā n  ie

enāc v lreiz     66. lpp.
n p

enāc arostā     22. lpp.
Aiz e , izjūti, eti i, ti i

Nosl pu u taka    48. lpp.
ārta – Priekule – Vaiņode – b te
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Ieskaties, pamani, 
ie irsti, a il sti

enāc pils tā no jebkuras puses – 
Liepāja vien r pa riezīs tev seju  
Vien ieskaties  n Liepāja uzs aidīs

Ienāc 
pi ā!

aizrautīgi projektējis arī pats. Ber i nami ir spilgti 
eklektikas paraugi, tos iedvesmojusi gan gotika 
un renesanse, gan arī klasicisms. Apdarē dominē 
sarkanais ie elis. Uz vairāku . . Ber i 
projektēto namu asādēm ir plāksnītes ar 
ar itekta parakstu!

reznākās koka ēkas saglabājušās Jūrmalas 
parka teritorijas tuvumā, bijušajos vasarnīcu 
rajonos. kas rotā smalki kokgriezumi, tie 
redzami balkonu, verandu, kāp u margu un 
bagātīgajos asā u rotājumos.

e i

Izcila jūgendstilā celta ēka, atklāta . gadā. 
iens no skaistākajiem tirgus paviljoniem 

Eiropā. Ar itekta Ludviga iljama elvila 
uzdevums nav bijis viegls – tirgus paviljons 
bija jāiebūvē starp trim baznīcām  Sv. Jāzepa 
katedrāli rietumos, Sv. Annas baznīcu austrumos 
un Sinagogu, kas kādreiz atradās uz dienvidiem 
no ētertirgus. kai ir tam laikam oti 
novatorisks veidols – stikla jumts. 

ētertirgus ir Liepājas lielākais un otrs lielākais 
Latvijas tirgus. 

Kuršu iela 5/7/9, www.petertirgus.lv

n iepāj
Līdz ar dzelzce a izbūvi un strauju pilsētas 
rūpniecisko attīstību . gadsimta otrajā pusē 
veidojās jauns strādnieku dzīvojamais rajons – 
Jaunliepāja. Tās centrā – Annas tirgus laukums, 
kur . gadsimta . gados tika rīkoti izslavēti 
gadatirgi. 

odien šeit var iepirkties gan pie zemniekiem, 
gan mazajās bodītēs ap laukumu, bet reizi gadā 
tiek rīkoti Teodora Breikša ielas svētki.  

ni ! 
i e  p e    n en  

n i e  e i 

Liepāja vienmēr vēlējusies izskatīties īpaša 
un lepna – to redzam pilsētas namos. eit ir 
plaša vēsturiskā . gadsimta nogales koka 
apbūve, pilsētas kūrorta ziedu laiku romantika, 
kā arī stalti, unikāli jūgendstila akmens nami – 
Liepājas turības zīmes. 

Liepājnieki noteikti teiktu, ka šī ir jūgendstila 
metropole – Liepājā ir vairāk nekā  jūgendstilā 
būvētas ēkas, vairāk nekā slavenajā īgā. 

rotams, salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu. 

Liepājas jūgendstils ir atturīgs un lakonisks, tas 
armoniski iek aujas pilsētas apbūvē, veidojot 

īpašo Liepāju.

ozīmīgs ir bijis pilsētas galvenā ar itekta 
aula aksa Ber i laiks. . gadsimta beigās 

vi š ne tikai  gadus veidojis pilsētas seju, bet 

4
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 ā ep  e ā e

. gadsimta beigās iesvētītā baznīca pēc simt 
gadiem ar vērienu pārbūvēta. ūsdienu ēka 
pabeigta . gadā. elta no tā sauktajiem 

ancigas ie e iem, kuri katrs atseviš ā 
iesai ojumā atvesti no ācijas. Augstu pie 
griestiem peldošo ku a modeli dāvinājuši 
jūrnieki, kas šeit izlūgušies ieva labvēlību un 
vētras laikā brīnumaini izglābušies no nāves. 
Sv. Jāzepa katedrāle ir bīskapa sēdeklis.

Rakstvežu iela 13
 +371 634 29775
www.katedrale.lv

Liepāj  L e  n c  

Lielākā baznīcas būve Latvijā . gadsimta 
. gados. elta no Somijā kaltiem akme iem 

krusta būves veidā. ievnama monumentālā 
ārpuse spilgti kontrastē ar iekšējās telpas 
gaišumu un vieglumu, tajā ir izcila akustika, kas 
piemērota gan dievkalpojumiem, gan klasiskās 
mūzikas koncertiem. ienīgā baznīca Latvijā ar 
divām ēr elēm. 

Jelgavas iela 62
www.liepajasluteradraudze.lv

 ein   n c   

irmā . gadsimta baznīcas ēka pilsētā. 
annoveres E   izstādes laikā būve 

kalpoja par atikāna paviljonu, pēc tam tika 
uzdāvināta Liepājas draudzei. Līdzās baznīcai 
zvanu tornis, ko dāvājis omas pāvests Jānis 

āvils II.

Ganību iela 120, www.katedrale.lv

 pā i p ā ni !
 ien  e ā e n ie ā ā  
e e  p  

. gadsimta beigās celta vēlīnā baroka stila 
ēka ar klasicisma iezīmēm, iekštelpās – rokoko 
stila greznība un krāš ums. pašs bijis pilsētas 
saimnieku vēriens – baznīcai ir lielākais altāris 
Latvijā, bet logu vitrā as veidotas pēc Albre ta 

īrera zīmējumu motīviem. 

Unikāla baznīcas vērtība ir tās ēr eles – 
lielākās un vecākās nepārbūvētās me āniskās 
ēr eles pasaulē, kuras būvējis viens no Eiropas 
izcilākajiem meistariem . A. onciuss. 
Tām ir vairāk nekā  stabules. r eles skan 
dievkalpojumos, vasarā katedrālē notiek regulāri 
ēr e mūzikas koncerti, ik gadu septembrī – 
starptautiskais r e mūzikas estivāls. 

o katedrāles tor a redzēsi visu Liepāju – 
uzkāp tajā! 

Lielā iela 9
+371 20360055, +371 25914456
www.trinitatis.lv

 nn  n c
Senākais Liepājas pilsētas dievnams, kas pirmo 
reizi rakstos minēts jau . gadā. Tagadējo 
veidolu ēka ieguvusi . gadā. 

Baznīcas lielākais dārgums ir kokgriezēja 
ikolasa Se rensa . gadā darinātais 

altāris, kas pieskaitāms Austrumeiropas tā laika 
izcilākajiem mākslas darbiem.

E. Veidenbauma iela 1
www.lelb.lv
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enā e 

stenas ostas pilsētas promenāde ar skatu uz 
ku iem. imtu pastaigu vieta dienā un rosīgs 
nakts dzīves centrs vakara stundās. Laiku šeit 
skaita zintara pulkstenis – tas veidots no 

 litriem dzintara gabali u, kurus saziedojuši 
paši liepājnieki. 

Ik gadu maija beigās romenādē tiek svinēti 
Līvas ciema svētki.

Vecā ostmala 

p i i  ā  i  Liepāj  
p ā  e  

Ie i Liepāj  i n ! 

Liepājas imnas pamatmotīvs – šī ir pilsēta, 
kurā piedzimst vējš. isā ūrmājas prospekta 
garumā bronzā lieti imnas tēli – izlasi, ap ilbsti!

Kūrmājas prospekts

ie i  ie  p   

Le endārā rokgrupa Līvi  ir laikmeta zīme, 
tās Liepājas gēns savulaik ir veidojis arī visas 
Latvijas pasaules uztveri. iesēdi uz Līvu  

itāras soli a, piespied pogu un ieklausies 
vi u mūzikā.  

Jūrmalas parks 

ie ine i  jā āj jie  
j nie ie  n ejnie ie  

Sievietes tēls, kas veras jūras plašumos 
un gaida mājās savējos – piemineklis bojā 
gājušiem zvejniekiem un jūrniekiem. 
Liepāja nedrīkst aizmirst savus audis – tie ir 
da a no pašas pilsētas.

Uz pieminek a pamatnes piemi as plāksne AS  
lidmašīnas pilotiem un apkalpei, ko . gada 

. aprīlī notrieca S S militārie spēki. 

Jūrmalas parks

Ieni i p ā i c ! 
  

o u laukums ir pilsētas sirds.

ozes šeit tiek stādītas jau vairāk nekā simt 
gadus, visos laikos un vēstures grie os. 
Tā ir nemainīga pilsētas vērtība. Un arī pilsētas 
galvenā tikšanās vieta.

o u laukumā sastopas pat pilsētas – šeit ir 
Liepājas sadraudzības pilsētu zīmes.

No 1. jūnija līdz 31. augustam katru dienu 
plkst. 14:00 Rožu laukumā sastapsi gidu 
ar Liepājas zaļi sarkano karodziņu rokās. 
Dodies 2 stundu garā ceļojumā 
Liepājas vēsturē!

ā  e   

Augstākā vieta piejūras pilsētā. Laukums 
nosaukts Latvijas brīvvalsts pirmā prezidenta 
Jā a akstes vārdā. o karavīru apmācību un 
parādes laukuma tas vērties parkā, bet 

. gadā, Liepājas trīssimtgadē, pats 
Jānis akste kopā ar valsts un pilsētas 
vadītājiem laukuma stūros iestādīja liepas. 
Liepāja ta u ir arī liepu pilsēta!

Laukuma centrā izveidota izgaismota strūklaka. 
asarā reizi mēnesī laukumā notiek koru un 

deju koncerti.

L ij  i   ej  

Liepāja ir daudzu Latvijas mūzi u dzimtene – 
tieši tāpēc Latvijas mūzi u slavas aleja ir šeit. 
Samērojies ar slavenu mūzi u plaukstu 
atlējumiem bronzā.  

Zivju iela

nce ā   ji i!   
ieta, kurā Liepāja ir uzdrošinājusies. 
eit . gadā notika pirmais adomju 

Savienības rokmūzikas estivāls Liepājas 
dzintars – spilgts protests pret iesūnojušo varu. 

estivāla tradīcija ilga  gadus. obrīd vasaras 
koncertu norises vieta.   

Jūrmalas parks

 i  
Ielu krustojums, gulbīšu dī is ar aula aksa 
Ber i projektēto lapeni uz sali as . gadsimta 
sākumā īpaši izveidots eldu iestādes 
atpūtnieku nesteidzīgām pastaigām. 

asarās uz sali as skan dzīvā mūzika.   

Jūrmalas parks
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i   i e
Inventāra noma, apmācība.

Pludmale Vaiņodes ielas galā
+371 29138103
www.kites.lv

in n   ie
indsēr nga, kaitsēr nga aprīkojuma un SU  

dē u noma, pamatapmācība.

Pludmale Katedrāles ielas galā, Karosta
+371 29187779
info@rietumkrasts.lv
www.rietumkrasts.lv

n  n
Liepājas jūras krastā drīkst nākt arī tavs suns – 
tikai ārpus o ciālajām peldvietām un pavadā.

audzi pilsētas restorāni un ka ejnīcas labprāt 
aicina iekšā ne tikai saimnieku, skaties sada ā 
Ienāc, nāc! . . lpp.

Norobežotas teritorijas suņu pastaigām 
ir Vecliepājā – Zvejnieku alejā, Ezerkrasta 
mikrorajonā – Cieceres ielā 21, kā arī 
Zaļajā birzē – 14. novembra bulvārī 31/33.

e 
Tieši pludmale, kopš tā . gs. vidū k uva 
par oti iecienītu aristokrātu atpūtas vietu, 
tūkstošiem atpūtnieku joprojām ir galamēr is 
Liepājā. Tā ir peldvieta ar neparasti smalkām un 
baltām smiltīm. ludmales josla ir –  metrus 
plata,  kilometrus gara. Izcili tīras peldvietas 
zīme – ilais karogs  – ir pašsaprotams 
Liepājas jūras krasta novērtējums.

Liepāja un dzintars – šo divu vārdu salikums ir 
tikpat organisks kā jūra un liedags, kā debess 
un zeme. Tomēr slavenais zieme u dārgakmens 
dzintars Liepājā nav vien poētisks tēls – 
pludmale pēc vētrām ir tā ieguves vieta.

Liepājā ir pirmā pludmale Latvijā, kas pielāgota 
cilvēkiem ar redzes un kustību traucējumiem – 
peldvieta, kas aprīkota ar īpašām audio bojām 
redzes invalīdiem, peldēšanas rati krēslu 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ērtu un platu 
laipu nok ūšanai no lābšanas stacijas līdz jūrai.

Liepājas pludmale un jūra ir īpašs kaitsēr nga 
un vindsēr nga entuziastu galamēr is. 

Glābšanas stacija

aujies, ga il , 
rt , asa

enāc Liepājā  lai pārliecinātos – 
tā v las ar tevi runāt il āk  V l un v l  
et un traukties  aujies  piedalies un 
topi pārstei ts

Ienāc 
ā!

10
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Liepāj  e e  
Unikālais lagūnas tipa ezers veidojies, 
atkāpjoties Baltijas jūrai. Ezers un apkārtējās 
p avas šobrīd ir dabas lieguma teritorija. 

ozīmīga ūdensputnu ligzdošanas un 
caurce ošanas vieta, uzstādīti divi putnu 
vērošanas tor i. Arvien populārāka Liepājas 
makš erēšanas vieta. Ar jūru to savieno 
Tirdzniecības kanāls, kur meklējami laivu un 
katamarānu nomas punkti.

e  ip  n p n  n  ni  
Lauku ielas gals 

n  n  ni  
Zirgu salas dambis 

ejn c  e nie  n  
Laivu un katamarānu noma
Vecā ostmala 11a
+371 29455881

i nā  i  
Laivu noma
+371 26377055
www.niknaslaivas.lv

i niec  nā  

Jūru ar Liepājas ezeru savieno trīs kilometrus 
garš kanāls. asarā kanāla pilsētas da ā piestāj 
ja tas un notiek ātrumlaivu sacensības, ziemā 
kanāls tērpjas romantiskā gaismu rotā, bet jūras 
zivju – stinšu – nākšanas laikā kanāls k ūst par 
zemledus makš ernieku kara valsti.

i  e i ji  

Izbraucieni pa ostas akvatoriju un jūru, 
katamarānu noma
Promenāde
+371 26779025, +371 26386406
www.fourwinds.lv 

Liepāj   cen  

Nodrošina pietauvošanās vietu, 
ūdensapgādi, elektroapgādi. 

Vecā ostmala 40
N 56°30’45.52’’ E 21°00’42.86” 
+371 26155882 
yachting@lsez.lv

 p  

Trīs kilometrus garais Liepājas Jūrmalas parks ir 
 ektārus plašs – šobrīd viens no lielākajiem 

stādītajiem parkiem Latvijā, kur apskatāmas ap 
 vietējās un svešzemju kokaugu sugas. 

arks ir gan sporta aktivitāšu, gan bērnu rota u 
vieta, visa parka garumā ir veloceli š. Tas  km 
garumā vijas cauri visai pilsētai. 

i p  i   n  
New York Knicks  e  

 

ristapa orzi a imenes dāvinātais 
basketbola laukums ar apgaismojumu izveidots 
atbilstoši BA parametriem. Tam līdzās āra 
trena ieri un ielu vingrošanas laukums. 

Jūrmalas iela 2, Jūrmalas parks 

 ei p  

asarā Jūrmalas parka skeitparks da ai 
jauniešu pārvēršas teju vai par otrajām mājām. 

ienkopus pulcējas gan B  braucēji, gan 
skritu slidotāji un skritu dē u entuziasti. 

Jūrmalas iela 2, Jūrmalas parks 

eni  i 
Jūrmalas parks
+371 63425107
teniss@liepajassports.lv
www.tennis.liepaja.lv

ini  
Maijs–septembris 
Jūrmalas parks 
www.minigolfsliepaja.lv

n    
a ādu vecumu bērniem.

o . jūnija līdz . septembrim svētdienās 
plkst.  izklaides pasākums bērniem – 
le u teātra vai cirka studijas uzstāšanās. 

Bērnu rota u laukumi ir arī ai a parkā 
Jaunliepājā, ieme u priekšpilsētas parkā, 
Lā plēša dārzā arostā.
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Ie c pi ā  
e ip !

c   e n  ā  

e    
ok ūsti unikālā vidē ar spilgtiem kontrastiem 

un plašām aktīvās atpūtas iespējām 
vairāk sada ā Ienāc Karostā! 22. lpp.). 

bjekti – alpaka tilts, Sv. ikolaja 
pareizticīgo Jūras katedrāle, arostas cietums, 

anē a, denstornis, Beberli u parks, 
ieme u mols, Jūras virsnieku saieta nams, 

Baltijas valstu ūdenslīdēju skola.

e  ec iepāj   
iemērots visu vecumu sap otājiem –– 
o u laukums, Sv. Trīsvienības katedrāle, 

Liepājas teātris, Jā a iela, koncertzāle 
Lielais dzintars , romenāde, ūrmājas 

prospekts un imnas tēlu skulptūras, 
Liepājas muzejs, eldu iestāde un 

ulbju dī is, iemineklis bojā gājušajiem 
jūrniekiem un zvejniekiem, Sv. einarda 
baznīca, Liepājas ezers un putnu vērošanas 
tornis, Sv. Annas baznīca, ētertirgus, 
Sv. Jāzepa kato u katedrāle, Latvijas mūzi u 
Slavas aleja.   

Velomaršrutu kartes jautā 
Liepājas reģiona tūrisma 
informācijas birojā!

e n  Liepājā

Liepāj  e i n  i  
in ācij  i j

Rožu laukums 5/6 
+371 63480808, +371 29402111
www.liepaja.travel

e  ei  e i
Graudu iela 31/33
+371 26488507
www.veloriba.lv

e  ei   
Raiņa iela 35
+37126488877
www.jusuauto.lv

e c  i e  
e e e ip i

Rožu laukums 5/6
+371 634 80808, +371 29402111, 
+371 28875638
www.blueshockbike.lv

e  
Kungu iela 6
+371 26447726

 cie
Invalīdu iela 4 
+371 26369470 
www.karostascietums.lv

n
Bāriņu iela 14
+371 28003364
www.gandrs.lv

p  ie  e e i i 

arostā, me a ielokā labiekārtota atpūtas 
vieta ar mākslīgi veidotu ūdenskrātuvi, kura 
veidojusies, iegūstot smiltis militāru 
objektu būvniecībai. 

ā  p  p  
 ep  n e pin

asarā – veikborda trase un skola ar inventāra 
nomu, SU  dē u un airu laivu noma, veiklības 
trošu ce i. iemā – brīvdabas slidotava ar 
slidu nomu un iemas parks  ar iespēju 
snovbordistiem un slēpotājiem braukt aiz 
veikborda troses. iemas peldēšana. 

a ejnīca, pirts un kubla noma. 
Lībiešu iela 2/6, Beberliņi, Karosta
+371 24339965
www.bbwakepark.lv

ie j  p  ān  

Veiklības trošu ceļi
Lībiešu iela 8, Beberliņi, Karosta
+371 27088933
www.tarzans.lv/liepaja

ij  pi ā
i cieni  Li  in  

ilsētas apskates vilcieni š – aptuveni 
 minūšu ce ojums pa Liepājas ielām, 

Jūrmalas parku, promenādi.

Ekskursijas sākums Jūrmalas parkā pie bungām. 

+371 25875696 

Liepāj  j
. gadā Liepāja ir pirmā pilsēta Baltijā ar 

tik modernu pārvietošanās līdzekli. odien 
brauciens ar tramvaju no viena galapunkta 
līdz otram auj pusstundas laikā apskatīt ne 
tikai Liepājas centru, bet arī dzīvojamos un 
rūpniecības rajonus. 

Tramvaja maršrutu skaties 
www.liepajastransports.lv
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inā ā e  cen  I  
inātne taustāmā un uzskatāmā veidā. 

Eksponāti, kas liek uz lietām palūkoties no 
neierasta skatupunkta. Eksperimenti klasēm un 

imenēm. Izklaidējoši izzinošas ballītes.   
Autoru iela 4/6
+ 371 25728867 
www.zinoo.lv/centri/liepaja/

 i  in ine c j  
ie e p  e  

an sportistiem, gan brīvā laika izklaidei.   
Spīķeru iela 19/20/23

L  n  e 
c e  Liepāj   

Ziemas sezonā – Brīvības iela 117 
Vasaras sezonā – Ezermalas iela 3a
 +371 27505583 
www.archeryliepaja.lv 

nei i ā e L e  
Graudu iela 43–16a
+371 29462045, +371 29386740

 p e  ā e  
Graudu iela 34
+371 27002827
www.novusnovuss.eu

p e e  nce  
F. Brīvzemnieka iela 42
+371 29628380
www.questhouse.lv

ā  i  n i ā e 
i  e   cie ā 

Invalīdu iela 4
+371 26369470
www.karostascietums.lv

p  n i i e  cen  
in  in  
Peldu iela 66
+371 63480080
www.dzintaraboulings.lv

i j  ā  ie n cā  
Kuršu iela 32
+371 22019385 
hotelkolumbs.com 

i j  p  cen ā n i  
Stendera iela 3
+371 634 89450 
texmex.lv/lv/stendera-3

pie  p e n  n   
n p e j  i in  

Ziemeļu forti
+371 26369470
www.karostascietums.lv

Liepāj  i pi i  
cen   

Universāla sporta un veselības uzturēšanas 
aktivitāšu vieta. Iespēja nodarboties ar tnesu, 
volejbolu, basketbolu, galda tenisu un citiem 
sporta veidiem gan individuāli, gan grupās. 

inigol s. 

Ledus alle – gan slidotājiem, gan okeja 
spēlētājiem un skatītājiem.

Lielākais un modernākais baseinu un S A centrs 
urzemē ar relaksācijas zonu, ūdens masā ām, 

sau ošanās zonu, burbu u vannām, trīs veidu 
pirtīm, ūdens atrakciju zonu bērniem un diviem 
baseiniem. ū īgā vasara jebkurā gadalaikā!

airāk sada ā Ienāc aizvējā! . lpp.   

Liepāj  i pi i  cen  
Brīvības iela 39, +371 634 83888
www.loc.lv

ein  n p  

Brīvības iela 39, + 371 634 80000
www.loc.lv

Le  e  
Brīvības iela 3, + 371 634 81840
www.loc.lv

ini  
+371 29265644
www.minigolfs.lv

ā p  e pā
e in  e

e c  ce

irmā kombinētā elektrokartingu trase Latvijā – 
gan ārā, gan iekštelpās. Tiek izmantoti Liepājā 
radīti braucamie. Sporta elektrokartings 
sasniedz  km  –  sekundēs.   

Vecā ostmala 22 
+371 27 880 035 
bsrliepaja.blueshockrace.com

i ā  ini e i p e  
n  n  n i

Ideāla vieta pirmajiem so iem pilotēšanā, kā 
arī pro esionālo prasmju pilnveidošanā. Baudi 
lidojumu bez jebkāda riska un raizēm, sē ot ērtā 
krēslā! Iespēja nomāt lidaparātus pasākumiem.   

Vecā ostmala 22, 
+371 29934488 
www.dragonfli.eu 

17
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ies aries, ie lausies, 
sasil ies, s i i

ru var ieraudzīt dens pilienā  visu 
pasauli vienā pils tā  Pieskaries pasaulei – 
tā skan  tā runā  tā rada  atceras un 
no lāsta  ā ir Liepājas kult ra  

ult ra sasilda  Pieskaries un svini pasauli

Ienāc 
p !

Liepāj  eā i  
ecākais pro esionālais teātris Latvijā ar 

spilgtu aktieru trupu. e tikai augstvērtīgas, 
godalgotas izrādes visu vecumu skatītājam, bet 
arī ekskursijas teātra aizkulisēs. audzi saka – 
skaistākais teātris Latvijā! 

Teātra iela 4
+371 63422406, +371 63422121
pasts@liepajasteatris.lv
www.liepajasteatris.lv

Liepāj  i pi i  cen  
e tikai sportam! Telpas da āda mēroga 

kon erencēm, semināriem, izstādēm un kultūras 
pasākumiem o u zālē, Tango zālē, Saules zālē, 
Arēnā un om orta lo ā. 

Skaties arī sada ā Ienāc rosībā! . lpp.  un 
Ienāc aizvējā! . lpp.

Brīvības iela 39
+371 63483888
info@loc.lv
www.loc.lv 

Liepāj  L ie  ie  n  
. gadsimta . gados celtā ēka joprojām ir 

latviskās identitātes stiprināšanas centrs. 
Liepājas tautas mākslas un kultūras mājvieta. 

Rožu laukums 5/6
+371 634 24995, +371 29297300
www.biedribasnams.lv

nce ā e Lie i  in  
Izcila akustika, laikmetīga ēkas ar itektūra 
un daudz unkcionalitāte. ūsdienīgas 
telpas mākslinieciski augstvērtīgiem kultūras 
notikumiem, izstādēm, kon erencēm un 
korporatīvajiem pasākumiem. rupām tiek 
piedāvāts iepazīt koncertzāli gida pavadībā. 
Liepājas sim oniskā or estra un Liepājas 
mūzikas skolas mājvieta.  

ieskaries dzintaram no iekšpuses!

Darba laiks: P–S 10:00–20:00, 
Sv 10:00–15:00
Radio iela 8
+371 634245555
guests@greatamber.lv
www.greatamber.lv

en iep j  
Ikvienā gadalaikā pilsēta piedāvā kādu 
pārsteigumu. iesātināts kultūras pasākumu 
kalendārs visus  mēnešus. 

arlaicīgi Liepājā nav. at prasīgam ce otājam. 

18
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Liepāj  ej  e  e  
ej   

Liepājas ebreju kopienas dzīve ir bijusi gan 
koša, gan netaisna – uzplaukumam sekojošais 

olokausts ir sagrāvis tās gaišākos sap us. 
Iespēja izsekot kopienas skarbajai vēsturei, kas 
reizē ir arī Latvijas likte gaitu ronika.   

Darba laiks: T, Pk 11:00–15:00
Kungu iela 21
+371 63425336, +371 26682021

 ej  Liepāj  
Sporta auto – pasaules motorizācijas dzinējspēks.
Ekspozīcijā da ādu sporta klašu spēkrati, kā 
arī unikāls Andra ambja vadībā Latvijā tapis 
nākotnes sporta auto – pirmais elektromobilis 
pasaulē, kas . gadā nišējis akaras rallijā, 
bet vēlāk izcīnījis uzvaras rallijreida Africa Eco 
Race smagajos posmos.
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka.  

Dārza iela 4/8, +371 28628157 
auto.muzejs.liepaja@gmail.com 

Ie ie  Liepāj  
jā ā! ini! 

n  ie  i  ā  
adošā kvartāla centrs ir ētera I nami š – 

šobrīd viens no vecākajiem koka dzīvojamajiem 
namiem Liepājā. . gadsimtā šeit bijusi 

oijeres kundzes viesnīca, kur reiz apmeties 
slavenais rievijas cars ēteris I. rīzumā plānots 
atjaunot oijeres viesnīcu vēsturiskā izskatā. 

vartālā izvietojies arī olkloras centrs 
amīns , kā arī moderni rekonstruētā un 

aprīkotā Jauniešu māja. lašajā pagalmā notiek 
vietējo amatnieku un sezonas lauku labumu 
tirdzi i kopā ar sezonai raksturīgo garšu ballēm. 

Kungu iela 24/ Bāriņu iela 32
+371 63424995
www.kungukvartals.lv

Liepāj i i   ce ie  
 ā    

pā ei  i ne  
ne i i  Ie ie ! 
Liepāj  ej  

ilnībā restaurēts . gadā, atgūstot ar itekta 
. . Ber i sākotnējo savrupmājas veidolu. 
uzejs rūpējas par kultūrvēsturiskā mantojuma 

saglabāšanu un popularizēšanu. Lieliskas 
pastāvīgās ekspozīcijas un izmeklētas pašmāju 
un ārvalstu mākslinieku darbu izstādes. 

uzejā ir urzemes tautastērpu in ormācijas 
centrs, kas sniedz konsultācijas un rīko 
izglītojošus seminārus par tautastērpu 
valkāšanas tradīcijām un izgatavošanu. 

Iepazīsti muzeju arī gida pavadībā! Skolēniem 
tiek rīkotas muzejpedago ijas nodarbības. 

Darba laiks: T–Sv 10:00–18:00
Kūrmājas prospekts 16
+371 29605223, +371 63422604
pasts@liepajasmuzejs.lv
Kurzemes tautastērpu informācijas centra 
darba laiks: O, T 9:00–17:00
+371 63422604, +371 29144696
lia.mona.gibiete@liepajasmuzejs.lv
www.liepajasmuzejs.lv

ej  Liepāj  pācij  e  
Ekspozīcijā gan padomju, gan nacistiskās 

ācijas okupāciju laiki. 
J. Lādīša otolietu kolekcija, mākslas izstādes.   

Darba laiks: T–Sv 10:00–18:00
K.Ukstiņa iela 7/9
+371 63420274, +371 29605223
pasts@liepajasmuzejs.lv
www.liepajasmuzejs.lv

nie  ā   
ieta, kurā var ap ilbt, vērojot unikālu lietu 

tapšanu – segas, galdauti un lakati, jostas, brun i, 
cimdi un ze es, tautiski krekli, vainagi, sievu 
cepures, māla trauki, dzintara un sudraba rotas. 
Iespēja apskatīt garākās dzintara krelles Latvijā.    

Dārza iela 4/8
+371 26541424 (Amatnieku nams)
www.saivaart.com 
+371 29746636 (dzintara apstrāde)
+371 29733310 (aušana)
+371 26767866 (aušana, rokdarbi)
www.liepajaskc.lv

ij  L  
Tautastērps – svētkiem un arī ikdienai. 

Darba laiks: C, Pk 14:00–16:00
Bāriņu iela 32
+371 26423299
studija.latva@inbox.lv, www.latva.lv

n  ā  ā e  
das izstrādājumi, keramika, akvare i, e as 

gleznojumi, kalumi, aksesuāri un rotas. 

Darba laiks: P–Pk 11:00–19:00, 
S 11:00–15:00
F. Brīvzemnieka iela 58
+371 20031602, +371 26594053
linagallery.lv@gmail.com
www.linagallery.lv

ā e p  I ej  e  
urzemes novadā radītas mākslas, dizaina un 

amatniecības preces. eselīga uztura ka ejnīca. 

Darba laiks: P–Pk 11:00 – 17:00, 
S 11:00 – 15:00 
T. Breikša iela 41/41a
+371 29141709 
info@idejubode.lv
www.idejubode.lv

ā  n  L i i  
leznas, rotas, keramika, tekstils un koka 

dizaina priekšmeti. 

Darba laiks: O–Pk 11:00–18:00, 
S 11:00–16:00
Ludviķa iela 3
+371 26156661

j  i  n e n   
adošās darbnīcas, rokdarbi un to materiāli, 

preces māksliniekiem. 

F. Brīvzemnieka iela 28
+371 29641073, +371 25124779
www.tejasistaba.lv

Liepāj  Le  eā i   
Rožu laukums 5/6
+371 63425229, +371 26971338
www.liepajaslelles.lv

in eā i  e   
Rožu laukums 5/6
+371 63480638
www.kinoballe.lv

ā  e ij  enā e   
Vecā Ostmala 40
+371 63483803
www.promenadehotel.lv
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iz e , izjūti, eti i, ti i

e o  paliekot uz vietas  paliekot 
Liepājā  Nok uvis arostā  ce o 
laikā  laika cietoksnī  zj ti o laiku 
pat tad  kad netici  nesp j notic t 
ta  ko redzi  Apjaut  saproti  
un notici  tavs ce oju s bijis 

andrīz neiesp ja s  arosta

Ienāc 
ā!

adomju laikā arosta bija slēgta teritorija, kas 
nebija pieejama pat Liepājas civiliedzīvotājiem. 

ūsdienu arostā savdabīgi savijas cariskās 
rievijas militārā elegance un padomju 

militārisma robustums.

www.karosta.lv

 i j  p ei ic  
 e ā e

arostas vizuālā un garīgā dominante. 
atedrāles celtniecība sākta . gadā.  
. gadsimta . gados dievnamu piemēroja 

Liepājas garnizona luterā u draudzes 
vajadzībām. ēc trā pasaules kara, pārveidojot 

arostu par slēgtu teritoriju, S S okupācijas 
armijas karaspēks katedrālē demontēja 
altāri, nozā ēja krustus, pārkrāsoja kupolus 
un iekārtoja sporta zāli, matro u un zaldātu 
kinoteātri. . gada septembrī militārie spēki 
atstāja katedrāli, un jau decembrī atgūtajā 
katedrālē notika pirmais dievkalpojums. 

Katedrāles iela 7

Lielākā vēsturiskā militārā teritorija Baltijā. Tā ir 
da a Liepājas, tomēr pati par sevi – valdzinoši 
skarba, brīnumaina, paradoksāla un unikāla 
vieta, kas nepazīst vienaldzību. 

rievijas impērijas militārās bāzes – apjomīgās 
kara pilsēti as un cietokš a – celtniecība sākās 

. gadā. Sākotnējais nosaukums par godu 
tās dibinātājam – Imperatora Aleksandra III 
osta. rojektēta kā pilnīgi autonoma apdzīvota 
vieta ar savu in rastruktūru, elektrisko 
spēkstaciju un ūdensapgādi, baznīcu un 
skolām. Tikai Latvijas valsts neatkarības laikā šo 
vietu sāka dēvēt par ara ostu, vēlāk arostu. 

22
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ie e  i
Lai pasargātu kara bāzi no ienaidnieka 
uzbrukuma, nocietinājumu sistēma apjoza visu 
pilsētu – ieme u orti ir tās sastāvda a. 

epilnus  gadus pēc to izbūves – 
. gada novembrī – Liepājas cietoksni 

likvidēja, atzīstot par stratē isku k ūdu. 
a u lielgabalu demontēja un aizveda uz 
au as cietoksni Lietuvā, da u pārkausēja. 

Līdz mūsdienām saglabājušās līdz galam 
nesaspridzinātās artilērijas baterijas, pazemes 
būves un pulvera noliktavas. 

Apskati arī citas nocietinājumu būves: 
Cietokšņa bateriju Nr.3 – Atmodas bulvāra 
galā, Vidus fortu – 14. novembra bulvārī.  

Kalpaka tilts

iens no vecākajiem Liepājas un Latvijas 
metālkonstrukciju tiltiem, te nikas piemineklis. 
Tiltu ir projektējis vācu in enieris aralds alss. 
Tas veidots no divām identiskām izgrie amām 
ermām, kuras tiek pagrieztas par  katra uz 

savu pusi.  

ie e  

Liepājas Jūras cietokš a un militārās ostas 
kompleksa oti svarīga sastāvda a. 

ola kopgarums ir  metri, platums – 
,  metri. ēro šeit īpašus saulrietus un vētras 

laikā izjūti, kāpēc Liepāja ir vieta, kurā 
piedzimst vējš! 

 cie
lotes matro u un apakšvirsnieku īslaicīga 

disciplinārsoda – virssardzes – vieta. 
Tādiem pašiem nolūkiem ēka kalpojusi gan 
padomju armijas, gan Latvijas armijas Jūras 
spēkiem. ēdējie ieslodzītie atstājuši savas 
piezīmes uz cietuma kameras sienām 

. gadā.  

Tūristi var doties ekskursijā pa cietumu, 
izbaudīt realitātes izrādi Aiz restēm , 
asāku izjūtu cienītāji – nakš ot cietuma 
kamerā. Iespēja noskatīties īs lmu arosta , 
otogra ēties da ādu laiku militāros tērpos un 

ieturēties padomju laika bu etē. 

Karostas cietumā atrodas Karostas 
apmeklētāju centrs
Invalīdu iela 4
+371 26369470
www.karostascietums.lv

n

Līdz irmajam pasaules karam manē a tika 
izmantota matro u zisko treni u – 

imnastikas – nodarbībām. Telpā, kur varēja 
ietilpt vairāk nekā  cilvēku, tika rīkotas 
arī o ciālas pie emšanas un goda maltītes 
garnizona matro iem. kai bijis viegls, kniedētu 
metāla konstrukciju un skārda ieseguma jumts. 
Lai milzīgo telpu izgaismotu, tai savulaik 
projektēti arkveida logi.

aut no manē as ir saglabājušās tikai sienas, ir 
jūtama tās bijusī varenība. 

Zemgales iela  

e iā   p ie

emoriāls veltīts trā pasaules kara laikā 
nogalināto Liepājas ebreju piemi ai. eidots 
kā simboliska enora – ozus septi u uburu 
sve turis. Tā kontūras, kas labi saskatāmas 
no putna lidojuma, izgatavotas no urzemē 
savāktiem laukakme iem un granīta blu iem. 
Blu os iekalti uzraksti ivritā. 

Lībiešu iela, Šķēdes kāpas
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adu gaitā kūrorts ir audzis, attīstījies, da brīd 
k uvis par pilsētas sabiedrisko un kultūras 
centru. iesus peldina siltās jūras ūdens vannās, 
dziedina ar Eiropai unikālām dū ām, sviedrē 
romiešu un īru pirtīs.

ēsturiskā eldu iestāde darbojas līdz pat 
. gadam. ašlaik ēka gaida savu 

atdzimšanu, bet īpašo Liepājas dū u procedūras 
ir pieprasītas Liepājas re ionālajā slimnīcā.

Liepāj  i pi ā cen  
ein  n 

Lielākais un modernākais baseins un S A centrs 
urzemē.

Lielais un mazais baseins, kaskā u komplekss, trīs 
masā as baseini, trīs veidu pirtis, ūdens atrakcijas 
bērniem un sau ošanās zona ar skatu uz parku.

Brīvības iela 39
+371 63480000
info@loc.lv, www.loc.lv

Liepāj  e i nā ā i n c
ompleksa veselības stāvok a pārbaude vienas 

dienas laikā. eselības pamatpārbaude, sirds 
asinsvadu sistēmas kompleksā pārbaude, 
onkolo iskā pro lakse sievietēm un vīriešiem. 

onstatējot problēmas, kvalitatīvi sagatavo 
ārstēšanas plānu, vajadzības gadījumā 
nodrošina arī plaša pro la irur isko 
palīdzību. ēnu operācijas, gū u un ce u 
endoprotezēšana, mugurkaula operācijas. 

elaksējošas, organisma imunitāti stimulējošas, 
svara samazināšanas, celulīta mazināšanas 
procedūras, masā as, dū u aplikācijas, peldes. 
Slimnīca ir pār ēmusi Liepājas senāko kūrortu 
slavu, izmantojot unikālu vietējo pazemes ūdeni 
un purva dū as.

Slimnīcas iela 25
+371 634 03202
www.liepajasslimnica.lv

enā e e  
Tvaika pirts, sauna, da ādas procedūras un 
masā as sejai un ermenim.

Vecā Ostmala 40 
+371 634 88288
www.promenadehotel.lv

Liepāj   en   
ūrortus nevar izveidot mākslīgi – tie rodas 

vispiemērotākajās vietās. Liepājā jau izsenis 
ideālā saska ā ir jūra, pludmale, unikālās baltās 
smiltis, piejūras dū as, mineralizēta ūdens 
dzi urbumi un vienmēr dzidrs, vēju lolots gaiss. 

irmā peldviesu uz emšanas vieta uzcelta jau 
. gadā, bet pēc diviem gadiem Liepājā 

atpūsties ierodas rievijas cara imene, vi a 
galms, vēlāk arī pats imperators Aleksandrs II  
Liepāja ir sa ēmusi tobrīd visaugstāko uzslavu. 

asl ies, iz au i, 
at ūties, at zimsti

Ienāc 
i jā!
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ast ies, lī zs ar jies, 
ie esm jies, lau sti

V rt rutīnu priekā – sastopi 
savus darba biedrus no 
jauna  pārsteidz sevi  
Darīju u t ris s

Liepājas senās ra ošanas tradīcijas nosaka 
lietiš u atmos ēru darījumos, bet pilsēta rosina 
baudīt tās garu vakaros un nedē as nogalēs. 

Liepājai ir piemēroti mundieri  jebkuram 
darījumu tūrisma pasākumam – gan 
izsmalcinātam, gan robusti demokrātiskam. 
Liepāja ir ideāls avots iedvesmai, ko pa emt 
līdzi. Lai dāvātu ikvienam, atgrie oties mājās.

Izcilas telpas gan lieliem, gan mazākiem biznesa 
pasākumiem un komandas svētkiem koncertzālē 
Lielais dzintars  – šeit ērti apvienot lietiš u 

kon erenci ar koncerta vai izrādes apmeklējumu. 
ērienīgiem sarīkojumiem piemērotas telpas 

ā  n i   
ie  ie i p

Liepājā
  I  IL I

nce ā e 
Lie i  in  2+  

.greatamber.lv

Liepāj  i pi i  cen  2+ 
.loc.lv

 IL I
Liepāj  L ie  ie  
n  2+ 

.biedribasnams.lv

Liepāj  eā i  
.liepajastreatris

 IL I
Liepāj  ni e i ā e 2+  

.liepu.lv

 IL I
p  i  

e  i   2+  
.europacit .lv

e    2+  
. otelkolumbs.com

in  e   2+ 
.kinoballe.lv

en e e   2+  
.promenade ote.lv

pe i   e  
L   2+  

.liva otel.lv

nie  cen  
.ljc.lv 

Liepāj  ej  
liepajasmuzejs.lv

Liepāj  i in  n 
ā  i

.ldmv.edu.lv

ie n c  Li
.libava.lv

ie n c  i
.porins.lv

Liepāj  p ā n  
  I  IL I
n   n   
.skrunda.lv

n   n 
i  cen

.aizputesnovads.lv

 IL I
ie n c  
ien  i e   

.pienamuiza.lv

n  pi   
.kazdangaspils.com

 IL I
ie n c  n  i   

.skrundasmuiza.lv

p  p e  
  

.pukarags.lv 

ie n c  nie  i   
.jurniekaligzda.lv

ie  āj    
.garikas.lv

ie  n  Len  
.lenkas.lv 

e  i  
in ācij  cen

.vainode.lv 

28

arī Liepājas teātrī, Liepājas limpiskajā centrā, 
Latviešu biedrības namā un pilsētas muzejā.  
Semināru un kon eren u telpas piedāvā 
izglītības iestādes, visas lielākās pilsētas 
viesnīcas, kā arī viesu nami, atpūtas kompleksi 
un kultūras centri ārpus pilsētas dunas. 

omandas saliedēšanas pasākumiem Liepājā un 
tās apkaimē ir piemērota sporta in rastruktūra, 
naktsmītnes un pro esionāli saliedēšanas 
pasākumu vadītāji. 

avasarī brauc uz izstādi a ots Liepājā ! 
Brauciet visi kopā! lauksim visi kopā!

29

Ienāc 
pā!

Par telpām Liepājā un Liepājas 
apkārtnē grupām līdz 30 
cilvēkiem interesēties tūrisma 
informācijas centros. 

ā  n e en   
e inā  āji

en p ni
.udensputni.lv

ic i n
.addc.lv 

 e e en   
. ouareevents.lv

ā  n e en   
e inā  p j  n

.ula.lv 

2+ ieejamas divas vai 
vairāk zāles, kurās var 
rīkot pasākumus.

Pop-up i j  Liepājā
Iespēja iedvesmoties – Pop-up 
birojs Liepājā. ārce oties 
uz laiku, strādājot attālināti, 
ikviens var dalīties savā 
pieredzē, gūt jaunas idejas, 
kā arī apstiprinājumu jau 
veiktajam auglīgā, radošā vidē.

ar iespējām izveidot Pop-up 
biroju, sazināties

LIAA Liepājas biznesa inkubators 
  

atis.eglins eglitis liaa.gov.lv

oprades telpa ovus ovuss  
  

geo .c ester novusnovuss.eu
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p  e  
Dzērves iela 9 
www.sporthotel.lv 
+371 634 32005, +371 2025533
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i e ne  
K.Valdemāra iela 9 
www.hotelvilhelmine.lv 
+371 634 83279, +371 2687927

 
9 

 
20 

 

 

e 
Rožu iela 37 
www.parkhotel-roze.lv 
+371 634 21155, +371 2542121

 
14 

 
18 

 

Li  
Vecā ostmala 29 
www.libava.lv 
+371 634 25318, +371 2708000

 
7 

 
18 

 

  

i  
Palmu iela 5
www.porins.lv 
+371 29150596
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39 

 

i  n  
Ūliha iela 32 
www.villa-jana.lv 
+371 24 552 929

 
14 

 
20 

   

p  i  i  
Rīgas iela 7/9 
www.europacity.lv 
+371 634 80888, +371 22054688

 
83 

 
136 

 

  

L  
Lielā iela 11 
www.livahotel.lv 
+371 634 20102, +371 29163686

 
115 

 
250 

 

   

ie n c
en e e  

Vecā ostmala 40  
www.promenadehotel.lv  
+371 63488288

 
50 

 
100 

   

   

e   
Kuršu iela 32 
www.hotelkolumbs.com 
+371 22019385
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50 

 

  

e i  
Bernātu iela 11
www.helvita.lv 
+371 26333332

 
15 

 
30 

  

e 
O. Kalpaka iela 68/70 
www.hostelbrize.lv 
+371 26575051, +371 634 41566
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85 

 

e  Liepāj  
Brīvības iela 98b 
www.hotelliepaja.lv 
+371 634 25004, +371 2789099
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97

  

ie  n i
e  āj  

Ezera iela 39 
www.ezeramaja.lv 
+371 26488200 

 
5 

 
18

    

ie ā  ā  
Raiņa iela 43 
www.hotelpiejana.lv 
+371 20364552

 
9 

 
41 

    

en iepāj  
Brāļu iela 2 
hotelsenliepaja@inbox.lv 
+371 26030745, +371 26536455

 
8 

 
18 

  

e en i e  
Egļu iela 8 
www.sevensisters.lv 
+371 26771638, +371 634 8114

 
7 

 
14 

   

p en i
n  

F. Brīvzemnieka iela 35 
www.avantahotel.lv 
+371 28290059

 
5 

 
13 

 

e nā  p en  
Bernātu iela 47 
+371 2910890

 
1 

 
2 

  
 
  

p  i  i  
p en i 

Rīgas iela 7/9 
www.europacity.lv 
+371 634 80888, +371 2205468

 
2 

 
10 

 

  

L  p en i 
Lielā iela 11 
www.livahotel.lv 
+371 634 20102, +371 2916368

 
1 

 
4 

  

    

e inie p en i 
Jelgavas iela 40 
+371 2974283

 
4 

 
20 

  

p  p en i 
A.Pumpura iela 14b 
www.apartamenti.lv 
+371 26488200

 
1 
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e p en i 
K. Barona iela 19 
www.parkhotel-roze.lv 
+371 634 21155

 
3 

 
14 

   

e i e p  p en  
Ūliha iela 30 
www.apartamenti.lv 
+371 26488200

 
1 

 
6 

  

n e  ci  p en  
Lielā iela 1-43 
+37129662332

 
1 

 
4 

 ie  p en i 
Toma iela 50 
+371 29143341

 
4 

 
12

   

i  ie  p en  
Ūliha iela 75 
www.apartamenti.lv 
+371 26488200

 
1 

 
4 

 

āc  e  e p  
Stendera iela 5 
+37126710877

 
1 

 
7 

 p en  
Vītolu iela 12/16 
www.liepajasapartamenti.lv 
+371 22030866

 
1 

 
4 

nie  ne
 cie  

Invalīdu iela 4 
www.karostascietums.lv 
+371 26369470

 
13 

 
50 

   

ā e  p en i 
Vidusceļa iela 35 
+371 2601663

 
3 
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e 
Hika iela 3 
+371 25749405

 
18 

 
50 

 

   

e e  e c  e  
Republikas iela 27 
www.liepajahostel.com 
+371 28690106

 
4 

 
22

  

e pin
 c pin  

Lībiešu 2/6, Beberliņi, Karosta 
www.bbcamping.lv
+371 24339965

 
5 

 
10 

    

ien  āj
pe  e 

Papes iela 16b
www.papes-house.lv 
+371 29541696

 
1 

 
2 

 
5 

  

* Vairāk informācijas par 
apartamentiem Liepājā:  
www.liepaja.travel, 
www.airbnb.com,  
www.booking.com 

Ienāc   nāc!
Izgulies, a , uzzi i, aujies

aujies dro i –  
Liepāja āk   
Liepāja rib r p ties
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ejn c
n i iā  

Tirgoņu iela 22 
www.boulangerie.lv 
+371 26986336

 
18

 

e e ej   
Lielā iela 4

 
22 

 

e e 
Klaipēdas iela 104

 
20 

  

ie e 
Kuršu laukums 7 
+371 63426200

 
40 

ā  n  
Rīgas iela 7/9 
www.europacity.lv 
+371 634 80888, 
+371 22054688

 
50 

  

n e ie 
Kuršu iela 2 
www.boulangerie.lv

 
44 

 

e  n  ā  
Kungu iela 21 
www.cafe21.lv 
+371 29233412, 
+371 27332202

 
45 

  

e āni
n  ie  

TC “Kurzeme”, 
Lielā iela 13 
www.baronsbumbiers.lv 
+371 634 25411

 
90 

  

e  i  
Graudu iela 21 
+371 2783027

 
30 

 

e ān pic ij  i i ic  
TC “XL Sala”, 
Klaipēdas iela 62 
www.e-pica.lv 
+371 634 07500

 
66 

 

TC “Rietumu centrs” 
Jaunā Ostmala 3/5

 
94 

  

e ān i ā  in e  
Peldu iela 54 
www.ginger.lv 
+371 63420293

 
 

  

 
Kuršu iela 32 
www.hotelkolumbs.com 
+371 63425577

 
55 

   

Li  
Vecā Ostmala 29 
www.libava.lv 
+371 634 29714, 
+371 26817699
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e  
Palmu iela 5 
www.restoransmedus.lv 
+371 634 28611

 
40 

  

 
Rīgas iela 7/9 
www.europacity.lv 
+371 634 80888, 
+371 22054688

 
60 

  

n c  
Lielā iela 8 
www.darbnica.lv 
+371 26811313

 
40 

  

in  in  
Peldu iela 66 
www.dzintaraboulings.lv 
+371 63480080

 
64 

 

I ej  e 
T. Breikša iela 41/ 41a 
www.idejubode.lv
+371 29141709 

 
24 

  

ā  L  
Raiņa iela 13
+371 63441000

 
80

  

L e c e     
K. Zāles laukums 8
www.lottecaffe.lv
+371 27841691

 
60 

 

L e c e   ie   
www.lottecaffe.lv
+371 28366366

 
61 

 

L e c e   ie   
www.lottecaffe.lv 
+371 28331666

 
45

i  
Brīvības iela 9
www.mi-ko.lv 
+371 29118149

 
15 

 

e  n e  
Pasta iela 2 
+371 25858580

 
80 

  

 c e 
Zivju iela 3
+371 28003324

 
60 

   

i e 
TC “baata”, Klaipēdas iela 104c 
www.restoransolive.lv 
+371 26660935

 
150 

   

nie  āj  
F.Brīvzemnieka iela 53 
www.pastniekamaja.lv 
+371 634 07521, +371 29496233

 
100 

   

i n  
Vecā Ostmala 40 
www.promenadehotel.lv 
+371 634 83800

 
80 

   

in  
Koncertzāle “Lielais dzintars”  
Radio iela 8 
www.tinto.lv 
+371 63451079

 
40 

 

e e  n i  
Stendera iela 3 
www.texmex.lv 
+371 634 89450

 
120 

  

Upe 
Lielā iela 11 
www.restoransupe.lv 
+371 26669612

 
100 

   

ec i  i in  
Stendera iela 18/20 
+371 29195198

 
380 

 

 i ni 
Zivju iela 3 
+371 634 22370

 
70 

nn  
Avotu iela 2 
+37129272366

 
40 

 

n c
nn  

Tirgus iela 23 
www.ednica.info 
+371 29234468

 
20 

 

 cie  e e 
Invalīdu iela 4 
www.karostascietums.lv 
+371 26369470

 
50

 n p e  
ejn c

asarā Jūrmalas parkā un 
pludmalē darbojas vairākas 
ka ejnīcas

e  
Jūrmalas parks 
+37129540036

e  n e  e c   
Pludmale Peldu ielas galā 
www.redsunbuffet.lv
+371 25858580

j  ā  
Pludmale Jūrmalas iela galā 
www.vejudarzs.lv 
+371 29233412

p  c e 
Dzērves iela 9
www.sporthotel.lv 
+371 29220042

 
40 

  

eā  ejn c  
Teātra iela 3

 
35

in  
Koncertzāle “Lielais dzintars”,  
Radio iela 8
www.tinto.lv 
+371 63451072

 
40 

 n i 
Kungu iela 3 
www.triskungi.lv 
+371 63425453

 
50 

  

Upe~le 
Lielā iela 13 
www.restoransupe.lv 
+371 26661691

 
45 

  

e   
E. Veidenbauma iela 8 
+371 26186143

 
34 

  

i
i  

Ziemeļu iela 19 
www.daily.lv 
+371 25486982, +371 634 4714 

 
78 

 

e   i  
Kungu iela 6, 
+371 29105949

 
16 

 

33
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Panāc alā  ienāc pasaul  kur Liepāja viducī  
zp ti  kur Liepāja pati dzīvo – pabrīnies  

saproti  no labā sirdī  
Pieci ar ruti

Ienāc  i 
ie !

34 35

  cij    
 Rucava – Nīca

 in   
  Pāvilosta – Vērgale – Ziemupe – Saraiķi

 p    
  Bārta – Priekule – Vaiņode – Embūte

 i in   
 Grobiņa – Durbe –  Skrunda

 ā   
  Sieksāte –Kazdanga –  
  Aizpute  – Apriķi 

1
2
3
4
5

e , iz ti,  
a rī ies, atgriezies

4
5

2

1
3
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opš .gada apes dabas parka teritorijā 
darbojas putnu novērošanas stacija, kur tiek 
gredzenoti un uzskaitīti migrējošie putni, kā arī 
pētītas sikspār u sugas. 

arkā izveidotas trīs dabas takas – dabas 
procesu taka  km , ezera taka  km  un 
or ideju taka. 

Skatāma arī  metrus augstā apes bāka – 
Latvijā vistuvākā krastam. 

Gids pie savvaļas zirgiem un tauriem 
+371 26167333
Ornitoloģiskā stacija +371 29236300
Putnu vērošana +371 29224331 
www.pdf-pape.lv 

5   p  e nā i   
Eiropas aizsargājamo dabas objektu 
Natura 2000 teritorija. Jūras krasts ar smalkām, 
baltām smiltīm, neskartu prie u me u vilina 
ziemā un vasarā. arkā iekoptas takas, izvietotas 
koka skulptūras, piemi as zīme pirmā valsts 
prezidenta Jā a akstes vizītei Bernātos. 

abas parkā netālu no Jūrmalciema Latvijas 
augstākā kāpa – ūsēnu kalns. Latvijas rietumu 
sauszemes tālākajā punktā Bernātu ragā  
robe zīme a ais stars  – viena no etrām 
tēlnieka i a Titāna granīta skulptūrām, 
kas uzstādītas visos Latvijas tālākajos 
sauszemes punktos.

6  c  en ie  ā e 

adsimtu seni īcas un ērkones tautastērpi, 
bagātīgs pūralādes saturs.

Darba laiks: 
P 8:30–18:00, O–C 8:30–17:00, 
Pk 8:30–16:00
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads
+371 63469119, +371 25424971
vesture@nica.lv

1  n ā ā āj  n āji  
ams ar senajiem latviešiem raksturīgu iedzīvi. 

Tiek piedāvāta akarēšana  vai ucavas goda 
mielasts  – kopā ar ucavas teicējām baudīt 
īstu rupjmaizi, sklandraušus, sauktus arī par 
ogaraušiem, balto sviestu ar kartupe iem, riezi 

vai kartupe u kukulīšus.

Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Rucava, Rucavas novads, +371 26814051

 

2   ej  nie i  

Autentiska . gs. beigu un . gs. sākuma 
zvejnieku–zemnieku piejūras sēta ar 
raksturīgākajām ēkām, sadzīves priekšmetiem un 
darba rīkiem. iedalies tradicionālo Līgo svētku 
un Annas dienu svinībās, kas šai sētā ir īpašas.

Darba laiks: 
vasaras mēnešos T–Sv 11:00–17:00,
pārējā laikā, iepriekš piesakoties.  
Ieeja bez maksas
Pape, Rucavas novads, +371 29262283

 

3   ā  i  in en  
e cij  

Sastopi cilvēku, kurš ne tikai prot spēlēt uz 
jebkura mūzikas instrumenta savā kolekcijā, bet 
izgudro jaunus un darina tos pats. 

Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Rucava, Rucavas novads, +371 26814051

 

4  pe   p  

Unikāls piekrastes lagūnveida ezers un mitrāji, 
augstais kūdras purvs ar pārejas purviem, smilšu 
pludmales un staigājošās kāpas, piekrastes 
sausie un mitrie me i, palie u p avas ar tām 
raksturīgo oru un aunu   a platībā. 

asaules abas onds šeit nometinājis savva as 
zirgus, tauru govis un sumbrus. 

 AR R S

cij  
c c
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Pir atnī a piekrastes ainava  putnu 
i rācijas ce  savva as zāl dāji  
vejniecība  vada vilk ana un 

k pinātas zivis  o i tautas t rpi  
sātī a viet jā virtuve
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i  inā p e 

Baltijas jūras piekrastei neraksturīga pludmale 
ar o ainu krasta valni.

Nida, Rucavas novads

ā n c  Li e  

okdarbu veikali š un ka ejnīca

“Buši”, Rucava, Rucavas novads
+371 20028776, liga.ate@gmail.com

i ā e cij  n 
en ie  ā e  
en ie  ā e L i  

Apskatei piedāvā sadzīves priekšmetus, Sikš u 
skolas un unikas pagasta vēstures materiālus.

Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Sikšņi, Rucavas novads
 +37129896681

 i ene  p i ā e cij  
Apskatāma prezentācijas pildspalvu kolekcija, 
kā arī motociklu un ugunsdzēsības tēmai veltīta 
ekspozīcija.

Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
“Upmalas”, Nīcas novads 
+371 29358190, +371 26176908

L i  n p  n  nie i  
Nīcas novads
+371 29549944

ini  
Viesu nams “Pūķarags”
Pape, Rucavas novads
+371 28378625
pukarags@inbox.lv
www.pukarags.lv

ie jie i
 i n  n i j  

e ācij  p  
ada vilkšana, zivju kūpināšana, zivju zupas un 

kūpinātu zivju degustēšana. 

Pape, Rucavas novads
+371 29904424
imants_rucava@inbox.lv

 i n  n i j  
e ācij  i ā 
ada vilkšana, zivju zupas un kūpinātu zivju 

degustēšana.

Nida, Rucavas novads
+371 29235120
maris.bza@e-liepaja.lv

 ā n  cep  i e 
“Alejas”, Rucava, Rucavas novads
+371 29383994

  i n  ir tradicionāls zvejniecības 
veids, kas ikvienam auj izjust īstenas zvejas 
atmos ēru. iedāvājums grupām.

7  enc  i n  

ienas no lielākajām vējdzirnavām Latvijā – ar 
etriem malšanas ga iem, kas nodrošina 
oti plašas malšanas iespējas. zirnavas un 
me ānismi saglabāti sākotnējā izskatā.

Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Otaņķu pagasts, Nīcas novads 
+371 26051129 

  p  
c   

ui as kalnā ierīkots dendrolo iskais dārzs ar 
eksotiskiem kokiem, ucavas centrā apskatāmi 
magnoliju stādījumi, bet pie skolas – rododendru 
kolekcija, kā arī liela īvju daudzveidība.

Rucava, Rucavas novads

c  i ie ā i 
Iespēja iepazīt īcas novada košumdārzus gida 
pavadībā no . maija līdz . oktobrim. rganizē 
ekskursijas grupām pēc individuāli sastādīta 
maršruta. Iespēja apskatīt arī atseviš us dārzus.

Nīca, Nīcas novads
+371 63489501, +371 29458532 
turisms@nica.lv

p cij  nie  en ne   
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
“Smaragda”, Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26461735, gita500@inbox.lv

en  ie   nie i  
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
“Galdnieki”, Nīcas novads
+371 26998159, +371 63469545

ā p
ā p  p  

Aktīvā tūrisma inventāra noma visos gadalaikos. 
elosipēdi pieaugušajiem un bērniem, 

makš ernieku laivas, ūdens katamarāns, 
nūjošanas inventārs, ziemā – slēpes.

ēc veiksmīgas zvejas ezerā zivju kūpināšana.

”Dzintarvēji”, Pape, Rucavas novads 
+37126595623
rucavasnla@inbox.lv

n e i  n  j  i   
+371 29339677
info@sofijaslaivas.lv, www.sofijaslaivas.lv

n e i  n  e e  
”Jūras”, Bernāti, Nīcas novads
+371 26116933
info@kanoecentrs.lv
www.kanoelaivunoma.lv, 
www.kurzemeslaivas.lv

i ni  i  ine  n 
i e  

ankūkas, auta un stāsti! Izbraucieni ar piknika 
laivu pa Bārtas upi.

“Šmiti”, Bernāti, Nīcas novads
+371 29339677
info@sofijaslaivas.lv, www.sofijaslaivas.lv
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ie  āj  i  
Pērkone, Nīcas novads
+371 29423291
braksi@inbox.lv, www.braksi.lv
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   L   

ie  āj  i  Inn   
Bernāti, Nīcas novads
+371 26425800
smaida@chillinn.lv, www.chillinn.lv
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   L     

ie  āj  i  
Pērkone, Nīcas novads
+371 25458444
skilas@inbox.lv, www.skilas.lv
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   L   

ie  āj  j i  
Bernāti, Nīcas novads
+371 29490769
lgberno@inbox.lv

 
3 

 
6

  
19  20 
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   L      

ien  āj  jā i  
“Bajāri”, Rucavas novads
+371 26402106
elgao@inbox.lv

 
1 

 
4

  
11 

   
 40

  
   L   

ien  āj  p i  
Bernāti, Nīcas novads
+371 29590033
ina@sipoli.lv, www.sipoli.viss.lv
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14 
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   L   

nie  ne c  ie  n   
Rucava, Rucavas novads
+371 29426189, saietanams@inbox.lv

 
11

  
50 

  
  

   L   

e pin  ejnie i  
“Zvejnieki”, Nida, Rucavas novads
+371 29235120, maris.bza@e-liepaja.lv

 
3 

 
12  10 

 
4
    

  
   L   

e pin  i jā i  
Papes Ķoņu ciems, Rucavas novads
+371 26759199, mikjanuseta@gmail.com

 
4 

 
22  25 

 
5
    

   
   L   

e pin  j i  
Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26212997, jurmalciemaklajumi@inbox.lv

 100 
 
10 

    

 
   L   

e    
“Kapaiņi”, Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26464331, smaragda@inbox.lv

 50 
 
2 

  
 20 

 

 
   L   

e   pe i  
Nīca, Nīcas novads
+371 22015141, info@sofijaslaivas.lv

 50 
    

   L    

i  in ācij  
c  i  in ācij  cen  

Pietura, Rucava, LV-3477, +371 29134903
tic@rucava.lv, www.rucava.lv 

c  i  in ācij  cen  
Bārtas iela 6, Nīca, LV-3473 
+371 63489501, +371 29458532
turisms@nica.lv, www.nica.lv

 p  
 ejn c  e  in  

“Dzintarvēji”, Pape, Rucavas novads
+37129275765

e ān  n ejn c  c  
Nīca, autoceļa Liepāja–Klaipēda 
21. kilometrs
+371 63486379, +371 29214661
www.nicava.lv

e ān  nie  i  
“Pērkones jūrmala”, Nīcas novads
+371 26596877
info@jurniekaligzda.lv, 
www.jurniekaligzda.lv

 ejn c  ien  ni  
Pērkone, Nīcas novads
+371 29138565
www.verbelnieki.lv

 n  
ie n c  nie  i  

Pērkone, Nīcas novads
+371 26596877, +371 63469542
info@jurniekaligzda.lv, www.jurniekaligzda.lv

 
14

  
30 

   
 120 

   
   L   

p  p e   
Pape, Rucavas novads
+371 28378625
pukarags@inbox.lv, www.pukarags.lv

 
20 

 
5

  
110  100 

 
100 

     
 50 

   
   L      

p  p e  e nie i  
Pērkone, Nīcas novads
+371 29138565
www.verbelnieki.lv

 
5 

 
25

 
 500 

 
30 

    

  
  

  
   L   

ien  āj   
Bernāti, Nīcas novads
+371 28807584, +371 26424299
atmatas1@inbox.lv, www.atmatas1.viss.lv

 
3 

 
12  5  

 

  
   L     

ien  āj  i  
Grīnvalti, Nīcas novads
+371 25560040
atomi.lv@inbox.lv, www.atomi.lv

 
1 

 
5

  
10

    
 30 

  
   L   

ien  āj  n  
Bernāti, Nīcas novads
+371 26643815
info@sklandas.lv, www.sklandas.lv

 
4 

  
20 

   

  
   L   

ien  āj  L n  
Bernāti, Nīcas novads
+371 29144084, lavandasrelax@gmail.com

 
1 

 
2+2

   
   L   

ien  āj  ipe i  
Klampju ciems, Nīcas novads
+371 26421276, +371 29125213
skiperi@inbox.lv

 
2 

  
10 

   

  
   L   

ien  āj  e i  
Otaņķi, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 29520410, +371 29683263
ezerkrasti-1@gmail.com

 
3 

 
8
     

   L   

L  āj  en i  
“Censoņi”, Rucava, Rucavas novads
+371 25931999, l.libiete@inbox.lv

 
3

  
3 

  
   L   
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3  ā i  n p niec  
ej  n i  āj  

uzejs lepojas ar unikālām, Sakas pagastā 
atrastām kaltām bronzas saktām un jostām, kas 
ir tikai da a no   eksponātu lielās krājumu 
kolekcijas. Līdzās pastāvīgajai ekspozīcijai 
apskatāma īpaša sada a ar novadā atrastajiem 
dzintariem un osilijām. Laivu mājā izvietoti 
lielgabarīta eksponāti. zintara ielā pie tilta 
ir lielākais muzeja apskates objekts – ku is 

ole , piemi as zīme zvejnieku dzimtām.

Darba laiks: 
15.09.–14.05. P–Pk 9:00–17:00, 
15.05.–14.09. T–Pk 9:00–17:00, 
S–Sv 12:00–16:00
Ieejas maksa: 0,25–1,00 EUR; 
izstādes apmeklējums – 0,25 EUR; 
gida pakalpojumi muzejā – 3,00 EUR
Dzintaru iela 1, Pāvilosta 
+371 63498276, +371 29226273
pavilosta.muzejs@tvnet.lv

1  ā i  
ēsturiski jūras, jūrnieku un mazās ostas pilsēta, 

tās rūpals ir ne tikai zveja, bet savulaik bijusi arī 
ku u būve. ilsētas savdabīgais gars pēdējos 
gados ievērojami palielinājis vasaras atpūtnieku 
skaitu – tie šeit apmetas, meklējot alternatīvu 
lielajām pilsētām. aktsmājas vasarā jāmeklē 
laikus – tad āvilostā dzīvo trīsreiz vairāk 
cilvēku, ir rosīga sabiedriskā dzīve.

āvilosta bagāta ar parkiem un laukumiem, no 
tiem iecienītākie – Simtgades parks, E. neidera 
laukums un  ektārus plašais Upesmui as parks 
ar brīvdabas estrādi. 

2  ā i  p e 
laša pludmale – gan mieru alkstošajiem, gan 

vēja meklētājiem  īstie vi i un vējš kaitošanai 
un sēr ošanai. 

Sakas upes ieteku jūrā veido izteiksmīgi moli, 
uz zieme iem āvilostas Lielais akmens – 
lielākais urzemes piekrastē. 

latākā pelēkā kāpa Latvijā, tās apskatei 
izveidota divstāvīga skatu plat orma.

 AR R S

eltainas piekrastes s iltis  j ra  
klusu s un iers  Svai i k pinātas 
zivis  rudzu aizes s ar a  viet jo 

eistaru atavotas koka laivas

in  
ā i e  
ie pe i i

42
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  p
ie pe  e ā  n c   
iena no mazākajām Latvijas baznīcām 

tikai  m  – tās vienkāršība neparedz 
pat zvanu torni. Baznīcā ievērojamākā 
Latvijas armoniju būvētāja, liepājnieka Jura 
Bokuma rmā darinātais gandrīz simtgadīgais 
instruments, kas kalpo draudzei joprojām.

Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
+371 26274155

e  e ā  n c  n 
pie ine i  ājie  
ērgales baznīcas pirmsākumi meklējami 
. gadsimtā, ta u tagadējais dievnams celts 

. gadā. Baznīcai līdzās ir kapi, kur kādā 
kapu plāksnē iekalts ēs citādi nevarējām... . 
ī ir liecība par romantisku aizliegto mīlestību ar 

tra iskām beigām starp vietējā barona tempe a 
dēlu un kalpu meiteni Annu Lazdi u.

  

ij  e  e e  en  
ar tagadējo Liepājas– entspils šoseju pirms 
–  tūkstošiem gadu atradās Baltijas ledus 

ezera krasta līnija – līdz pat  metriem augstais 
krasts stiepjas  km garumā. ostājoties uz tā 
malas, pāri piejūras līdzenumam var redzēt jūru. 

e e  e e  ā  
Liepājas eredzīgo biedrības izveidotais 
sociālās re abilitācijas un izzi as centrs 
lauku vidē cilvēkiem ar invaliditāti un citiem 
interesentiem. Baso pēdu taka, sajūtu parks, 
aug u dārzs, mājdzīvnieki. 

“Laivenieki”, Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads, +371 22007874
info@redzigaismu.lv, www.redzigaismu.lv

en  i  
izināšanās un izjādes ar zirgiem, individuāli 

un imenēm, vasaras nometnes jaunajiem 
jātniekiem, sākot no  gadu vecuma.

“Rogas”, Medzes pagasts, Grobiņas novads
+371 29293669
kentaurs@kentaurs.lv
www.kentaurs.lv

 j i  i  
Jūras kajaki, kanoe, Sit nTop laivu noma, 
apmācība.

Dzintaru iela 2A, Pāvilosta
+371 20064957, +371 29466501
noma@seakayak.lv, 
www.juraslaivas.lv

ā i    
Sēr ošanas apmācība, inventāra noma.

Dzintaru iela 1C, Pāvilosta
+371 26444934
dagnisb@windsurf.lv

ei p  e  c i  

Dzelzceļa iela 50, Pāvilosta
+371 26654754
info@wakecrocodill.lv, 
www.wakecrocodill.lv

n e i  n  
Dzintaru iela 7A, Pāvilosta
+371 20610511, +371 29272547
redzetdebesis@inbox.lv, 
www.redzetdebesis.lv

Pļavu iela 4, Pāvilosta
+371 26426704
rita3001@inbox.lv, 
www.priezumuiza.lv

“Upeslejas”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 29199094, +371 27626623
sakas.upeslejas@inbox.lv

4  e  ā  

 m augstā mūra bāka atrodas vienā no 
ku otājiem bīstamākajām vietām visā Baltijas 
jūras piekrastē.

Darba laiks: 
1.05.–30.09. P–Pk 8:00–17:00, 
1.10.–30.04. P–Pk 10:00–15:00 
Vēlams iepriekš pieteikties. 
+371 28350899

5   ā i 
Stāvkrasti stiepjas vairāku desmitu kilometru 
garumā. iemupē stāvkrasta augstums svārstās 
no  līdz  m, bet Strantes–Ulmales posmā 
sasniedz pat  m. 

Iegaumē – stāvkrastu veido smiltis un māls: 
staigāt pa tā pārkarēm un atrasties zem 
tām ir bīstami!

6  e  i  p e        
n ej

ērgales mui as ēkas celtas . gs., bet vēlāk 
pārbūvētas vēlā klasicisma stilā. Tagad tur ir 
pamatskola, bibliotēka, kultūras nams, 
pagasta pārvalde. 

ērgales pagasta muzejs iekārtots bijušajā 
mui as spirta brūzī. kā saglabājies viens no 
lielākajiem mante skurste iem urzemē. 

Darba laiks:
1.10.–31.05. P–Pk 9:30–16.30
1.06.–30.09. T–Sv 9:30–16:30, 
citā laikā – iepriekš piesakoties.
Ieejas maksa: 0,25–0,70 EUR
”Dīķenieki”, Vērgale, Vērgales pagasts
+371 29338335
sipola.mirdza@inbox.lv 

 e   
okaudzētavas pamatvirzieni ir dekoratīvo koku un 

krūmu, kā arī me a stādāmo materiālu audzēšana.

Interesentu grupām ekskursijas 
pieteikt iepriekš.
Grobiņas–Ventspils šosejas 1. km
+371 29542108
kokaudzetava.ive@inbox.lv
www.kokaudzetavaive.lv

 n c ei    
Dzintaru iela 7a, Pāvilosta
+371 29401273, +371 20610511
redzetdebesis@inbox.lv, 
www.redzetdebesis.lv

ā p
Pa jūru:

 i  j  p e  
izināšanās ar āvilostā gatavotām koka 

jūras laivām
Smilšu iela 14, Pāvilosta
+371 26446644
info@veju-paradize.lv, 
www.veju-paradize.lv

e pin  ā i  in  
izināšanās ar ku īti, kuteri, laivu

Ostmalas 4, Pāvilosta
+371 27480131
pavilosta@pavilostamarina.lv, 
www.pavilostamarina.lv

ā n   
Apmācība, kursi burāšanā ar ja tu

Dzintaru iela 2A, Pāvilosta
+371 29104444
inguna@veju-agentura.lv, 
www.veju-agentura.lv

ejnie  ej  i  
Jūras iela 4, Pāvilosta
+371 29449927, +371 63498400, 
+371 26321587
inga-62@inbox.lv, juris-5707@inbox.lv, 
www.zvejniekseta.lv 
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 nā p  i i jā 
i niec ā ni  

Tāši, Medzes pagasts, Grobiņas novads
+371 28628772
kastanis50@inbox.lv

 pien  p  e ācij  
“Lejas”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 25984069, 
inararozina@inbox.lv

 n  
ie  āj  i  ā  

Dzintaru iela 13, Pāvilosta
+371 29474462
jaina@inbox.lv

 
3

  
8  2 

   

 
   L   

ie  āj  ā e  
Ulmale, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 26128650, +371 26661773

 
4

  
10 

 
 30 

 
   L   

ien  āj  enie i   
Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 29296551
ziemupnieks@inbox.lv

 
1 

 
2

  
7 

  
 15 

  
   L   

ien  āj  L nie i  
Vērgale, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads 
+371 29180479
anitamiltina@inbox.lv

 
1 

 
4

  
28 

     
 40 

  
      L     

e pin  ji  
“Senči”, Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 63454562, +371 29141389
k.marita@inbox.lv
www.kaleji1.viss.lv

 
5  20 

 
10 

     
 10 

  
   L   

e pin  ie   
“Sunkuri”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 26444168, +371 20203073
tkoga@inbox.lv
www.mieraosta.lv

 100 
    

   L    

e pin  
ie pe  j  ā  

Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 29400470
ziemupite@inbox.lv
www.ziemupe.ciemos.lv

 100 
 
25 

   

 
   L    

i  in ācij  
ā i  n  i  

in ācij  cen  
Dzintaru iela 2, Pāvilosta
+371 63498229, +371 29121894
tic@pavilosta.lv
www.pavilosta.lv

ie pe e  i  
in ācij  cen  

Ziemupes tautas nams, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 29437166
daina.vitola@pavilosta.lv

eni  i  ā  en ie i  
skeitparks 

Dzintaru iela 107A, Pāvilosta
+371 29230995

Li j i  i  n  
+371 29240461
indulis@gaisabalons.lv 
www.gaisabalons.lv

ie jie i
i j  pinā n  ā i ā 

Viesu māja “Zvilnis”
Smilšu iela 17, Pāvilosta
+371 29207243
viesumaja.zvilnis@gmail.com 

Viesu nams, krodziņš “Āķagals”
Dzintaru iela 3, Pāvilosta
+371 63451098, +371 29161533
kristapsonejaneta@gmail.com  

i inā nā   i n 
i j  pinā n  

Jūras iela 4, Pāvilosta
+371 29449927, +371 63498400, 
+371 26321587
inga-62@inbox.lv, juris-5707@inbox.lv, 
www.zvejniekseta.lv

 e e  
Savva as augu iepazīšana, maltītes degustācija. 
Augu idrosolu ziedūde u  brīnums.  

Krasta iela 19, Pāvilosta
+371 29488247
puertoviva@inbox.lv
www.puertoviva.blogspot.com

L  i e  cep n  n 
e n  Ie ejā  

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

ien  āj  ij   
Kaiju iela 1, Ziemupe, 
Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 29454425
kaijas1@inbox.lv
www.kaijas.viss.lv

 
2 

 
15 

  
 20 

 

 
   L   

ien  āj  i i  
Šķēdes iela 2c, Saraiķi, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 26540345
zarini.ir@inbox.lv
www.zarini.no.lv

 
2 

 
7

  
13 

   

 
   L   

ien  āj  i   
Parka iela 14, Pāvilosta
+371 26434902
antrazaar@inbox.lv

 
2 

 
16  5 

  
   L    

e pin  ā i  in   
Ostmalas iela 4, Pāvilosta
+371 27480131, +371 63498581
pavilosta@pavilostamarina.lv 
www.pavilostamarina.lv

 
4 

 
12  100 

 
20 

    

    
   L   

e pin  i  
“Baltmuiža”, Sakas pagasts, 
Pāvilostas novads
+371 26356527
jurgis75@gmail.com

 
6 

 
25  100 

 
10 

  

  
   L   
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3  e  p  ie ien  
e a parks iekārtots bijušās alētu mui as 

parkā, tas bagāts ar da ādu sugu priedēm, 
ozoliem, di skābar iem. Izveidotas vairākas 
dabas takas. Bērniem rota u laukums ar š ērš u 
joslām, šūpolēm un riekuli miniatūrā . 

Kalētu pagasts, Priekules novads
+371 26423893, +371 26197828

4  ie e  i  p e  

. gs. mui as pils un nocietinājumi – baronu 
on or u īpašums. ompleksā viedru vārti, 
riekules mui as pils un pils skatu tornis. kas 

pārbūvētas . un . gadsimtā saska ā ar 
Liepājas pilsētas ar itekta . . Ber i projektu. 
Tagad pilī riekules vidusskola.

Latviešu senās le endas glabā stāstu par 
riekules mui as neparasto kalēju, kurš 

ap ēmies izkalt spārnus, kas neizkūst saulē, lai 
paceltos augstu debesīs. 

Priekule
+371 26132442, +371 63497950
turisms@priekulesnovads.lv
www.priekulesnovads.lv

5  ie e  ā  p  e iā i  
n i  

Lielākie trā pasaules karā kritušo karavīru 
apbedījumi Baltijā, kuros apglabāti vairāk nekā 

 tūkstoši karavīru. riekules operācija bijusi 
viena no urzemes katla sīvākajām kaujām, tā 
sākās . gada oktobrī un ilga  mēnešus. 

auju laikā .– . gadā rontes līnija 
pār novadu pārvirzījusies  reizes. ēc kara no 

riekules pāri palikuši tikai da i desmiti māju.

Priekule
+371 26132442 

1  ā  ej  

Bārtas tautas tērpa darināšanas un valkāšanas 
tradīcijas .– . gadsimtā. Tematiskās 
programmas Bārtas tautas tērps  un 

zied Bārtas sievas , kā arī Bārtas etnogrā skā 
ansamb a koncertprogrammas.

Darba laiks: 
1.10.–30.04. P, Pk, Sv 10:00–15:00, 
1.05.–30.09. P, Pk–Sv 10:00–15:00, 
citā laikā – apmeklējumu pieteikt iepriekš.
“Cielavas”, Bārta, Grobiņas novads
+371 29761660, +371 28687254
bartasmuzejs@inbox.lv, 
www.bartasmuzejs.lv

2  ni  p  ip   

,  km gara koka pastaigu laipa pāri Tīrspurvam 
līdz gandrīz pusotru gadsimtu vecajai Luknas 
skābar u audzei, kas plešas  ektāru platībā. 
Skābar i ir aptuveni  gadus veci, līdz pat 

 metrus augsti.

Rucavas novads
+371 26335266

Purva taka  nosl pu u senleja  parki  
dzidravots  e es at iņa – v sture 
un tradīcijas

p  
taka

ā ie e   
i e e

48
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eit meklējami pirmsākumi slavenajai teikai par 
aizliegto mīlestību starp kuršu vadoni Induli un 
vācu komtura meitu riju. ietā, kur abi tikušies, 
atrodas Indu a un rijas ozoli. 
Embūtes pauguraine ir viena no pirmajām 
vietām Latvijā, kur sāka atkāpties ledājs. 
Līdz kristietības ieviešanai nozīmīga svētvieta 
ar augstāko pauguru urzemē – rīvu kalnu. 
Senlejas centrālajā da ā pace as uršu jeb 
Indu a pilskalns. omājams, ka šeit atradusies 
kuršu koka pils. Labiekārtota pastaigu taka. 

Embūte, Vaiņodes novads

8  i ā ā en ie  ā e 
i ni  

Tipiska . gs. vidū celta lauku sēta, kur 
saglabājušās visas palīgēkas – klēts, stallis ar 
uzbrauktuvi, pagrabs un pirts. lētī iekārtota 
māju teritorijā atrasto senlietu glabātava.  

“Ģildēni”, Tadaiķi, 
Bunkas pagasts, Priekules novads
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
+371 27135771

p cij  i  p  ie  
Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
Tadaiķi, Bunkas pagasts, Priekules novads
+371 29549649

i e  i   p j  ij  
iācij  ā e  

Apskatāms tikai gida pavadībā.
+371 29229743

ie i  e ā  ā  

Virga, Priekules novads

ā p
p  ā e   

Labiekārtotas piknika vietas, utbola un 
volejbola laukumi, batuts un šūpoles. 

ārgājieni pa Bārtas upes dabas taku un laivu 
noma. ini zoo.

Bārtas pagasts, Grobiņas novads
+371 29544460, +371 27009900 
edgars.krumins@silence.lv 
www.odscamping.lv

 n  
iemā vairāk nekā  m garš nobrauciens ar 

slēpēm, sniega dēli, ragavi ām. 
ie atbilstošiem laikapstāk iem darbojas 

pacēlājs, ir apgaismojums. itos gadalaikos – 
lieliska vieta, kur baudīt ainavu, pastaigas.

Vaiņodes pagasts
+371 29391023
facebook.com/biedribavolzbahs

6  Lie ā   

Lielbātas avots, kas atrodas netālu no 
vēsturiskās ai odes jeb Lielbātas pils, ir 
lielākais Latvijas dzidravots ar biolo iski aktīvu 
ūdeni. Avots tek no rietumiem uz austrumiem 
pretī saulei, tādē  jau izsenis tiek uzskatīts par 
ma isku, pat svētu, kam piemīt dziednieciskas 
spējas. Brīvi pieejams. 

Vaiņodes novads
www.lielbata.lv

7  e  en ej  
iena no skaistākajām un noslēpumainākajām 
urzemes vietām, teiku un le endu zeme. 

  p  
i  p  

Aizvī u mui as parks ir veidots . gs. beigās. 
Tajā apskatāmi pasaku un teiksmu tēli, kas vēsta 
par ciema vēstures notikumiem. arkā aug 
Latvijas apstāk iem ne mazums eksotisku koku 
sugu – šaurlapu kārija, kor a koks, riekstkoks 
un citi.  

Aizvīķi, Gramzdas pagasts, 
Priekules novads
+371 29186717

e  i  in ācij  cen  
e p cij  ā e 
Ekspozīciju zālē apskatāmi Embūtes dabas parka 
relje a maketi un vairākas izstādes.   

Darba laiks: 
01.04.–01.12. T–Sv 10:00–17:00, 
citā laikā – apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Embūte-1, Embūtes pagasts, 
Vaiņodes novads
+371 26632134

ie e  e ā  n c  
Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
Aizputes iela 10, Priekule, 
Priekules novads
+371 26321526, +371 26576197

ā  en ie  ā e 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
“Purmsātu muiža”, Purmsāti, 
Virgas pagasts, Priekules novads
+371 29353408

e  en ie  ā e 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
Krotes bibliotēka, Krote, 
Bunkas pagasts, Priekules novads
+371 26400685

en ie  ā e i  p  
Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
Gaviezes pagasts, Grobiņas novads
+371 20200253
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Izjādes ar zirgiem:

ie i i
Paplaka, Virgas pagasts, 
Priekules novads
+371 26534780
kanuatvars@inbox.lv

i  ā āj
“Strautiņi”, Paplaka, 
Virgas pagasts, 
Priekules novads
+37122451254

nie i
Lie i ā  ā  ij  

i  n c
Bārtas kultūras nams, 
Bārta, Grobiņas novads
+371 26438551

e i  n c  i
“Virzas”, Paplaka, Virgas pagasts, 
Priekules novads
+371 26534381, +371 26421205 
martinscukurs@inbox.lv

ie jie i
 e ācij  e e  i n ā  
Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
+371 29247627
viesunams@deselesdzirnavas.lv
www.deselesdzirnavas.lv

 p  
i  p  e  ejn c  

M. Namiķa iela 2b, Grobiņa
+371 63491142

ejn c  I  
Aizputes iela 1, Priekule
+371 63461182

i e  j nie  ne 
Raiņa iela 60, Vaiņode
+371 29228885
visk@inbox.lv, reinisulberts@inbox.lv, 
www.visk.lv
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e pin   
Bārtas pagasts, Grobiņas novads
+371 29544460, +371 27009900 
edgars.krumins@silence.lv, 
www.odscamping.lv
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e pin  ie i  
Vaiņodes pagasts
+371 2 9184385
vj.briezi@inbox.lv
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i  in ācij  
ie e  n  i  in ācij  

p n  
Saules iela 1, Priekule, LV-3434
+371 26132442
+371 63497950
tūrisms@priekulesnovads.lv
www.priekulesnovads.lv 

i  in ācij  p  
i e  n  

turisms@vainode.lv
www.vainode.lv

e  i  in ācij  cen  
Embūte -1, Vaiņodes novads, LV-3436
+371 26632134
embutes.tic@inbox.lv

 en ā e 
Labiekārtota atpūtas vieta ar ugunskura vietu un 
grilu, galdiem, soliem un nojumi. Bērnu rota u 
laukums, pludmales volejbola laukums.

Paplaka, Virgas pagasts, 
Priekules novads
+371 26536512
baloderuta@inbox.lv

p  i  p ā 
Labiekārtota atpūtas vieta, var spēlēt pludmales 
volejbolu. Laivošana, peldēšanās.

Embūtes pagasts, 
Vaiņodes novads
+371 28348289

p  p e  ie i  
iknika un telts vietas, peldvieta, sporta 

laukums, velosipēdu, ūdensvelosipēdu un 
makš erēšanas inventāra noma. Sauna un 
turku pirts. Izbraucieni zirga pajūgā un iespēja 
apskatīt arolē š irnes liellopus. 

Vaiņodes pagasts
+371 2 9184385
vj.briezi@inbox.lv

L i  n n j n  in en ā  
n   

Liepu aleja 6, Kalēti, 
Priekules novads
+371 26423893, +371 29160497
artiite@inbox.lv

L i  n e ip  n  ie  
Baznīcas iela 26, Priekule
+371 26426992
inars.jaunzems@inbox.lv 

L i  n e ip  n  
Embūte-1, Vaiņodes novads
+371 26632134
embutes.tic@inbox.lv

 n  
ie  āj  e e  i n  

Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
+371 29253322
daila.viksne@gmail.com
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ien  āj  i i e  
Kalēji-5, Auguste, Vaiņodes novads
+371 29336085, +371 26425677
info@gailiske
www.gailiske.lv

 
1 
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ien  āj  nie i  
Lauku iela 4, Vībiņi, Embūtes pagasts, 
Vaiņodes novads
+371 29120656
andra@sia-ahg.com

 
1 

 
2
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ie e  j nie  ne 
Ķieģeļu iela 7, Priekule, Priekules novads 
+371 63452008, +371 26180665
www.priekulesnovads.lv/jauniesu-maja-priekule

 
10

  
32 
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nie  ne e  i  
Embūte-1, Embūtes pagasts, 
Vaiņodes novads
+371 26632134
embutes.tic@inbox.lv
www.vainode.lv
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4  e 
urbes vārds vācu val. Durben  saistās ar baltu 

tautu brīvības cī ām . gadsimtā – pilsētas 
vārds minēts . gada līgumā starp pāvesta 
sūtni un kuršu ēni u par kristīgās ticības 
pie emšanu. . gadā urbei pieš irts 
pilsētas statuss, ar  iedzīvotājiem tā pašlaik 
ir Latvijas mazākā pilsēta.
 

5  e  ej  

uzejs iekārtots Latvijas epublikas pirmā 
ārlietu ministra . A. eierovica dzimtajā mājā. 

astāvīgas un mainīgas ekspozīcijas par slavenu 
personību dzīves līklo iem urbē, ar pilsētas 
vārdu saistītiem vēsturiskiem notikumiem.

Raiņa iela 17, Durbe
+371 28677141, +371 28835821
muzejs@durbe.lv 

6  e i ā  e i  
ošs ra as estivāls rudenī, pēdējā oktobra 

nedē ā, sakrīt ar laiku, kad pēc seniem ticējumiem 
beidzas mirušo ve u  piemi as laiks jeb zemlika.

estivāls piesaista slavenus pašmāju un ārvalstu 
māksliniekus, mūzi us, pavārmākslas izcilības, 
kolorītas personības un visas Latvijas uzmanību. 
Laicīga un garīga baudījuma svētki iespējami 
plašā šo vārdu nozīmē. 

www.zemlika.lv

1  i  
robi a vācu val. Seeburg, tulkojumā – Jūrpils  

ir senākā rakstos minētā apdzīvotā vieta Latvijas 
teritorijā. .– . gs. tas bija ievērojams kultūras 
un tirdzniecības centrs, kuru gadsimtu gaitā 
pārvaldījuši gan kuršu, gan skandināvu vikingi. 

ūsdienās tik vienkāršās pilsētas apkaimē 
meklējami gan senie kapulauki, gan pilskalni, 
bet robi as viduslaiku pils bijusi ener iskā 

ercoga Jēkaba rezidence, no kurienes vi š 
vadījis savu lielo saimniecību  ra ošanu, 
ku ubūvi un pasaules nozīmes tirdzniecības 
tīklu ar urzemes kolonijām rikā un Amerikā.

2  ā  e  e i ā  
ee  

aija pēdējā nedē as nogalē robi ā pulcējas 
vēstures rekonstrukciju klubi no visas pasaules – 
ikvienam dota iespēja vērot vikingu laiku cī as, 
iesēsties seno laivu kopijās. asākuma 
kulminācija – kaujas imitācija, kurā piedalās 
visi vikingu estivāla dalībnieki, gaismas un 
uguns šovs. 

www.grobinasturisms.lv

3   i in  p e ne 
Iespēja izzināt . gs. kuršu vikingu dzīves 
gudrības, iejusties vikingu tēlos un doties 
izbraucienā ar vikingu liellaivu.  

Darba laiks:
01.05.–31.10. T–C 12:00–18:00, 
Pk–S 11:00–20:00, Sv 11:00–18:00, 
citā laikā – apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Pīlādžu iela 3, Grobiņa 
+371 26661194
tkoga@inbox.lv 
www.grobinasvikingi.lv 
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Vikin u p das  azākā pils ta  
jaunākā pils ta  estivāli

i in  
i e   

n

1 2 3

7

8 9

64 5
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Skrunda ir jaunākā pilsēta Latvijā, tikai 
. gadā tai pieš irtas pilsētas tiesības.

eni  L i  pe  n ā   
Kuldīgas un Liepājas ielas krustojums

ep ācij  pie i  n ej  
Skrundas stacija – viena no trim apri ī, 
kas kalpoja par izvešanai nolemto cilvēku 
savākšanas punktu deportācijai uz Sibīriju. 

uzejs ierīkots dzelzce a vagonā, ar kādu 
 Skrundas un apkārtnes iedzīvotāji tika 

izvesti trimdā.

Stacijas iela 1, Skrunda

9  n  i  

ui as ēka uzcelta . gadā un Latvijas 
ar itektūras vēsturē tā iezīmē klasicisma 
norietu. Laika gaitā mui ā bijis cietums, 
nabagmāja, aptieka, skola un kopmītnes. 

obrīd – eleganta  zvaig u viesnīca 
ar restorānu. 

Pils iela 2, Skrunda
+371 63370000, 
+371 22113355
office@skrundasmuiza.lv
www.skrundasmuiza.lv

e  e e  
Atpūtas un makš erēšanas galamēr is – 
līdakas, raudas, lī i, karūsas. Ezeram piegulošās 
p avas ir dabas liegums, nozīmīga programmas 
Natura 2000 sastāvda a  retas dabisku p avu 
ainavas un liela putnu sugu bagātība, it īpaši 
migrācijas laikā.

In i i j  e p cij  par 
urbes ezeru.

Skolas iela 3, Durbe
+371 29164833

ie i  ie  L ij  
 c ā

n  j  en  
ēc Latvijas proklamēšanas, iebrūkot adomju 
rievijas armijai, Latvijas agaidu valdība pamet 
īgu un bēg uz Liepāju. Izcīnītā uzvara cī ā 

pulkve a skara alpaka vadībā Skrundā 
. gada . janvārī dod iespēju karavīriem 

atgūt ticību spēkiem, bet jaunās valsts valdībai 
tas dod laiku atbalsta gūšanai kaimi os 
un ārvalstīs.

Kuldīgas un Liepājas ielas krustojums, 
Skrunda

ie i  ien   c n āj  
i ā

. gada . martā alpaka bataljona 
cīnītāji pulcējās, lai š ērsotu entu un dotos 
uzbrukumā, uzsākot Latvijas teritorijas 
atbrīvošanu no Sarkanās armijas.

Lēnas, Nīkrāces pagasts, 
Skrundas novads

 p  ā  p
ādreizējā mui as pils, kas Latvijas brīvības 

cī u laikā no . gada janvāra līdz martam 
kalpojusi par pulkve a skara alpaka 
bataljona štābu.

Rudbāržu pamatskola, Rudbārži

7   i ā ā  iā e 
i  

lašos aplokos mīt  sugu savva as dzīvnieki – 
kiangi, lā i, lūši, vilki, me a cūkas, a i, vāveres, 
plēsīgie putni –, kā arī visda ādāko š ir u 
mājdzīvnieki – Latvijas zilās, ailandes un 

alovejas govis, omanovas aitas, jetnamas 
cūkas, vēl arī pīles, zosis, tītari u.c.  

Kalvenes pagasts
+371 26527549, +371 29386963
www.rigazoo.lv

8  n  
ēstures rakstos ar vācu nosaukumu Scrunden 

minēta jau . gadā, kad ācu ordenis un 
urzemes bīskaps sadala pak auto kuršu oni u 

zemes. im vēsturiskam stāstam par godu 
Skrundas pilskalnā Estrādes parkā atrodami 
koktēlnieka irta Burvja veidotie Skrundas 
kuršu oni u krēsli.

urzemes un emgales ercogistes laikā 
te cauri vijies nozīmīgākais pasta ce š un 
darbojušās da ādas ra otnes  stikla ceplis, 
pulvera dzirnavas, naglu, lielgabalu un šaute u 
darbnīcas. atavie izstrādājumi transportēti pa 

entu lejup uz jūru.  

. gadā pēc Latvijas valsts dibināšanas 
pulkve a skara alpaka vadībā entas krastā, 
Skrundā un tās apkārtnē, risinājušās Latvijas 
brīvības cī as.

  p  
i  i i  pi p  n 

p enā e 
Skaista ainava uz robi as pilskalnu, 
ūdenskrātuvi un viduslaiku pilsdrupām.   

Lielā iela 56, Grobiņa

i  e i i  n i  
Izcils tradicionālas cilvēku apmešanās vietas 
paraugs, kas saistīts ar vikingu laikmeta 
kultūrai raksturīgo dzīvesveidu. Iek auts 
U ES  pasaules mantojuma Latvijas 
nacionālajā sarakstā.

en  i  pie i  i  
.– . gadā šeit dzīvojusi 

enta auri a – , rakstniece un 
literatūras vēsturniece, daudzu starptautisko 
apbalvojumu laureāte. 

Darba laiks: 
O–S 11:00–17:00
Lielā iela 84, Grobiņa
+371 26191522, +371 63490416
zmaurina@grobinasnovads.lv

en  ie  ej  i  
p i nā e   

uzejā apskatāmi senatnīgi mājsaimniecības 
priekšmeti, savdabīgas un vērtīgas lietas, 
kas atrastas atkritumu grēdās. 
Ekskursijas bez maksas. 

Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
Grobiņas pagasts, 
Grobiņas novads
+371 26420306
info@liepajasras.lv
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L n  i n   
akš erēšana un atpūta pie atjaunotajiem Lēnu 

dzirnavu dī iem. 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads
+371 29247670, surmis7@inbox.lv

  
Sporta laukumi, laivu noma un makš erēšana 
Slugu ezerā, ugunskura vieta, pirts. 

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads
+371 29147859, inga.karklina@inbox.lv

en   
anoe un makš ernieku laivu noma, ugunskura 

un piknika vietas.

Nīkrāces pagasts, Skrundas novads
+371 29633991, www.ventmalas.lv

nie i
n  j  n c
Lielā iela 1, Kultūras nams, Skrunda, 
Skrundas novads
+371 22057345, gerta9@inbox.lv

 p  
ejn c  e  iep  

Lielā iela 28, Grobiņa
+371 63491474, www.sialats.lv

ejn c  I e  i  
“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts, 
Grobiņas novads, +371 29433552, 
jurastalli@inbox.lv, www.jurastalli.lv 

ejn c  Lie ā pie  
 Rīgas iela 45, Grobiņa
+371 29525715 

ejn c  e  i  
Lielā iela 33, Grobiņa
+371 29741365 

ejn c  ci  
Lielā iela 70, Grobiņa
+371 63491142 

e pin   i in  p e ne  
Pīlādžu iela 3, Grobiņa 
+371 26661194
tkoga@inbox.lv
www.grobinasvikingi.lv

 25 
     

   L   
 

e pin   i  
“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts, 
Grobiņas novads
+371 29359778, 
jurastalli@inbox.lv
www.jurastalli.lv
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e pin  en  
Lēnas, Nīkrāces pagasts, Skrundas novads
+371 29633991
info@ventmalas
www.ventmalas.lv
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i  in ācij  
i  n  i  

in ācij  p n i  
i  n  e  

p e āj  cen  
Lielā iela 76, Grobiņa
+371 63490458

I e  
Lielā iela 56, Grobiņa
+371 22024940
info@grobinasturisms.lv
www.grobinasturisms.lv
 
n  i  in ācij  p n i 
Raiņa iela 11, Skrunda
+371 25708808, +371 63350454
didzis.strazdins@skrunda.lv, 
zane.eglite@skrunda.lv
www.skrundasnovads.lv

ā p
ā  p  p e  
 i   

Izjādes ar zirgiem un vizināšanās aizjūgā. aisa 
trošu atrakcijas pieaugušajiem un bērniem. 
Sporta spē u un bērnu rota u laukumi, lapene 
un pasākumu teltis, ka ejnīca. 

“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts, 
Grobiņas novads
Pasākumi: +371 29359778, 
Zirgu izjādes: +371 28311380
jurastalli@inbox.lv, www.jurastalli.lv

p   e nie i  
autuve un mednieku skola.

“Bērzpurvi”, Grobiņas novads
+371 26192004, mednieki@inbox.lv

ei p  i in  e   
M. Namiķa iela 2b, Grobiņa
+371 29294912
www.vikingwake.com

Atpūtas vietas un makšķerēšana:

L p   
anoe, pedā katamarānu un makš ernieku laivu 

noma, pirts, ba a, batuts, slīdkalni š, šūpoles, 
velokarti, š ūcieni pa trosi. 

Raņķu pagasts, Skrundas novads
+371 29135682
lapsas321@inbox.lv, www.laivubaze.lv

en   
anoe, gumijas laivu un velosipēdu noma, pirts, 

ba a, pludmales volejbola laukums. 

Ventas, Raņķu pagasts, Skrundas novads
+371 29106069
www.ventas.lv

ene   
ludmales volejbola un utbola laukumi, 

nobrauciens ar gaisa trosi, peldvieta, 
pirts, iespēja braukt ar ūdens velosipēdu, 
makš erēšana, rota u laukums un āra spēles.  

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads
+371 29188765
kamenes.kamenes@inbox.lv, 
www.atputakamenes.lv

ejn c  n ie n c  pā e  
Skolas 8, Kalvene
+371 63497001, +371 29104657 
spares8@inbox.lv, 
www.hotelspares.lv 

e ān  n  i  
Pils iela 2, Skrunda
+371 63370000, +371 22113355
office@skrundasmuiza.lv 

i  n  
“Mežkalni”, Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads, +371 26496498 

ejn c  i  
Raiņa iela 10a, Skrunda
+371 26794288, +371 26063602 

 n  
ie n c  n  i  

Pils iela 2, Skrunda
+371 63370000, +371 22113355
office@skrundasmuiza.lv
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ie  āj   
Nīkrāces pagasts, Skrundas novads
+371 29147859
inga.karklina@inbox.lv

 
5
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ien  āj  ec n i  
Vecvanagi, Skrundas pagasts, 
Skrundas novads
+371 28643994
inaleona@inbox.lv
www.vecvanagi.lv
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 AR R S

Grezna pa ātne  rado a ta adne –  
valodu  au u un ar u karuselis  

ā  
taka
ie ā e n   
i p e p i i

60

2  n  pi  n i  
p e  

urzemes baronu antei e u pils celta 
. gadsimta sākumā klasicisma stilā, joprojām 

viens no krāš ākajiem šī stila paraugiem urzemē. 

ui as kompleksa teritorijā ietilpst arī 
 a plašais azdangas parks – šobrīd viens 

no lielākajiem un dendrolo iski bagātākajiem 
Latvijas mui u parkiem.  

Pilī atrodas Kazdangas pils muzejs un 
Tūrisma informācijas centrs.
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga 
+371 29103813,  
+371 28616717
www.kazdangaspils.com 

3  i p e 
Aizputes vācu Hasenpoth  vēsture aizsākusies 
tagadējā Baznīckalnā, kur līdz . gs. bijis 
kuršu pilskalns. ācu krustneši to ie ēma un 
uzcēla baznīcu – tā stāv vēl tagad. Aizpute 
bijusi urzemes bīskapijas galvaspilsēta ar 
domkapitulu, bet otrpus Tebras upei Livonijas 
ordenis uzcēlis nocietinājumus  upe iezīmējusi 
robe u starp ordeni un bīskapiju. 

Aizputes viduslaiku pilsētas da ā un . gs. koka 
ēkās aktīvi darbojas kultūras organizācijas – 
mākslinieku reziden u centrs Serde , galerija 

ētras māja , jauniešu Ideju māja , Le u 
istaba un audēju studija.

1  ien  i   e   

Barona on ēdema vasaras un medību 
rezidence. ui as komplekss ir atvērts 
viesiem, tiek piedāvātas gan ekskluzīvas piena 
S A procedūras, gan nakš ošana elegantos 
numuri os, gan arī no vietējiem produktiem 
gatavota maltīte o u krodzi ā.

Līdzās iena mui ai iekārtots muzejs, kurā 
uzzināsiet visu par piena rūpniecības attīstību 
Latvijā. Iespēja pašiem slaukt govi, kult sviestu, 
arī uzklausīt runājošas govs stāstu. 

Sieksāte, Rudbāržu pagasts
+371 26518660
piens@pienamuzejs.lv
www.pienamuzejs.lv

1

2

3 4
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5  ā  e e  i   

Telses mui as vācu Telsen  kungu mājā līdz 
mūsdienām saglabājušies vērtīgi baroka stila 
kamīni, akmenī kalts galvenās ieejas portāls u.c. 
deta as. ompleksa ēkās tiek veikti restaurācijas 
darbi. ieejami apartamenti kalpu mājā. 

Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Tāši, Medzes pagasts, Grobiņas novads
+371 29133136 
telses_muiza@inbox.lv

6  p i  i  

ui as apbūves baroka ansamblis veidojies pie 
Alokstes upes . gs. sākumā. ui as īpašnieki –
on stenzakeni fon der Osten-Sacken , 

vēlāk on or u dzimta. . un . gadsimta 
mijā mui ā saimniekoja vēlākais Somijas 
prezidents ustavs anner eims. ašreiz mui ā 
pamatskola un muzejs.  

Darba laiks:
1.05.–30.09. O–S 11:00–17:00
1.10.–30.04. P–Pk 8:00–16:00,
citā laikā – apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Apriķu skola, Lažas pagasts, 
Aizputes novads
+371 29184684
rukisaina@inbox.lv

n c  n e i en  cen  e e   

ēsturisks ēku komplekss, kuru katru vasaru par 
savu radošo darba vietu izvēlas vairāki desmiti 
mākslinieku.    

Aizpute, Atmodas iela 9
+371 29817180
www.serde.lv 

ā p
ien  i   e    
irts, multi unkcionāls sporta laukums,  tenisa 

laukumi, atpūtas un pastaigu parks, brie u 
dārzs, telšu un kempingu laukums. 

Sieksāte, Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads
+371 26518660 
piens@pienamuiza.lv
www.pienamuzejs.lv

n  i  p  
elosipēdu un katamarānu noma, pastaigas un 

izbraucieni gida pavadībā, iespēja parkā spēlēt 
da ādas tematiskās spēles, loka šaušana.

Jaunatnes gatve 1, Kazdanga 
+371 29103813, +371 63449755, 
+371 28616717
www.kazdangaspils.com

p e ān   
eintbola analogs Laser tag ir augsti 

te nolo iska spēle, kuras mēr is ir neitralizēt 
pretiniekus ar in rasarkano staru. 

“Kļavas”, Kazdangas pagasts, 
Aizputes novads
+371 29399379
info@lasertags.lv, www.lasertags.lv

Aizputes iedzīvotāju pamatsastāvs tradicionāli 
daudznacionāls, ievērojams ir vācu un ebreju 
kopienu atstātais kultūrvēsturiskais mantojums. 

. gadā Aizputē celtā sinagoga ir senākā 
no pastāvošajām sinagogām, pašreiz tiek 
izmantota kā pilsētas ultūras nams.

4  i p e  j nā i i   
ka celta .– . gs. mijā kā jaunā kungu māja, 

kur pārcēlās pils īpašnieka imene, bet vecajā 
pilī izmitināja mui as kalpotājus. 

kā darbojas Aizputes vīna darītava un Aizputes 
ovadpētniecības muzejs.

Jaunās ilsmui as senajā velvju pagrabā ir 
iespēja nobaudīt Aizputes vīna darītavā tapušo 
vīnu – vairāku godalgu īpašnieku.

Skolas iela 1, Aizpute
+371 26397949
info@ekovins.lv
www.aizputesvins.lv 

i p e  p niec  ej
Darba laiks: 
1.05.–31.09. P–Pk 9:00–17:00, 
S 10:00–14:00; 
1.10.–30.04. P–Pk 9:00–17:00, 
katra 3. sestdiena 10:00–14:00
Skolas iela 1, Aizpute
+371 29623284
aizpute.muzejs@gmail.com 
www.aizputesmuzejs.lv

7  p i  n c  
Tiek uzskatīta par urzemes sakrālās mākslas 
pērli – tās iekštelpu krāš ums paliek atmi ā 
ikvienam. Savu krāš o rokoko kompozīcijas 
interjeru Apri u baznīca ieguvusi . gs. vidū, 
vēl greznāku to dara griestu gleznojumi.

Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
Ieeja pret ziedojumiem.
Apriķi, Aizputes novads
+371 26811417, +371 29683033

  p  
Le  i  
Lielākā adomju laiku le u kolekcija, kura 
veidojusies  gadus, apskatāmas  lelles.   

Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Katoļu iela 1, Aizpute
+371 28617307
turisms@aizpute.lv

ā  e ij   āj   
ākslinieku darbnīca, suvenīru veikals, viesu 

nams un tūrisma in ormācijas punkts.   

Pasta iela 1a, Aizpute
+371 29545975
www.metra-a.lv 
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i  e  iep n    
ācību drava. Atpūta, iespēja iemē ināt 

dravnieka arodu. edus, naš i.   

“Cīravas Ķēniņi”, Cīravas pagasts, 
Aizputes novads 
+371 26446701

i i ā i niec  i   
Biškopība, tēju un ārstniecisko augu audzēšana.   

“Turaidas”, Dunalkas pagasts, 
Durbes novads
+371 29649900, zmanteja@inbox.lv 

 p  
 i  
“Piena muiža”, Sieksāte, Rudbāržu 
pagasts, Skrundas novads
+371 63331233, +371 26518660
piens@pienamuiza.lv, www.pienamuiza.lv 

e e ej  
Atmodas iela 28, Aizpute
+371 29903473
berkereja-ss@inbox.lv

ejn c  āpenie i  
Saules iela 3a, Aizpute
 +371 63448419 

ejn c  Li nij  
 Atmodas iela 24, Aizpute
+371 63448687 

 n  
ie n c  ien  i   e  

Sieksāte, Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads
+371 26518660
piens@pienamuiza.lv
www.pienamuiza.lv
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i  in ācij  
i p e  n  i  

in ācij  cen   
Atmodas iela 16, Aizpute
+371 28617307
turisms@aizpute.lv
www.visitaizpute.lv

n  i  
in ācij  cen  

Jaunatnes gatve 1, Kazdanga, 
Aizputes novads
+371 29103813 
kazdanga.tic@inbox.lv, 
www.kazdangaspils.com
 

 i  in ācij  p n  
“Atbalsti”, Cīrava, Aizputes novads
+371 25435898
cirava.tic@inbox.lv
www.cirava.lv

ā  e e  i  ā e 
Laivu noma Tāšu ezerā.

Medzes pagasts, Grobiņas novads
+371 28628772

ā i
Laivu noma Tāšu ezerā.  

Medzes pagasts, Grobiņas novads
+371 29906373

i p e  p i ā pe  L  
en ā   

esteidzīgai atpūtai pie dabas peldētavā ir 
ierīkotas telšu un ugunskuru vietas, ērbtuves, 

 un automašīnu stāvvieta. 

Jelgavas iela, Aizpute

e    e  p ā  
astaigu taka ar aktīvās atpūtas elementiem – 

trošu tiltu, kāpšanas sienām, šūpolēm u.c. 

Cīravas pagasts, Aizputes novads

i  i   
Labiekārtotas peldvietas, bērnu rota laukums, 
telšu vietas un makš erēšana.  

“Braslas”, Cīravas pagasts, 
Aizputes novads
+371 29167232

ie jie i
ien  pā ā e   p   

Ekskursijas piena produktu ra otnē un dabīgu 
piena produktu degustācija. Uz em līdz  
cilvēku lielas grupas.   

Bērzu gatve 4, Kazdanga, 
Aizputes novads
+371 29230365

i i     
“Garīkas”, Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads
+371 29147778, +371 29134122
info@garikas.lv
www.garikas.lv 

ie  āj    
Rudbāržu pagasts, Skrundas novads
+371 29147778, +371 29134122
info@garikas.lv
www.garikas.lv
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ie  āj  L  
Kazdangas pagasts, Aizputes novads
+371 26706009
laukukurorts@inbox.lv
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ie  āj   āj  
Pasta iela 1a, Aizpute
+371 29545975
hotel@metra-a.lv
www.metra-a.lv 
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ie  āj  i p  
Liepājas iela 30B, Aizpute
+371 26519381
liskulte@inbox.lv

 
3

  
10 

  
   L   

 

ien  āj  Leji  
Cildi, Kazdangas pagasts, Aizputes novads
+371 29197788, +371 26559222
sarmite.cinovska@2c.lv
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ā  i  p  āj
Tāši, Medzes pagasts, Grobiņas novads
+371 29133136
telses_muiza@inbox.lv
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i
ā ie

Liepājā ir vairāki bezmaksas 
stāvlaukumi automašīnām, 
stāvvietas autobusiem, kā arī 
stāvvietas, kas piemērotas 
kemperiem. 

aksas stāvvietas cena  
 min  ,  EU , 

  ,  EU , katra nākamā 
stunda  ,  EU . 

Atseviš ās stāvvietās ir 
noteikts transportlīdzek a 
novietojuma veids, citur auto 
ir iespējams novietot bez 
maksas uz noteiktu laiku. 

ievērsiet uzmanību ce a 
zīmēm un papildzīmēm!

ie i i  n p
ilsētā ērti pārvietoties ar 

da ādu maršrutu autobusiem 
un mikroautobusiem, kā arī 
tramvaju, izmantojot vienoto 
bi eti par ,  EU  pērkot 
kioskā  vai ,  EU  pērkot 
pie transportlīdzek a vadītāja . 
Iepriekšpārdošanā pieejama 

 dienas bi ete un  bi ešu 
komplekts. aršruti un kustību 
saraksts sabiedriskā transporta 
pieturvietās un 
www.liepajastransports.lv 

e i
Atradums  

+371 634 44444 

Baltic Ta i
+371 8500

urzemes Ta i  
+371 634 22222 

Taksometrs Liepāja  
+371 28700700 

TA I Liepāja
+371 20080012

Ta i ārtāja
+371 634 88888 

Livonija TA I  
+371 29555556

Līvu ikings  
+371 634 66666  

 pi
 n

īga–Liepāja, šoseja A , 
attālums  km

entspils–Liepāja, šoseja , 
attālums  km

uldīga–Liepāja, šoseja , 
attālums  km

laipēda–Liepāja, šoseja A , 
attālums  km

 i cien
o dzelzce a stacijas īga  
k  īga–Liepāja

o zelzce a stacijas Liepājā  
Sv  Liepāja– īga

Pārbaudiet kustības sarakstu 
pirms izbraukšanas 
www.pv.lv, www.1188.lv

 
  

īga–Liepāja, 
aptuvenais laiks ce ā ,   

AS “Liepājas autobusu 
parks” maršrutā Liepāja–Rīga 
pasažieriem nodrošina ērtu 
nokļūšanu lidostā “Rīga”, 
neiebraucot Rīgas centrā, kā 
arī maršrutā Rīga–Liepāja ērtu 
nokļūšanu Liepājā no lidostas 
“Rīga”. 
Informācija +371 634 22754, 
26393694 
www.lap.lv

 en pi   
n ie
entspils–Liepāja, 

aptuvenais laiks ce ā , –   

uldīga–Liepāja, 
aptuvenais laiks ce ā , –   

Talsi–Liepāja, 
aptuvenais laiks ce ā ,   

Autobusu kustību saraksts: 
www.autoosta.lv, www.1188.lv
Biļetes: www.bezrindas.lv, 
www.buseurope.eu
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ip  n n
laipēda–Liepāja, 

aptuvenais laiks ce ā , –   

alanga–Liepāja, 
aptuvenais laiks ce ā   

Autobusu kustību saraksts: 
www.liepajasture.lv, 
www.ecolines.net

Autoosta Liepājā 
Stacijas laukums
+371 634 22754

 p ā i
Liepāja–Lībeka ācijā Lübeck, 
Travemünde , aptuvenais laiks 
ce ā    

Prāmju termināls Liepājā
Brīvostas iela 46
+371 636 22999, 

Prāmja kustības saraksts un 
cenas: www.stenaline.lv

 i n
Liepāj  p i ā i  

 km no Liepājas centra
arterlidojumi 

Lidostas iela 8, Cimdenieki, 
Grobiņas novads
www.liepaja-airport.lv

n  p i ā 
i  
aptuveni  km uz dienvidiem 
no Liepājas
Lidojumi no open āgenas, 

slo, askavas, īgas

Liepojos pl. 1, Palanga, Lietuva
www.palanga-airport.lt

p i ā i   
 km no Liepājas

Lidosta “Rīga” 10/1, 
Mārupes novads 
www.riga-airport.com

 j
Liepāj   cen
Vecā ostmala 40, Liepāja

odrošina pietauvošanās 
vietu, ūdensapgādi, 
elektroapgādi, piestātnes 
apsardzi.

N 56°30’45.52’’ E 
21°00’42.86” 
+371 26155882
yachting@lsez.lv

Ienāc   
ei !





Istabu skaits

Gultasvietu skaits

Apartamentu skaits/ 
āji u skaits

Vietu skaits

Virtuve

dināšana 

Trena ieru zāle

Bērniem draudzīga  
naktsmītne

iemērots personām  
ar īpašām vajadzībām

Sauna

S A procedūras

At auti dzīvnieki

Bērnu krēsli š

Bērnu stūrītis

Liepājas menci i

WC    

i

Svinību kon eren u zāle

Iespējami norē ini ar kredītkarti

Attālums līdz peldvietai ūdenstilpnei

Attālums līdz Liepājai

uša

Telšu vietu skaits

ieslēgumi kemperiem
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I n ie p j i

Liepāj  e i n  i   
in ācij  i j

artes, ce ve i, suvenīri, gidu pakalpojumi, velo noma, naktsmīt u  
rezervēšana, sabiedriskā transporta bi etes. 

o u laukums  
+371 294 021 11  

    
in o liepaja.travel 

.liepaja.travel

e i ā  n i

trā medicīniskā palīdzība , , 

Ugunsdzēsība un glābšana , 

olicija   , 

Uzzi as    ,   Liepājā

Liepājas re ionālā slimnīca    L , U

 
liepaja.travel

 LiepajaTravel 

 LiepajaTravel

HAMBURG

MINSK

VILNIUS

TALLINN

ST. PETERSBURG

HELSINKI

STOCKHOLM

LATVIA

ESTONIA

LITHUANIA

BELARUS

POLAND

FINLAND

SWEDEN

DENMARK

GERMANY

RUSSIA

COPENHAGEN

RIGALI

 Liepājas re iona tūrisma in ormācijas birojs, 

Bezmaksas izdevums tapis ar Liepājas domes un novadu pašvaldības 
nansiālu atbalstu.

oto rā jas  E. o evi s, A. rūsis, . elns, . ertsons, J. ecbrālis, . u ga, 
A. elti a, Liepājas re iona tūrisma in ormācijas biroja un novadu pašvaldību 
tūrisma in ormācijas centru publicitātes oto.

artes  SIA aršu izdevniecība Jā a sēta

Dizains   SIA E

Druka  SIA Talsu tipogrā ja
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