
Saraiķi – Ziemupe – 
Vērgale – Pāvilosta

 Vērgales muižas komplekss un muzejs
Vērgales muižas ēkas celtas 18. gs., bet 
vēlāk pārbūvētas vēlā klasicisma stilā. 
Tagad tur ir pamatskola, bibliotēka, 
kultūras nams, pagasta pārvalde.
Vērgales pagasta muzejs iekārtots 
bijušajā muižas spirta brūzī. Ēkā 
saglabājies viens no lielākajiem 
manteļskursteņiem Kurzemē.

Darba laiks: 2.09.–31.05. P–Pk 9.30–
16.30, 1.06.–1.09. T–Sv 9.30–16.30, 
citā laikā – iepriekš piesakoties 
”Dīķenieki”, Vērgale, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads 
+371 29338335 
sipola.mirdza@inbox.lv

 Jūras stāvkrasti 
Stāvkrasti stiepjas vairāku desmitu 
kilometru garumā. Ziemupē stāvkrasta 
augstums svārstās no 5 līdz 12 m, bet 
Strantes-Ulmales posmā pat 16 m.
Uzmanību – stāvkrastu veido smiltis un 
māls, tāpēc staigāt pa tā pārkarēm un 
atrasties zem tām ir bīstami!

Ziemupe, Pāvilostas novads
Ulmale, Pāvilostas novads

 Akmeņraga bāka
Pārējo Latvijas bāku vidū Akmeņraga 
bāka izceļas ar savu atrašanos kuģošanai 
vienā no bīstamākajām vietām visā 
Baltijas jūras piekrastē. Tās pirmais 
veidols bijis 18 metrus, celta 1864. gadā. 
Pašreizējais 37 m augstais bākas tornis 
uzcelts 1921. gadā, bet iepriekšējo 
bāku nopostīja I Pasaules kara laikā. 
Akmeņraga bākā ir iespēja uzkāpt pa 
vītņveida kāpnēm, kurās ir 126 pakāpieni. 
Uzkāpjot bākā, paveras fantastisks skats 
uz jūru un apkārtnes mežiem. 

Darba laiks: 1.04.–31.10. O–Sv 10.00–
16.00, 1.11.–31.03. O–Sv 10.00–14.00 
Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 28350899

 Pāvilostas pludmale,  
 moli, jūrakmens. 
Vēsturiska jūras, jūrnieku un mazās ostas 
pilsēta – magnēts vasaras atpūtniekiem. 
Plaša pludmale – gan mieru alkstošajiem, 
gan vēja meklētājiem: īstie viļņi un 
vējš kaitošanai un sērfošanai. Sakas 
upes ieteku jūrā veido izteiksmīgi 
moli, kas pavisam nesen piedzīvojuši 
pagarināšanas darbus. Tos tagad grezno 
arī skaisti iekārtota pastaigu promenāde. 
Uz ziemeļiem no Pāvilostas atrodas 
Lielais akmens – lielākais Kurzemes 
piekrastē. Apmeklētājiem atvērts arī 
bijušais armijas skatu tornis pie Dienvidu 
mola.

Pāvilosta

 Pāvilostas novadpētniecības  
 muzeja komplekss
Pāvilostas centrā, pie pastaigu 
promenādes atrodas muzeja komplekss, 
kurā ietilpst galvenā ekspozīciju ēka, 
Laivu māja un Tīklu māja ar vairāk 
nekā 10 000 priekšmetiem to krājumos. 
Patstāvīgā ekspozīcija stāsta par 
Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta 
vēsturi, apskatāmas unikālas Sakas 
pagastā atrastas kaltas bronzas saktas 
un jostas. Laivu mājā apskatāmi 
lielgabarīta muzeja eksponāti, bet Tīklu 
mājā iekārtota zvejniecības tēmai veltīta 
ekspozīcija “Jūriņ’ prasa smalku tīklu”. 

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 
Dzintaru iela 1, Pāvilosta  
+371 634 98276, +371 29226273 
pavilosta.muzejs@tvnet.lv
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Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs  
Dzintaru iela 2, Pāvilosta  |  +371 634 98229, +371 29121894  

tic@pavilosta.lv  |  www.pavilosta.lv 
Ziemupes/Vērgales tūrisma informācijas centrs  

“Jūras māja”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads 
+371 29437166  |  daina.vitola@pavilosta.lv

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs Kartes, ceļveži, suvenīri, gidu 
pakalpojumi, velo noma, naktsmītņu rezervēšana, sabiedriskā transporta biļetes. 

Rožu laukums 5/6  |  +371 29402111, +371 634 80808  |  info@liepaja.travel 

www.liepaja.travel

Vēl vērts apskatīt 
Senlietu krātuve “Jūras māja”
Kādreizējā pienotavas ēkā apskatāmas 
ekspozīcijas par Ziemupes vēsturi un 
dažādas izstādes. 

Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
O, Pk 14.00-17.00, T, C, S 10.00-14.00
+371 29437166 
daina.vitola@pavilosta.lv

Ziemupes luterāņu baznīca 
Viena no mazākajām Latvijas 
baznīcām (tikai 25x11 m) – tās 
vienkāršība neparedz pat zvanu torni. 

Ziemupe, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads 
+371 26274155

Dvēseles veldzes dārzs 
Liepājas Neredzīgo biedrības izveido-
tais izziņas centrs lauku vidē cilvēkiem 
ar invaliditāti un citiem interesentiem. 
Baso pēdu taka, sajūtu parks, augļu 
dārzs, labirints, piknika nojume. 

“Laivenieki”, Ziemupe, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads 
+371 22007874, +371 26371443 
info@redzigaismu.lv 
www.redzigaismu.lv

Vietējie labumi 

Maizes ceptuve “Ievlejas” 
Lauku maizes cepšana un 
degustēšana.

”Ievlejas’’, Sakas pagasts,  
Pāvilostas novads
 +371 29124128 
ievlejasagita@inbox.lv

Viesu māja “Zvilnis”
Zivju kūpināšana

Smilšu iela 17, Pāvilosta  
+371 29207243  
viesumaja.zvilnis@gmail.com

Dabas veltes
Savvaļas augu iepazīšana

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

Ziemupes KulTūrBode 
Ziemupes tautas nams, Vērgales 
pagasts, Pāvilostas novads 
+371 29400470 
ziemupiite@inbox.lv

Rotu darbnīca-veikals “Jūras rotas” 
Dzintaru iela 2C, Pāvilosta 
+371 29401273, +371 20610511 
redzetdebesis@inbox.lv

Zivju veikals “Kaija”
Celtnieku 13, Pāvilosta
+371 63498122, +371 26522248

Aktīvā atpūta 

Tenisa korti, āra trenažieri, skeitparks 
Dzintaru iela 107A, Pāvilosta 
+371 29230995 

JŪRĀ: 

Pāvilostas SERF klubs 
Sērfošanas apmācība, inventāra noma. 

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

Kempings “Pāvilosta Marina” 
Vizināšanās ar kuģīti, kuteri, laivu

Ostmalas iela 4, Pāvilosta 
+371 29409848 
pavilosta@pavilostamarina.lv 
www.pavilostamarina.lv 

Vizināšanās ar kuteri “IZI” 
Viļņu iela 3, Pāvilosta 
+371 29343787, 
vigants.varis@gmail.com 

Burāšanas skola 
Apmācība, kursi, burāšana ar jahtu

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

IEKŠZEMES ŪDENSTILPNĒS: 

Veikparks “Wake Das Crocodill” 
Labiekārtota peldvieta, atrakcijas 
bērniem, inventāra noma, kafejnīca. 

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

Kur paēst? 

Kafejnīca “Āķagals”
Dzintaru iela 3, Pāvilosta 
+371 29498899 

Vasaras kafejnīca “Wonderfood”
Kalna iela 43, Pāvilosta 
+371 22589000

Kafejnīca “Enkurs”
Dzintaru iela 69, Pāvilosta 
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Apmeklējumu pieteikt iepriekš

KANOE LAIVU UN SUP NOMA:

“Bernvaldi”, kanoe laivu noma
Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 20610511, +371 29401273
redzetdebesis@inbox.lv
www.redzetdebesis.lv

“Priežumuiža”, kanoe laivu noma
Pļavu iela 4, Pāvilosta
+371 26426704
rita3001@inbox.lv
www.priezumuiza.lv

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

“Pāvilostas SERF klubs”, SUP noma
Dzintaru iela 1C, Pāvilosta
+371 26444934
dagnisb@windsurf.lv

“Āķagals”, SUP noma
Dzintaru iela 3, Pāvilosta
+371 29498899
akagals.cafe@gmail.com

“Viļņi”, SUP noma
Ulmale, Sakas pagasts,  
Pāvilostas novads
+371 29101439, +371 2289848
ivaodz@inbox.lv

SUP noma Pāvilostā
Dzintaru iela 2C, Pāvilosta
+371 27884450
www.sup-noma-pavilosta.lv

Vasaras kafejnīca  
“Spinout Surf Cafe”
Kalna iela 25, Pāvilosta 
+371 26444934

Kafejnīca “Laiva”
Dzintaru iela 31, Pāvilosta
+371 29335575


