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Zirgu salas dabas taka
Zirgu sala ir lielākā no 15 Liepājas ezera 
salām. Tā kļuvusi par iecienītu liepājnieku 
un pilsētas viesu atpūtas vietu, kur doties 
pastaigās un vērot putnus no skatu torņa. 
4 km garā pastaigu taka papildināta ar 
koka laipām, divām skatu platformām 
ezerā, augu stādījumiem, āra trenažieriem 
un atpūtas vietām.  
Adrese: Zirgu sala, Liepāja

Sienas gleznojums Ziemeļu fortos
Starp Ziemeļu fortiem un Cietokšņa bateriju 
Nr.3 uz nocietinājuma sienas skatāms 
sievietes portrets. To gleznojis franču 
mākslinieks ar pseidonīmu Al Sticking, 
iedvesmojoties no Sv.Annas baznīcā 
sastaptas sievietes un viņas dzīves stāsta.
Adrese: Karosta, Liepāja

Redāns
Daļa no 19.gs beigās būvētā cara laika 
cietokšņa, kurā 1919.gadā notika sīvas 
cīņas, aizstāvot Liepāju pret Bermonta 
karaspēku. Skolēniem tiek piedāvāta 
interaktīva ekskursija, un 2019.gada 
pavasarī tiks atklāta 9 km gara pastaigu 
taka Karostas mežu teritorijā ar sākumu 
Redānā.
Adrese: 14.novembra bulvāris 82/86, 
Liepāja

Laser Tag spēle 
“Poligon 1 Liepāja”
Liepājā lielākā iekštelpu lazertag arēna. 
Piemērota interesentiem bez vecuma 
ierobežojuma. Spēles laiks jārezervē 
iepriekš.
Adrese: Zemnieku iela 32, Liepāja
Tālr.: +371 20014041
www.poligon-1.lv

Piedzīvojumu parks 
“Austrumu forts”
Piedzīvojumu parks visai ģimenei ar 
piknika vietām, grilu un ugunskura vietu. 
Adrenalīnu alkstošajiem piedāvājumā 
ūdens elektrodēlis, ar kuru var traukties 
līdz pat 40km/h lielā ātrumā.
Adrese: Brīvības iela 180, Liepāja
Tālr.: +371 28180979
www.austrumuforts.lv

Karostas ūdenstornis
Celts 1905.gadā un apgādāja ar ūdeni 
visu Karostas teritoriju. Vēl līdz šodienai 
saglabājušies vecie sūkņi no torņa 
būvēšanas laikiem.
Ekskursijas jāpiesaka iepriekš!
Adrese: Ģenerāļa Baloža iela 29, Liepāja
Tālr.: +371 26369470

LIEPĀJA



Airsoft spēles 
Karostas cietumā un Redānā
Airsoft ir militāra rakstura taktiskā spēle, 
kurā izmanto kaujas ieroču replikas un 
šauj ar 6 mm lielām plastmasas 
bumbiņām. Ieroču un aprīkojuma īre, 
Airsoft pasākumu organizēšana.
Adrese: Invalīdu iela 4 un 
14. novembra bulvāris 82/86
Tālr.:  +371 26899077
www.karostascietums.lv

Alpīnisma siena LOC Manēžā
Gandrīz 11 m augsta siena ar 8 celiņiem. 
Vairāki 3–4 m augsti boulderinga 
maršruti.
Adrese: Brīvības iela 55, Liepāja
Tālr.: +371 29981890

Aizputes ūdenstornis – 
skatu tornis
27 m augstais tornis būvēts 1960. gadā un 
darbojies līdz 2009. gadam. Apskatāms pirmā 
stāva interjera iekārtojums, eksponēti 
ūdensapgādes tīklu krāni, informācija par citiem 
industriālajiem objektiem Aizputē, darbināms 
3D ūdenstorņa modelis un dziļurbuma modelis. 
No torņa paveras skats uz Aizputes apbūvi.
Adrese: Atmodas iela 32 C, Aizpute
Tālr.: +371 23663289

Kazdangas parka laipa un
skatu tornis
190 m gara gājēju pontonu laipa pāri 
Dzirnezeram ar skatu torni 2,7 metru 
augstumā virs ūdens līmeņa dabas 
daudzveidības un putnu vērošanai. 
Adrese: Kazdangas parks, Aizputes novads

Cīravas meža parks
Papildināts ar divām jaunām takām – 
“Leģendu takā” apskatāmas skulptūras, 
kas veidotas no vējā aplauztiem un 
izkaltušiem ošiem, nemainot to dabisko 
novietojumu, bet “Skaņajā takā” izvietoti 
pieci skanoši vides objekti no metāla.
Adrese: Cīravas pagasts,  Aizputes novads
Tālr.: +371 25435898

Rotaļu istaba “Extra Fun”
Liepājas lielākā un atrakcijām bagātākā 
rotaļu istaba.
Adrese: Rīgas iela 56, Liepāja
Tālr.: +371 22093155
www.extrafun.lv

LIEPĀJAS APKĀRTNE



Pastaigu taka gar Ālandes upi
Pastaigu taka 3 km garumā vijas gar 
līkumotajiem Ālandes upes krastiem cauri 
mūsdienu Grobiņai. Visā takas garumā 
izvietoti stendi, kuros attēloti Grobiņai 
nozīmīgi vēstures stāsti. Taka piemērota 
pastaigām, veloizbraucieniem, kā arī 
pielāgota personām ar kustību 
traucējumiem.
Adrese: Sākums pie Grobiņas pilsdrupām

Otaņķu senlietu krātuves
Seno zirglietu šķūnis
Ekspozīcijā var apskatīt krātuvei dāvinātās 
zirglietas, uzzināt par to pielietojumu un 
Otaņķu puses zirgu kopšanas paražām. Tūri 
vada gids - Nīcas tautumeita.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Adrese: Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
Tālr.: +371 20031406
www.otankusenlietas.mozello.lv

Gramzdas mežaparks ar 
dabas kinozāli
2 km garas pastaigu takas, “Zaļā klase” un 
dabas kinozāle “Daba iedvesmo” ar 40 
sēdvietām. Mežaparka teritorijā ierīkota arī 
velo trase.
Adrese: Gramzda, Gramzdas pagasts, 
Priekules novads
Tālr.: +371 28374204

Pastaigu taka gar Ventu
Aiz Skrundas estrādes gar Ventas upi 
izveidota gandrīz kilometru gara pastaigu 
taka, kura šogad papildināta ar piknika vietu 
– galdu, soliem, interesantu grilu laivas 
formā un ugunskura vietu, kā arī sajūtu 
takas elementiem. Iemūžini savu viesošanos 
Skrundā, nofotografējoties rāmītī 
ar Ventas tiltu fonā!
Adrese: Saldus iela 23, Skrunda

Pastaigu taka Volzbaha kalnā
Vaiņodes novads ir kalnainākais Liepājas 
apkārtnē. Volzbaha kalnā pagājušajā gadā 
izbūvēta pastaigu taka ar kāpnēm līdz dīķim, 
kā arī izveidotas vairākas skatu platformas 
dabas baudīšanai.
Adrese: Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
Tālr.: +371 29391023
b biedribavolzbahs

Gramzdas baznīca
Vairākkārt pārbūvēta, sagrauta, dedzināta, 
un tomēr atkal atjaunota! Interesanti, ka 
daļa baznīcas atrodas zem klajas debess, bet 
altāra vietā sienā izveidots stikla krusts, kurš 
kalpo kā abpusējs altāris.
Adrese: Gramzdas pagasts, Priekules novads



Trošu parks 
“Cietais rieksts” 
Atpūtas kompleksā “Lauku Kūrorts” 
iespēja izmēģināt spēkus dažāda 
augstuma un sarežģītības trasēs, 
vertikālu un horizontālu šķēršļu 
pārvarēšanu unikālas 
konstrukcijas tornī.
Adrese: “Ūdensrozes”, Kazdangas 
pagasts, Aizputes novads
Tālr.: +371 28332737, +371 26706009 
b laukukurorts

Pastaigu taka 
Embūtes dabas parkā
Embūte ir noslēpumaina, leģendām 
apvīta vieta, kur ieeju dabas parkā 
sargā kuršu zobeni, atrodamas 
mītiskas gravas, avoti un svētie ozoli, 
pilskalni un pilsdrupas. Pagājušajā 
gadā parkā uzbūvēts skatu tornis un 
pastaigu taka ar veselības stendiem.
Adrese: Embūte, Embūtes pagasts, 
Vaiņodes novads
Tālr.: +371 26632134

Būšnieku ezera laivu bāze un 
meža veloceliņš ar gājēju laipu 
un skatu platformu Natura 2000 
teritorijā
Pabeigta ezera infrastruktūras pilnveidošana, 
tādejādi ikvienam iespējams mērot 8 km velo 
maršrutu visapkārt Bušnieku ezeram - ap ezeru 
izbūvēts gājēju un veloceliņš, izveidota 187 
metrus gara gājēju laipa un tās galā skatu 
platforma putnu vērošanai. Veloceliņa posmā 

uzstādīti informatīvie stendi par dabas liegumu un tajā sastopamo floru un faunu. 
Aktīva dzīvesveida piekritējus iepriecina arī izveidotā veselības taka ar 10 
vingrošanas stendiem visām vecuma grupām.
Būšnieku ezera laivu bāze
Darba laiks: 1. maijs–31. jūlijs 5.00–22.00, 1. augusts–30. septembris 5.00–21.00 
Adrese: Staldzenes iela 70, Ventspils
Tālr.:  +371 22000509
www.visitventspils.com 

Koncertzāle “Latvija”
Koncertzāle “Latvija” - Ziemeļkurzemes 
mūzikas, mākslas un kultūrizglītības centrs – 
koncertdarbību uzsāks 2019. gada jūlijā. 
Cienot lokālo un nacionālo kontekstu, jaunās 
koncertzāles repertuāru veidos Latvijas labāko 
mūziķu priekšnesumi, kā arī ekskluzīvi un 
pirmreizīgi ārvalstu mākslinieku koncerti. 
Muzikālo piedāvājumu īpašu padarīs divu 
pasaules mēroga unikālu mūzikas instrumentu 

izmantojums. Koncertzālē “Latvija” skanēs gan Vācijas ērģeļu būvniecības 
uzņēmuma “Johannes Klais Orgelbau” stabuļu ērģeles, gan pasaulē lielākās 
latviešu izcelsmes klavierbūvnieka Dāvida Kļaviņa klavieres.
Adrese: Lielais laukums 1, Ventspils
www.visitventspils.com 

VENTSPILS



Zvejas kuģis “Grots”
Zvejas kuģis “Grots” ir ar Baltijas jūras 
zvejniecības vēsturi saistīts kultūrvēsturisks 
objekts un ir vecākais Latvijā Baltikas tipa 
zvejas traleris, kura izmantošana saistās ar 
zvejniecības vēsturi Baltijas jūrā 20. gadsimta 
otrajā pusē. 
Adrese: Dienvidu mola stāvlaukums, Ventspils
Tālr.: +371 63622263, +371 29232226
www.visitventspils.com 

Atjaunotais Dienvidu mols un
skatu tornis Ventspilī
Vērot saulrietu, jūras bangošanos un kuģu 
ienākšanu ostā iespējams, dodoties pastaigā 
pa labiekārtoto un izgaismoto Dienvidu molu, 
kas ved līdz pat bākai. Brīnišķīgu ainavu no 
augšas uz pilsētu un jūru var baudīt no 19 m 
augstā Skatu torņa. 
Tālr.: +371 63622263, +371 29232226
www.visitventspils.com 

"Ēdiens brīvā dabā" Ancē
Ēdiens tiek pasniegts mežā, tas top laukā – 
atvērta tipa virtuvē un lieliski garšos pēc 
aktivitātēm loka šaušanas trasē vai 
laivošanas. Vēlams pieteikties stundu iepriekš, 
atvērts no maija līdz septembrim.
Adrese: "Krastiņi", Ance
Tālr.: +371 26844295
www.visitventspils.com

Suitu kulinārais mantojums
“Maģie suiti” piedāvā baudīt žograušus, 
spēkraušus, vētras raušus, piena zivju zupu, 
kas tiek pasniegti kopā ar dažādām izdarībām 
un apdziedāšanu.
Adrese: Tautas nams, Jūrkalne
Tālr.: +371 26405743
www.visitventspils.com

Atjaunotā Ovišu bākas ekspozīcija
Ovišu bākā eksponātus var ne tikai apskatīt, bet 
arī dzirdēt, sataustīt un izmēģināt. Var rakstīt 
savu novēlējumu Morzes ābeces valodā, sekot 
Kurzemes bāku gaismas signāliem, siet jūrnieka 
mezglus, animācijas filmā iepazīties ar bāku 
signālu padeves vēsturi un darboties 
multimediju stendā.
Adrese: Oviši, Tārgales pagasts
Tālr.: +371 26264616
www.visitventspils.com

Jaunas ieejas uz jūru
Pilsētas DR daļā izbūvētas divas jaunas ieejas 
ar koka celiņu laipām uz jūru. Saulrieta ielā 
izbūvēts plašs auto stāvlaukums, gājēju un 
velobraucēju celiņi, kas šķērso Eiropas 
nozīmes aizsargājamās teritorijas Pelēkās 
kāpas zonu. Devītā laipa no Jūrmalas parka 
ved uz nūdistu pludmali, bet desmitā laipa 
piemērota pastaigām ar suņiem.
Adrese: Saulrieta ielas galā, Ventspils
Tālr.: +371 63622263, +371 29232226
www.visitventspils.com 

VENTSPILS NOVADS



Kafijas grauzdētava “Curonia”
Kafija ir vairāk nekā tikai lielisks dzēriens, 
tas ir stāsts! Jau 17.-18.gs. Hercogs Jēkabs, 
attīstot tirdzniecību starp Kuldīgu un citām 
Hanzas apvienības pilsētām, gan tālākām 
zemēm, kā vienu no ekskluzīvajiem 
produktiem Kuldīgā ieveda kafiju. 
Pēc ilgiem laikiem, kafijas pupiņas ir 
atgriezušās Kuldīgā. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Adrese: Baznīcas iela 6, Kuldīga
Tālr.: +371 28826604
b Curonia-Coffee-Roasters 
Cena: 5 EUR/personai

Kabiles muižas 
vīna darītava (Drīzumā)
Kabiles muižas vīna darītava ražo rozā 
rabarberu dzirkstošo vīnu un divu veidu sidrus, 
kuri radīti no 100% ābolu sulas. Kabiles muiža 
un muižas kungu māja ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis, kurā saglabājušies 
unikāli 18. un 19. gs. interjeri. Iepriekš 
piesakoties, grupām no 10 personām pieejama 
vīnu degustācija un senās muižas apskate.

Adrese:  “Kabiles muiža”, Kabiles pagasts, Kuldīgas novads
Tālr.: +371 28380477   b Kabilesmuiza
Cena: pēc vienošanās

Pastaigu taka gar Ventas ieleju
Kuldīgas pilsētā izveidota 2,5 km gara 
labiekārtota pastaigu taka gar pašu Ventas 
krastu, savienojot Kuldīgas veco ķieģeļu tiltu 
ar jauno tiltu.
Takas sākumpunkts: Pils iela 8, Kuldīga

Kuldīgas restaurācijas centrs
Kokapstrādes restaurācijas darbnīcā 
apmeklētāji var vērot restaurācijas procesu, 
kura pamatā ir tradicionālās ēku atjaunošanas 
metodes. Izglītības telpā informatīvie stendi 
ļauj iepazīt tradicionālos būvniecības 
materiālus. Grupām pieteikties iepriekš!
Darba laiks: P.-C. 9:00-16:00, Pk. ierpiekš 
piesakoties, S., Sv. – slēgts
Adrese: Baznīcas iela 30, Kuldīga
Tālr.: +371 29604434, +371 27021298
b kuldigasrestauracijascentrs

Keramikas darbnīca 
“Saules ceplis” (Drīzumā)
No aprīļa Kuldīgas novadā darbu uzsāks 
keramikas darbnīca "Saules ceplis", kurā 
darbosies dizainere - keramiķe Madara Atiķe. 
Viena no nedaudzajiem amata meistariem, 
kas traukus darina pēc sentēvu tehnoloģijas, 
apdedzinot svēpēšanas tehnoloģijā. Piedāvā 
nodarbības melnās keramikas tehnikā.

Adrese: “Medulāji”, Padures pagasts, Kuldīgas novads
Tālr.: Tālr.: +371 26072594
b SaulesCeplis
Cena: pēc vienošanās 

KULDĪGA UN APKĀRTNE



J. Rozentāla oriģināldarbu ekspozīcija
J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs 
piedāvā aplūkot unikālu izcilā latviešu mākslinieka 
Jaņa Rozentāla gleznu, oriģinālzīmējumu, skiču un 
uzmetumu ekspozīciju. Ar jaunās ekspozīcijas 
atklāšanu 2018. gadā tika noslēgta J. Rozentāla 
darbnīcas “Sapņa tornis” atjaunošana, un šobrīd 
apskatei pieejami abi ēkas stāvi.
Adrese: Striķu iela 22, Saldus
Tālr.: +371 63881547
www.muzejs.saldus.lv

SALDUS UN APKĀRTNE

Spēle “Plaukstas lieluma Saldus"
Biedrība “Kapelleru nams” piedāvā komandu 
spēli “Plaukstas lieluma Saldus”. Spēles laikā, 
apmeklējot 14 objektus pilsētas centrā un 
planšetē izpildot 18 uzdevumus, iespējams 
iepazīt Saldus vēsturi un personības, kā arī 
uzzināt vērtīgus un interesantus faktus.
Adrese: Striķu iela 7, Saldus
Tālr.: +371 29443117

Loka šaušana apvidū
Interesentiem tiek piedāvāta iespēja apgūt 
loka šaušanas pamatus. Apgūtās prasmes var 
pielietot speciāli iekārtotā trasē, kurā 
izvietoti gan lokšaušanas stendi, gan 3D 
mērķi. Vienlaicīgi pieejami 10 loki. 
Piedāvājums pieejams ceturtdienās, iepriekš 
vienojoties par konkrētu laiku.
Adrese: "Viesturi", Novadnieku pagasts, 
Saldus novads
Tālr.: +371 26536043

Zemnieku saimniecība 
“Silavas”
Lauku sēta tūrisma sezonu atklās un 
viesus uzņems sākot ar 2019. gada 
1. maiju, piedāvājot aplūkot aitas, kazas, 
pundurcūciņas, trušus, zirgus, liellopus, 
strausus un citus putnus. Apmeklētājiem 
pieejamas ekskursijas pa tuvāko 
apkārtni, atpūtas vietas un 
makšķerēšanas iespējas.
Adrese: “Silavas”, Remtes pagasts, 
Brocēnu novads 
Tālr.: +371 28164203

Cieceres ezera krasta 
skatu tornis
Cieceres ezera pašā krastā izveidota 
labiekārtota teritorija ar soliņiem, 
piknika vietu, informācijas stendu un 
18.4 m augstu koka konstrukcijas skatu 
torni, kurš atrodas uz mākslīgi veidota 
uzbēruma, līdz ar to kopējais augstums 
sasniedz 30 metrus.
Adrese:  "Saulrieti", Cieceres pagasts, 
Brocēnu novads

Cementa skulptūras 
2018. gada vasarā Brocēnu novadā notika 
industriālās mākslas plenērs, kura 
rezultātā izveidotas četras betona 
skulptūras. Trīs no tām - “Ūdensrozes 
dzimšana”,  “Atrodi savējo…” un “Ūdensrožu 
princese” atrodas Brocēnos, savukārt 
skulptūra “Meitene” - Blīdenes pagastā.
Adrese:  "Saulrieti", Cieceres pagasts, 
Brocēnu novads



Zigfrīda Annas Meierovica
piemineklis Tukumā
Par godu Latvijas valsts simtgadei Tukuma 
vecpilsētā 2018.gada novembrī atklāts pirmā 
Latvijas ārlietu ministra Zigfrīda Annas 
Meierovica piemineklis. Tā autori ir tēlnieki 
Zane Elerte, Matīss Kalniņš un arhitekte 
Liene Līce.
Z. A. Meierovica piemineklim izraudzītā vieta 
ir simboliska. Tā atrodas pašā pilsētas sirdī, 
vecpilsētā - skvērā, kas atrodas pie Lielās un 

Jaunās ielas krustojuma, netālu no Brīvības laukuma un skolas, kurā mācījies 
izcilais valstsvīrs. Brizules muižas un Rideļos Tukuma apkaimē meklējamas 
mūsu pirmā ārlietu ministra saknes. Arī visu turpmāko mūžu valstsvīrs bijis 
biežs viesis Tukuma pusē. Z. A. Meierovics ir nodzīvojis īsu, bet neparasti 
spilgtu mūžu. Viņa personība, centieni un devums Latvijas labā apliecina 
vērtības, bez kurām nevar pastāvēt ne tauta, ne valsts, – pašapziņu, uzticību 
valsts ideāliem un nesavtīgu darbu, lai šos ideālus iemiesotu dzīvē.
Adrese: Z.A.Meierovica laukums, Tukums

Rideļu dzirnavu muzejs
Muzejs apmeklētājus iepazīstina ne vien ar 
Rideļu dzirnavu vēsturi, bet ar Latvijas 
dzirnavu vēsturi kopumā. Te iespējams 
apskatīt dažādas graudu malšanai 
nepieciešamās iekārtas un izprast, kā no 
grauda tikt līdz miltiem, grūbām, putraimiem 
un mannai. Dzirnavās ir iespēja noskatīties 
īsfilmu “No grauda līdz maizei”, kurā 
izsmeļoši parādīts un izskaidrots miltu 

malšanas process ar katra apstrādes posma funkcijām. 
Ieejas maksa: 2 EUR pieaugušajiem, 1 EUR bērniem
Apmeklējumam pieteikties iepriekš
Adrese: “Rideļu dzirnavas”, Engures pagasts, Engures novads
Tālr.: +371 26536532
www.rideludzirnavas.lv

Jaunpils ūdensdzirnavas
2018.gada rudenī savas durvis 
apmeklētājiem vēra atjaunotās Jaunpils 
ūdensdzirnavas. Dzirnavas tagad iespējams 
apskatīt individuāli, izmantojot dzirnavu 
gaņģu ceļvedi, vai arī doties ekskursijā ar 
Meldersievu. Ar moderna, skārienjutīga 
ekrāna palīdzību var interaktīvi iepazīties ar 
dzirnavu vēsturi, miltu malšanas procesu un 
lauksaimniecību mūsdienās. 

Ieejas maksa: 1 EUR pieaugušajiem, 0,50 EUR skolēniem, pensionāriem
Ekskursijai apmeklējumu pieteikt iepriekš
Adrese: “Jaunpils Dzirnavas”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
Tālr.: +371 63107082, +371 26101458
www.jaunpilspils.lv

Zušuciema parks Engurē
Zušuciema parku veido vairākas 
skulptūras, instalācijas un objekti, kas 
attēlo zušu ceļu no jūras līdz murdam. Te 
izveidota iespaidīga zvejnieka skulptūra, 
murds, laivas un arī citi objekti. Projekta 
autori Elīna Vojevoda un Gaits Burvis par 
parku saka: "Idejiski esam veidojuši parku, 
kas sākas pie galvenā ceļa, aicinot 
cilvēkus – garāmbraucējus iegriezties 

TUKUMS UN APKĀRTNE 

parkā, kur redzētu gan izglītojošus, gan informējošus objektus.”
Adrese: Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Engures novads



“Valguma pasaules”
mākslas telpa
Arī ziemā un arī krēslas stundās baudāmas 
dabas ainavas izcilu mākslinieku Andra 
Apses (Jaunzēlande) un Andra Eglīša 
(Latvija) lielformāta fotogrāfijās. Lai 
apskatītu visas 80 fotogrāfijas, jāmēro 
pusotru kilometru garš ceļš Valguma meža 
takās. Fotogrāfijās attēlotas unikālas 
Jaunzēlandes un Latvijas dabas ainavas. 

Viss vienā – iespēja veselīgi izkustēties, ieelpot spirgtu gaisu un baudīt 
pārsteidzošas ainavas gan dabā, gan bildēs!
Darba laiks līdz aprīlim: Pk.-Sv. 10.00-20.00. Citā laikā iepriekš piesakot
Ieejas maksa: pieaugušajiem 5 EUR, pensionāriem, skolēniem 4 EUR
Cenā iekļauta krūze zāļu tējas pirms vai pēc pastaigas
Adrese: “Valguma pasaule”, Smārdes pagasts, Engures novads 
Tālr.: +371 63181222, +371 29414022
www.valgumapasaule.lv

“Frontes mākslas” darbnīca
Darbnīcā no orģinālajiem izejmateriāliem 
tiek izgatavoti gredzeni, amuleti un svečturi. 
Katram būs iespēja iepazīties ar vairāk kā 
100 gadus senām izgatavošanas metodēm, 
kā to darīja latviešu strēlnieki, un gala 
rezultātā iegūt skaistu piemiņas lietu. Tiek 
piedāvātas arī izbraukuma darbnīcas uz 
klientu atrašanās vietu, kā ir arī iespēja 
iegādāties jau gatavus suvenīrus. 

Darbnīca piemērota bērniem no 10 gadu vecuma. Maksimālais dalībnieku 
skaits - 25. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Adrese: Ķemeru nacionālais parks
Tālr.: +371 22057669
b frontesdarbnica

Kandavas amatnieku 
biedrība un veikals “PūraLāde”
Kandavas novada amatnieki tagad darbojas 
jaunās telpās Kandavas vecpilsētā, blakus 
Promenādei, un piedāvā nodarbības 
dažādos rokdarbos, šūšanā, keramikas un 
porcelāna apgleznošanā, aušanā, ādas 
mākslinieciskajā apdarē un grāmatu 
iesiešanā. Kāziniekiem tiek piedāvāta 
kopīga personalizētu sapņu ķērāju 

gatavošana, grupām - senā tehnikā pītas pīnes gatavošana - paceles pīšana.
Turpat atvērts arī omulīgs Latvijas meistaru - mākslinieku un amatnieku 
veikaliņš “PūraLāde”.
Adrese: Ūdens iela 2, Kandava
Tālr.: +371 26113310
www.puralade.lv

Z/S "Cukuriņi"
Saimniecībā audzē smiltsērķšķus un piedāvā 
to produkcijas degustāciju.
Adrese: "Cukuriņi", Miegūze, 
Laidzes pagasts, Talsu novads
Tālr.: +371 29108006

TALSI UN APKĀRTNE 



Ainas maize
"Ainas maize" Talsos un novadā ir lielā 
cieņā. Cepēja Aina Šteinberga radījusi 
10 dažādu veidu maizes, kas priecēs pat 
visizsmalcinātāko garšu kārpiņu 
īpašniekus.
Adrese: "Rugāji", Laidzes pagasts, 
Talsu novads
Tālr.: +371 29434181

Deviņkalnu disku golfa parks
Disku golfa entuziasti izveidojuši aktīvās 
atpūtas vietu pilsētā - Deviņalnu disku golfa 
parku. Pieejama inventāra noma.
Adrese: Jaunatnes iela 7, Talsi, Talsu novads
Tālr.: +371 26289901
b DevinkalnuDiskuGolfaParks

“Cīrulīšu” mājas labumi
Iespējams iegādāties un nobaudīt dažādus 
mājražojumus, kā pašgatavotu zivju 
kulināriju, sīrupus, ievārījumus, čatnijus. 
Saimniecībā tiek piedāvāti arī plašā klāstā 
dažādi mājas vīni (ķirbju, plūmju, pieneņu, 
pīlādžu, dzērveņu, rabarberu, u.c.) un sidri. 
Adrese: “Cīrulīši”, Kaltene, Rojas novads
Tālr.: +371 28308124
b cirulisi

Jūras kultūras mantojuma
ekspozīciju centrs “Kaltenes klubs”
Iespējams iepazīties ar Ziemeļkurzemes 
piekrastes kultūrvēsturisko mantojumu, 
ekskursijas un pārgājieni pa Kalteni, dažādas 
kulinārās nodarbības un meistarklases. 
Adrese: “Kaltenes klubs”, Kaltene, Rojas novads
Tālr.: +371 29432899

SIA "Green Hive"
SIA “Green Hive” piedāvā iegādāties medu 
ar īpašām garšas niansēm, piemēram, 
ar piparmētras, čili, kanēļa, šokolādes un 
pašu audzētās lavandas noskaņu.
Adrese: Roceži, Laidzes pagasts, 
Talsu novads
Tālr.: +371 20365187

Motosporta 
ekspozīcija Pastendē
Kolekcijas īpašnieks ir motosportists un 
treneris Alfrēds Zamockis. Viņš agrāk 
motobraucēju aprindās bija zināms kā 
leģendārais “lidojošais indiānis”, tam ir 
pierādījums. Pirms dažiem gadiem liktenīgā 
mīlestība viņu atvedusi uz Pastendi, un tā 
Talsu novads tika pie senu motociklu 
ekspozīcijas.
Adrese: "Jaunupnieki", Pastende, 
Ģibuļu pagasts, Talsu novads 
Tālr.: +371 26751108



Lībiešu saieta nams Kolkā
Kolkas centrā atjaunotajā “Pastnieku” ēkā izveidots multifunkcionāls Lībiešu saieta nams. Tajā var gūt ieskatu 
Ziemeļķurzemes lībiešu kultūrā, tradicionālajās nodarbēs, valodas skanējumā un piekrastes kultūrvēsturiskajā mantojumā. 
Ir iespēja organizēt un apmeklēt kultūras pasākumus, seminārus, mācības, izstādes, kā arī saņemt tūrisma informāciju. 
Sadarbībā ar biedrību “Domesnes” te tiek veidota arī pastāvīga Kolkas zemūdens mantojuma brīvdabas ekspozīcija. Nams 
kļūst par sadarbības epicentru dažādām lībiešu un kultūrvēstures organizācijām un ikvienam interesentam.
Adrese: "Pastnieki", Kolka, 
Kolkas pagasts, Dundagas novads
Tālr.: +371 29402093
www.kolka.lv      www.visit.dundaga.lv



VisitKurzeme

KURZEME
R I E T U M L A T V I J A



KURZEMES TŪRISMA ASOCIĀCIJA 
Adrese: Baznīcas iela 5, Kuldīga
Tālr.: +371 63322259, +371 29334403
www.kurzeme.lv



Jūrtaka. Brīžiem tā ved pa smilšainu liedagu, brīžiem – pa akmeņiem un sīkiem oļiem nokaisītu pludmali. Reizēm tā izved cauri piejūras mežam vai piestāj zvejnieku ciematā. 
Pilsētā Jūrtaka kļūst teju vai neatpazīstama,bet sasniegusi Igauniju, tā pārtop par Ranniku Matkarada un turpina līkumot tālāk cauri kadiķu audzēm un piekrastes pļavām.
No Latvijas – Lietuvas robežas, līdz pat Tallinai ar tevi kopā ir jūra un kaijas, saule un vējš un it visur tevi pavada labā sajūta, ka visur esi gaidīts. 
Atliek tikai vēlēties un Jūrtaka aizved uz tuvāko atpūtas vietu, piedāvā siltas pusdienas un drošas naktsmājas. Pievienojies Jūrtakai, kur vien vēlies, atvadies no tās, kad vēlies, 
un atgriezies pie tās, kad atkal esi gatavs gājējs!  Jūrtaka tevi gaida vienmēr!

PIEKRASTES GĀJĒJU CEĻŠ

WWW.JURTAKA.LV estlathiking


