Liepoja
ir apylinkės
Aizputė – Durbė – Gruobinia – Nyca –
Paviluosta – Priekulė – Rucava – Vainiuodė

Pažvelk, pajusk,
užsimiršk, pamilk
Ar teko tau pažint Liepoją, – pajūrio miestą, vėjų karalystę?
Kiek daug yra ko apie ją pasakyti.
Tai gintaro šalis, tai – uostas ir kurortas.
Ir sostinė latviškos muzikos pasaulio. Ir dar...!
Liepoja – tai liepų šlamesys ir kvapas! Jos davė miestui savo
vardą. O oras koks puikus ir ypatingas! Ir tai dar ne viskas!...
Įženk! Tiktai tuomet prie savasties jos ir likimo prisiliesi!
Savomis akimis pažvelgsi, širdimi pajausi, užmirši viską ir,
žinoma, pamilsi.
Įženk ir niekad niekad jos nepamirški. Liepojos – pajūrio miesto
ir vėjų karalystės!

Įženk
į Liepoją!
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Paplūdimys

Karosta

Ten vėjas seka pasaką jūrai, ten sielos
atgaiva ir ramus širdies tvinksnis, ten
amžinoji būties paslaptis, ten gaivus
atodūsis krūtinėj ir nauja visa ko pradžia.

Karosta vadinama XIX-XX amžių
sandūroje iškilusi karinė carinės Rusijos
imperijos bazė. Įvairūs istorijos vingiai
ir nuolatinė atskirtis ryškiai išskyrė ir
tebeišskiria šią miesto dalį iš bendrojo
Liepojos veido. Tinkamiausias žodis
Karostai apibūdinti – kontrastas. Ši mintis
kyla pirmoji, kai imi lyginti grakščias ir
galantiškas carinių laikų pastatų linijas ir
grubų, neišvaizdų tarybinį paveldą.

Skaitykite daugiau 13 psl.

Skaityk daugiau 20–23 psl.

Koncertų salė
“Lielais dzintars“
Tai aukštos kultūrinės ir meninės vertės
renginių meka. Šios koncertų salės
architektūros idėjiniu pamatu parinktas
pajūrio krašto simbolis – gintaras.
Profesionaliosios muzikos gerbėjai į šią
meno šventovę traukia dėl įspūdingos
akustikos, atskleidžiančios pačias
subtiliausiais muzikinių kūrinių detales.

Renginiai
Liepojoje visuomet yra ką veikti. Miesto
kalendoriuje niekad netrūksta įvairių
kultūrinių, sportinių ir pramoginių renginių.
Kiekvieną savaitgalį, nepaisant metų
laiko, kalendoriuje gausu pačių įvairiausių
renginių.
Žiūrėk kalendars.liepaja.lv

Daugiau apie šią koncertų salę skaitykite
17 psl.
Neatsiejama Liepojos kultūrinio gyvenimo
dalis yra ir Liepojos teatras, LOC
Olimpinis centras, mažosios ir žaviosios
meno erdvės, parodų salės. Čia tikrai
verta apsilankyti! 17–19 psl.

4

Restoranai ir kavinės

Gamta

Į Liepoją atvykusių svečių laukia didelis
restoranų ir kavinių pasirinkimas. Turbūt
nereikia priminti, kaip svarbu po kelionės
atgauti jėgas ir skaniai pavalgyti. Gal
šiuo reikalu tiks puodelis kapučino kavos
ir romantiškas saulėlydis, gal subtilus ir
gausus meniu senamiesčio restorane,
o gal jaukus vakaras vienoje iš miesto
kavinių – išsirink tai, ko trokšta širdis
(35–39 psl.).

Gamta yra geriausias šaltinis jėgoms
atgauti ir naujai energijai sukaupti.
Išbandyk abu Liepojos ežero pėsčiųjų
takus (žr. 15 psl.), apsilankyk Beberliniuose
(28–29 psl.) ar pamatyk kitokį Baltijos
jūros veidą Karostoje (22–23 psl.).
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Aktyvus poilsis
Platus poilsiavimo alternatyvų tiek
gamtoje, tiek mieste pasirinkimas. Puikios
emocijos ir geras laikas ant žemės, ore ir
vandenyje!
Išsirink sau tinkamiausią pramogą!
25–29 psl.

Ekskursijos
Pasivaikščiojimas po
senamiestį (1,5–2 val.)
Rugsėjis–gegužė, sekmadieniais, 12.00
Ekskursijos pradžios vieta – koncertų salė
“Lielais dzintars“, Radio iela 8
Mokestis: 4,00 EUR
www.liepaja.travel
kalendars.liepaja.lv

Miestas
Jugendo stiliaus perlai, Berči suprojektuoti
pastatai ir medžio architektūra – tai patys
ryškiausi Liepojos architektūrinio veido
bruožai (6–11 psl.).
Kultūrinio ir istorinio paveldo sklaida
rūpinasi miesto muziejai, meno galerijos ir
amatininkų kvartalas. Pastarajame galima
ne tik sužinoti daug įdomios istorinės
medžiagos, apžiūrėti ekspozicijas, bet ir
pasimokyti senųjų amatų (17–19 psl.).

Liepojos regionas
Autentiškos tradicijos, laukinė gamta ir
dar niekur nematytos kolekcijos – tai visa,
ko tau reikia!
Išsirink savąjį maršrutą 40–77 psl.

“Iki susitikimo Rožių
aikštėje!“ (2 val.)
Birželis–rugpjūtis, kasdien, 12.00
Ekskursijos pradžios vieta – Rožių aikštė
Mokestis: 4,00 EUR
www.liepaja.travel

Ekskursija po Karostos
kalėjimą (1 val.)
Ekskursijos pradžios laikas – kiekvieną
apskritą valandą darbo laiku:
birželis–rugpjūtis, kasdien, 9.00–18.00,
gegužė ir rugsėjis, kasdien, 10.00–17.00,
balandis ir spalis, kasdien, 11.00–16.00,
lapkritis–kovas, penktadieniais,
šeštadieniais, sekmadieniais, 12.00-16.00
Mokestis: 3,50 EUR (latvių kalba),
5,00 EUR (anglų, rusų kalbomis; susitarus
iš anksto taip pat vokiečių ir lietuvių
kalbomis)
Dėl ekskursijos po Karostą, į Karostos
vandens bokštą, Redaną, Šiaurinius
fortus būtina susitarti atskirai.
Invalīdu iela 4, +371 26369470
www.karostascietums.lv
Į grupines ekskursijas taip pat
kviečia koncertų salė
“Didysis gintaras“, Liepojos
teatras, Liepojos muziejus,
Liepojos lėlių teatras, Mokslo ir
švietimo inovacijų centras (ZIIC).
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Miestas
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Architektūros perlai – medis, akmuo ir
architektas P. M. Berči
Liepoja visada troško būti ypatinga ir
puošni – tai liudija ilgą amžių menantys
seni miesto pastatai. Unikali XIX a.
pabaigos medinė architektūra, kurorto
klestėjimo laikotarpio romantika, didingas
ir išskirtinis jugendo stilius, – visa tai
didžiausias Liepojos turtas.
Kiekvienas sutiktas liepojietis pabrėš, kad
atvykote į tikrą jugendo stiliaus metropolį.
Liepoja turi daugiau kaip 70 šio
architektūros stiliaus pastatų, – daugiau
nei garsioji Ryga (pagal gyventojų skaičių).
Liepojos jugendo stilius santūrus ir
lakoniškas, jis harmoningai įsilieja į subtilią
ir ypatingą Liepojos architektūros visumą.
Ryškų pėdsaką Liepojos istorijoje ir
kultūroje paliko garsusis architektas
Paulas Maksas Berči. XIX a. pabaigoje jis
pradėjo eiti vyriausiojo Liepojos architekto
pareigas ir net 30 metų kūrė, tobulino ir
nuolat rūpinosi šio Latvijos uostamiesčio
architektūriniu veidu. Sunku pervertinti
šio garsaus architekto indėlį. P. M. Berči
suprojektuoti pastatai laikomi ryškiais
eklektikos pavyzdžiais, kuriems įkvėpimo
semtasi iš gotikos, renesanso ir klasicizmo.
Svarbiausias apdailos atributas –

raudonosios plytos. Ant daugelio
P. M. Berči suprojektuotų pastatų fasadų
galima rasti lenteles su architekto parašu!
Puošniausi mediniai pastatai išliko netoli
Pajūrio parko esančiuose vasarnamių
rajonuose. Praeivių žvilgsniai paprastai
užkliūva ties ryškia tenykščių namų
apdailos detale, – subtiliais raižiniais, kurių
gausu ant balkonų, verandų, laiptų turėklų
ir fasadų.
Petro turgus

Šis jugendo stiliaus perlas mieste iškilo
1910 metais. Tai vienas gražiausių tokio
tipo pastatų visoje Europoje. Architektui
Liudvikui Viljamui Melvilui teko nelengva
užduotis. Jo projektuojamas turgaus
paviljonas turėjo iškilti tarp trijų bažnyčių:
šv. Juozapo vakaruose, šv. Onos rytuose
ir sinagogos pietuose (ši sinagoga iki
šių dienų neišliko). Turgus anuomet
išsiskyrė savo novatoriškumu – originalios
konstrukcijos stikliniu stogu su dideliais
langais. Petro turgus yra didžiausias
Liepojos ir antras pagal dydį Latvijos
turgus.
Kuršu iela 5/7/9, www.petertirgus.lv
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Švč. Trejybės liuteronų katedra ir didžiausi
vargonai pasaulyje

lankytojai vėl galės pakilti į katedros
bokštą, iš kurio atsiveria puiki miesto
panorama.
Lielā iela 9
+371 20006370, www.trinitatis.lv
Šv. Onos liuteronų bažnyčia

XVIII a. pabaigoje iškilusi švč. Trejybės
katedra yra priskiriama vėlyvajam barokui
(akylesnė akis pastebi ir klasicizmo
elementų). Katedros interjeras sukurtas
laikantis rokoko stiliui būdingo puošnumo
ir prabangos. Miesto šeimininkai šiems
Dievo namams skyrė itin didelį dėmesį, –
katedroje pastatytas didžiausias Latvijoje
altorius, o langų vitražai sukurti pagal
žinomo vokiečių tapytojo ir grafiko
Albrechto Diurerio darbų motyvus.
Didžiausias katedros turtas – jos vargonai.
Tai didžiausi ir seniausi nerekonstruoti
mechaniniai vargonai pasaulyje. Juos
sukonstravo vienas žinomiausių to meto
Europos vargonų meistrų – H. A. Konciusas.

Ilgą savo amžių menantis instrumentų
karalius sukonstruotas iš daugiau kaip
7000 įvairaus dydžio vamzdžių. Norintys
išgirsti šių vargonų skambesį turėtų atvykti
į katedroje vykstančias pamaldas. Ir
jau tradicija tapusį tarptautinį vargonų
muzikos festivalį, kasmet rengiamą
rugsėjo mėnesį. Iš anksto susitarus,
galima vargonų prezentacija ir nedidelis
koncertas.
Šiuo metu renovuojamas katedros
fasadas. Darbus planuojama pabaigti
2020 metų pavasarį. Po renovacijos
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Tai seniausia Liepojos bažnyčia, šiuo
vardu rašytiniuose šaltiniuose pirmą kartą
paminėta 1508-aisiais. Tiesa, anuomet
jos stovėta kitoje vietoje – Senosiose
kapinėse. Senoji bažnyčia buvo daugkart
perstatinėjama, kol galop 1892 metais
buvo nuspręsta pradėti naujo šv. Onos
bažnyčios pastato statybą. Bažnyčios
projektuotojai laikėsi tradiciniam
neogotikiniam stiliui būdingų manierų.
Didžiausias bažnyčios turtas – medžio
drožėjo Nikolaso Sefrenso 1697 metais
sukurtas altorius. Šis sakralinio meno
kūrinys yra laikomas vienu iškiliausių to
meto meno darbų Rytų Europoje.
E. Veidenbauma iela 1
+371 29225332, +371 28625720
www.annasdraudze.lv
Liepojos Liuterio bažnyčia
Kitai – reformacijos tėvo Liuterio
vardu pavadintai – Liepojos bažnyčiai
priskiriamas didžiausio XX a. trečiojo
dešimtmečio religinės paskirties statinio
Latvijoje vardas. Šios kryžiaus plano
bažnyčios sienos sumūrytos iš Suomijoje
iškaltų akmenų. Monumentali ir didinga
išorė kontrastuoja su vidinės bažnyčios
erdvės šviesumu ir lengvumu. Dažnas šią
bažnyčią žino ir dėl puikios jos akustikos,
todėl be pamaldų joje dažnai rengiami
klasikinės muzikos koncertai. Be to, tai
vienintelė bažnyčia Latvijoje turinti net
dvejus vargonus.
Jelgavas iela 62, +371 29517103
www.liepajasluteradraudze.lv

Šv. Juozapo katalikų katedra
Šv. Juozapo katalikų katedra pastatyta ir
pašventinta XVIII a. pabaigoje. Prabėgus
šimtui metų, atlikti dideli rekonstrukciniai
darbai, o dabartinis jos pavidalas mena
1900 metus. Katedros sienos sumūrytos
iš vadinamųjų Dancigo plytų. Įdomu tai,
kad kiekviena šių plytų buvo atskirai
supakuota ir atvežta iš Vokietijos. Aukštai
ties lubų skliautais plaukiantį laivo modelį
katedrai padovanojo audros metu Dievo
malonės meldę ir stebuklingai iš mirties
išsigelbėję jūreiviai.
Ši šv. Juozapo katedra yra ir nuolatinė
vyskupo rezidencija.
Rakstvežu iela 13
www.katedrale.lv
Liepojos naujamiestis – Jaunliepāja

Rožių aikštė
Rožių aikštė yra tikroji miesto širdis.
Nepaisant visų istorijos vingių ir negandų
šioje aikštėje kasmet sodinamos rožės jau
daugiau nei šimtą metų. Tai nekintanti
vertybė ir pagrindinė susitikimų vieta
mieste. Rožių aikštėje susitinka net
miestai – čia galima pamatyti Liepojos
partnerinių miestų ženklus.

Spartaus Liepojos pramoninio vystymosi
laikotarpiu XIX a. antroje pusėje miesto
valdžia nusprendė nutiesti geležinkelį
ir pastatyti naują gyvenamąjį rajoną
darbininkams – Liepojos naujamiestį.
Jo centre – Onos turgus, XX a. trečiame
dešimtmetyje garsėjęs didelėmis mugėmis.
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Liepojos himno personažų bronzinės
skulptūros

Iš Liepojos
istorijos
XIII a. prie Lyvos upės, savo
vandeniu sujungusios Liepojos
ežerą ir Baltijos jūrą, įkurta
Lyvos gyvenvietė.
1625 m. kovo 18 d. Liepojai
suteiktos miesto teisės.
Sparčiai vystėsi uostas, klestėjo
prekyba.
Janio Čakstės aikštė
Aukščiausias šio Latvijos uostamiesčio
taškas (11 m virš jūros lygio). Aikštei
suteiktas pirmojo nepriklausomos Latvijos
prezidento Janio Čakstės vardas. Kareivių
mokymui ir paradams skirta aikštė po kurio
laiko virto parku. 1925 m. Liepojos trijų
šimtų metų jubiliejaus šventės metu pats
prezidentas Janis Čakste kartu su šalies
ir miesto vadovais aikštės pakraščiuose
pasodino liepas. Liepoja juk ir liepų
miestas!
Dabar aikštės viduryje mirga šviesų
fontanas. Šalia jo vasarą (kartą per mėnesį)
vyksta chorinės muzikos ir šokių koncertai.
Kiemas “Romas dārzs”
Tai XIX amžiaus prekybos pasažas
su erdviu ir romantišku vidiniu kiemu.
Anuomet tokio stiliaus kiemai buvo
populiarūs daugelyje Europos sostinių.
Bėgant laikui, šis pastatas virto viešbučiu
su erdvia SPA zona. Dabar ten galima
rasti restoraną, biurus ir parduotuves, o
požeminiuose tuneliuose – dailės galeriją.
Artimiausiu metu ten bus baigti įrengti
svečių apartamentai.
Zivju iela 3
Julijanos kiemas

Šiuose senuose gamybinės paskirties
pastatuose kadaise veikė Keteno
spaustuvė, avalynės fabrikas ir siuvykla.
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Naujųjų šeimininkų pastangomis šie
pastatai virto patraukliais industrinės
architektūros ir loftų pavyzdžiais. Aplink
juos vietos sau rado restoranas, kavinė,
alaus rūsys, baras ir įvairios kūrybiškumo
nestokojančios įmonės.
Friča Brīvzemnieka iela 7
Promenada

1876 m. baigta tiesti geležinkelio
linija Liepoja–Romnai
(dabartinė Ukrainos teritorija),
kurios dėka suaktyvėjo
prekybiniai miesto ryšiai.
Liepoja virto svarbiu industriniu
centru.
Liepojos himno leitmotyvą geriausiai
apibūdina jo pavadinimas – “Miestas,
kuriame gimsta vėjas“. Lėtu žingsniu
einant Kūrmajos prospektu galima
pamatyti bronzoje įamžintus visus
himno herojus. Tad pastebėk juos, sustok
akimirkai ir žavėkis!
Kūrmājas prospekts
Latvijos muzikų šlovės alėja

1914 m. rugpjūčio 2 d. Liepojos
uosto apšaudymu Pirmasis
pasaulinis karas peržengė
Latvijos teritorijos ribas.
Prabėgus kuriam laikui po
nepriklausomos Latvijos
valstybės susikūrimo, Liepojai
šešis mėnesius – nuo 1919 m.
sausio 6 d. iki liepos 7 dienos –
teko perimti šalies sostinės
funkcijų vykdymą.
1941 m. mūšyje dėl Liepojos
sugriauta didžioji dalis miesto
centro.

Joks tikras uostamiestis neįsivaizduojamas
be promenados ir ilgos krantinės. Liepojos
promenada – ideali vieta ramiam ir
neskubiam pasivaikščiojimui. Ji ir naktinio
Liepojos gyvenimo centras. Vėjo greičiu
lekiantį laiką čia skaičiuoja Gintarinis
laikrodis. Jis sukonstruotas iš 50 litrų
gintaro gabalėlių, kuriuos šiam kilniam
tikslui surinko patys miestelėnai.
Vecā ostmala

Po karo miestas pertvarkytas
pagal Tarybų Sąjungos planus.
Karosta tapo uždara karine
teritorija.
1994 m. rugpjūčio 31 d.
Liepojoje nustojo veikti Baltijos
jūros karinės flotilės bazė, iš
Liepojos išvyko paskutiniai
sovietinės armijos kariškiai.
Liepojoje gimė ir savo kūrybinį kelią pradėjo
daug garsių Latvijos muzikos pasaulio
žmonių. Dėl šios priežasties Latvijos muzikų
šlovės alėja yra būtent šiame mieste.
Visų iš Liepojos kilusių muzikų delnų
įspaudai įamžinti bronzinėse plokštėse.
Nepraeik pro šalį, pridėk ir palygink savo
delną su garsiųjų muzikų plaštakomis.
Zivju iela

Dvidešimt metų miestas
tikslingai ir nuosekliai vadavosi
iš pavojingo tarybinės armijos
paveldo, – imtasi visko, kad
miestas virstų vieta patogiam,
maloniam ir visaverčiam
gyvenimui bei verslo plėtotei.

13

Gamta

Paplūdimys
Liepojos paplūdimys jau nuo XIX a.
vidurio, kada į šį pajūrio miestą poilsiauti
ėmė traukti būriai aristokratų, išlieka
vienu pagrindinių poilsiautojų traukos
objektų Liepojoje. Tai nepaprastai balto ir
smulkaus smėlio pajūrio ruožas. 50-80 m
pločio paplūdimio juosta driekiasi net 8
kilometrus. Apie išskirtinę kokybę byloja
“Mėlynoji vėliava“, kurią iškelti turi teisę
tik labai aukštus standartus atitinkantys
paplūdimiai.

Liepoja ir gintaras, – šis žodžių derinys
organiškai įsilieja į mums žinomų
sąskambių – jūra ir paplūdimys, dangus ir
žemė – gretas. Didžiausias šiaurinių kraštų
brangakmenis Liepojoje žinomas ne tik iš
eilėraščių eilučių. Praūžus audroms, rinkti
jūros į krantą išskalautų gintaro grūdelių
skuba būriai miestelėnų.

Liepojos paplūdimys pirmasis Latvijoje
pasirūpino visa reikalinga infrastruktūra,
kad čia savo poilsio dienas galėtų leisti
regos ir judėjimo negalią turintys žmonės.
Neregių maudymosi saugumui įrengti
garsiniai plūdurai, o judėjimo negalią
turintys žmonės nuo gelbėjimo stoties iki
pat jūros gali lengvai nukakti erdviais ir
plačiais takais.
Liepojos paplūdimys garsėja puikiomis
sąlygomis jėgos aitvarui ir burlenčių
sportui, todėl čia atveda dažno šių sporto
šakų entuziasto keliai.

Mano keturkojis draugas
Į Liepojos paplūdimį, išskyrus
maudymuisi skirtas zonas, galima
atsivesti savo keturkojį draugą. Tiesa,
savo šunelį privalu laikyti pririštą prie
pavadėlio. Kartu įsivesti savo šuniuką
nedraudžia ir daugelis miesto kavinių
ir restoranų. Apie tai detalesnė
informacija pateikta skyrelyje
Aptarnavimas (36–39 psl.)
Vaikščioti su savo šuneliu taip pat galima
po Liepojos senamiestį – Zvejnieku alėją,
Ezerkrasto mikrorajoną – Cieceres gatvę,
Zaļā birze mikrorajoną – 14. novembra
bulvarą 31/33.
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Parkas

Memorialinė vieta “Vaiduoklių medis“

Pajūrio parkas

Tris kilometrus vingiuojantis Liepojos
Pajūrio parkas užima net 50 hektarų
plotą. Tai vienas didžiausių dabartinių
sodintinių parkų Latvijoje. Jame žaliuoja
daugiau kaip 140 įvairių rūšių (vietinių ir
atvežtų iš užsienio šalių) medžių.
Parkas yra pamėgta vaikų žaidimų ir
sportavimo vieta. Pro jį veda dviračių
takas (šis takas vinguriuoja po visą miestą,
o jo ilgis net 45 km).
Koncertų sodas “Pūt, vējiņi!“
Tai vieta, kur Liepoja sėmėsi įkvėpimo ir
drąsos. Būtent čia 1964 m. įvyko pirmasis
Sovietų Sąjungos roko muzikos festivalis
“Liepojos gintaras“, simbolizavęs ir įkūnijęs
pasipriešinimo prievartai dvasią. Festivalis
gyvavo trisdešimt metų.
Pajūrio parkas

Legendinė roko grupė “Līvi“ pelnytai
laikoma savo epochos simboliu. Šis
“Liepojos genas“ priespaudos laikais
įkūnijo visos Latvijos savimonę ir
pamatines vertybes. Rask valandėlę ir
atsisėk ant “Līvu“ gitaros suolo, spustelk
mygtuką ir pasiklausyk legendinės
Latvijos rook grupės dainų.
Pajūrio parkas
Paminklas žuvusiems jūreiviams

Gulbių tvenkinys

Ežeras
Liepojos ežeras
Unikalus lagūninio tipo ežeras,
susiformavęs pamažu atsitraukiant
Baltijos jūrai. Ežeras ir aplink jį plytinčios
pievos yra įtrauktos į gamtos draustinio
teritoriją. Liepojos ežeras yra svarbi
paukščių migracijos ir perėjimo vieta.
Palei ežerą stūkso du paukščių stebėjimo
bokšteliai. Šio ežero vardą dėl didelio jo
žuvingumo puikiai žino meškeriotojai,
atvykstantys į šį ežerą pažvejoti net iš
kaimyninių šalių. Liepojos ežerą su jūra
jungia prekybos kanalas, kuriame įsikūręs
ne vienas baidarių, valčių ir katamaranų
nuomos punktas. Vasarą ant ežere
plaukiojančios scenos vyksta gyvos
muzikos koncertai, kurių pavadinimas
“Liepāja Lake Music”.
Ežero lieptas ir paukščių stebėjimo bokštas

Gulbių tvenkinys ir jo saloje architekto
P. M. Berči suprojektuota pavėsinė yra
vieni XX a. pradžios Liepojos simbolių,
liudijančių ramų kurorto poilsiautojų
gyvenimą ir ilgas jų valandas vaikštant po
šias vietas.
Pajūrio parkas
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Moters, ilgesingai žvelgiančios į jūros
tolius ir laukiančios grįžtančių savo
artimųjų, skulptūra – paminklas, skirtas
į jūrą išėjusiems ir iš jos negrįžusiems
žvejams ir jūreiviams atminti. Liepoja
gerbia ir saugo visų jų atminimą, – tai
neatsiejama jos istorijos dalis.
Ant pamatinės paminklo dalies galima
pamatyti memorialinę lentelę, sergstinčią
JAV lėktuvo, 1950 m. balandžio 8 d.
numušto sovietų karinių pajėgų, įgulos
atminimą.
Pajūrio parkas

Zirgų salos gamtinis pėsčiųjų takas

4 km pėsčiųjų takas, mediniai lieptai,
dvi apžvalgos aikštelės ežere ir
paukščių stebėjimo bokštas. Miesto
svečius ir liepojiškius šis takas veda pro
įvairius dekoratyvinius augalus, lauko
treniruoklius ir poilsines aikšteles. Zirgų
sala yra didžiausia iš penkiolikos Liepojos
ežero salų.
Zirgu sala

450 metrų Liepojos ežero lieptas veda iki
paukščių stebėjimo bokšto.
Galinis Lauku gatvės taškas
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Kultūra ir
tradicijos
Koncertų salė “Didysis gintaras“
Išskirtinė akustika, šiuolaikinė architektūra
ir daugiafunkciškumas, – visos šios savybės
apibūdina Liepojos kultūrinį perlą –
koncertų salę “Didysis gintaras“. Novatoriško
dizaino patalpose nuolat vyksta aukštos
meninės vertės koncertai, spektakliai,
parodos, įvairaus formato konferencijos,
seminarai bei proginiai renginiai. Iš arčiau
pažvelgti į šią kultūros šventovę gali ir turistų
akys, – jiems organizuojamos specialios
grupinės ekskursijos su gidu po koncertų
salės patalpas. Šiose erdvėse sau naujus
namus rado Liepojos simfoninis orkestras ir
Liepojos muzikos mokykla.
Paliesk gintarą iš vidaus!
Darbo laikas: P.–Š. 10.00–19.00,
S. 10.00–15.00
Radio iela 8, +371 634 24555
info@lielaisdzintars.lv
konferences@lielaisdzintars.lv
www.lielaisdzintars.lv

Visi renginiai vienoje vietoje:
kalendars.liepaja.lv
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Liepojos teatras
Seniausias Latvijos profesionalus teatras,
turintis spalvingų ir talentingų aktorių
trupę. Į šį teatrą verta užsukti ne tik dėl
puikių ir vertinamų spektaklių (patenkinami
įvairių amžiaus grupių žiūrovų poreikiai),
bet ir dėl galimybės žvilgterėti į teatro
užkulisius (rengiamos ekskursijos). Daugelis
sako – gražiausias teatras Latvijoje!
Teātra iela 4
+371 634 22406 (kasa),
+371 634 22121 (ekskursijos)
pasts@liepajasteatris.lv
www.liepajasteatris.lv

Liepojos muziejus
Muziejaus pastatas yra visiškai
restauruotas, jam sugrąžintas
pirminis, architekto P. M. Berči kadaise
suprojektuotas, privataus gyvenamojo
namo pavidalas. Pagrindinė ir svarbiausia
muziejaus misija – saugoti
ir populiarinti istorinį-kultūrinį miesto
paveldą. Be nuolatinių muziejaus
ekspozicijų, dažnai čia galima užtikti ne tik
Latvijos, bet ir užsienio menininkų darbų
parodų.
Muziejuje yra įsikūręs Kuržemės tautinių
rūbų informacijos centras. Jo paskirtis yra
teikti konsultacijas ir rengti pažintinius
seminarus apie tautinių rūbų siuvimo ir
nešiojimo tradicijas ir siuvimą.
Apie visas muziejuje saugomas įdomybes
lankytojams visada yra pasiruošęs
papasakoti gidas! Nepamiršti ir mokyklų
moksleiviai, – jiems rengiamos specialios
pažintinės pamokos.
Darbo laikas:
01.06.–31.08. P.–S. 10.00–18.00
01.09.–31.05. T.–S. 10.00–18.00
Kūrmājas prospekts 16
+371 22333723, +371 634 22604
liepajas.muzejs@liepaja.lv
Kuržemės tautinių rūbų informacijos
centro darbo laikas: A., T. 9.00–17.00
+371 29144696
lia.mona.gibiete@liepaja.lv
www.liepajasmuzejs.lv
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Muziejus “Liepoja okupacijų režimuose“

Ekspozicija apie madą ir gyvenimą už
fronto linijos „Antrojo pasaulinio karo
laikotarpio mada 1937–1945“ iš Aleksandro
Vasiljevo kolekcijos.
Darbo laikas: T.–S. 10.00–18.00
K. Ukstiņa iela 7/9
+371 634 20274, +371 22333723
liepajas.muzejs@liepaja.lv
www.liepajasmuzejs.lv
Automobilių ekspozicija
Ekspozicija sudaryta iš skirtingų sportinių
klasių automobilių.
Išskirtiniausias eksponatas – Andrio
Dambio Latvijoje sukonstruotas ateities
lenktyninis automobilis. Tai pirmasis
elektromobilis pasaulyje, 2012 metais
sėkmingai įveikęs Dakaro ralį.
Dārza iela 4/8
+371 28628157
auto.muzejs.liepaja@gmail.com
Liepojos žydų bendruomenės istorijos
muziejus
Klestėjimo laikotarpį keitė žvėriška
holokausto epocha, sugriovusi visas iki
tol buvusias šviesias viltis ir svajones.
Muziejus kviečia susipažinti su šiuo
skaudžiu istorijos puslapiu, atspindinčiu ir
visos Latvijos likimo vingius.
Darbo laikas: T., Pn. 11.00–15.00
Kungu iela 21
+371 26383669, +371 29232949
Kino teatras “Cinamon Liepaja Balle”
Rožu laukums 5/6
+371 634 80638
www.balle.cinamonkino.com
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Galerija “Romas dārzs“

Galerijoje eksponuojami žinomų Latvijos
praeities ir šiuolaikinių menininkų kūrybos
darbai.
Darbo laikas:
A.–Pn. 11.00–18.00, Š. 11.00–16.00
Zivju iela 3, +371 29489547
info@galerijaromasdarzs.lv
www.galerijaromasdarzs.lv
Meno galerija “Promenade”
Vecā ostmala 40
+371 634 88288
www.promenadehotel.lv
Dailės salonas “Ludviķis“

Paveikslai, papuošalai, keramika, tekstilė,
dizaino detalės iš medžio, meno darbų
parodos.
Darbo laikas:
A.–Pn. 11.00–18.00, Š. 11.00–16.00
Ludviķa iela 3/5, +371 26156661
Liepojos lėlių teatras
Rožu laukums 5/6
+371 26594529
www.liepajaslelles.lv

Amatininkų dirbtuvės

Renginių vietos
Liepojos latvių draugijos namai
Liepojos latvių draugijos namai baigti
statyti praėjusio amžiaus trečiajame
dešimtmetyje. Jie iki šiol lieka vienu
svarbiausių latvių savimonės stiprinimo
centrų. Trumpai tariant, tai Liepojos
tautodailės ir kultūros namai.
Rožu laukums 5/6
+371 634 24995, +371 29297300
www.biedribasnams.lv

Vieta, kur galima savo akimis stebėti,
kaip gaminami unikalūs rankdarbiai. Čia
visuomet gausybė segių, staltiesių, skarų,
juostų, sijonų, pirštinių, kojinių, marškinių,
vainikų, moteriškų kepuraičių, molinių
indų, gintarinių ir sidabrinių papuošalų. Be
to, užsukus į šį kvartalą galima pamatyti
ilgiausius gintarinius karolius Latvijoje.
Dārza iela 4/8
Amatininkų namai
Gintaro apdirbimas, audimas,
rankdarbiai
Darbo laikas:
01.04.-30.09.
P.–Pn. 10.00–17.00, Š. 10.00–15.00
01.10.–31.03.
P.–Pn. 10.00–17.00
dėl apsilankymo kitu laiku būtina
susitarti iš anksto
+371 26541424
www.saivaart.com
Taikomojo meno centras “Dārza iela”
Darbo laikas:
01.04.–30.09. P.–Pn. 10.00–17.00
01.10.–31.03. P.–Pn. 11.00–16.00
dėl apsilankymo kitu laiku būtina
susitarti iš anksto
+371 29746636 (gintaro apdirbimas –
studija “Zītars”)
+371 29733310 (audimas – studija “Kursa”)
+371 26767866, +371 26425800 (audimas,
rankdarbiai – studija “Liepava”)
www.liepajaskc.lv

LOC Olimpinis centras
Šiame centre gyvena ne tik sportas!
Didelis patalpų pasirinkimas (Rožių
salė, Tango salė, Saulės salė, arena ir
Komfortinė ložė) leis be didesnio galvos
skausmo suorganizuoti įvairaus masto
konferencijas, seminarus, parodas ir kitus
kultūros renginius.
Daugiau informacijos galima rasti
skyreliuose Aktyvus poilsis (25 p.)
Brīvības iela 39
+371 634 83888
info@loc.lv, www.loc.lv
Folkloros centras “Namīns”
Metinė tradicinė šventė ir Latvijos šokiai.
Pasiūlymas grupėms susipažinti su
latviškomis tradicijomis ir papietauti prie
didžiojo sriubos puodo.
Bāriņu iela 32
Darbo laikas Vasarą:
A.–Pn. 13.00–17.00
Grupinių užsakymų priėmimas kitu laiku:
+371 26562954
Wiktorija
Šiuose kultūros namuose nuolat
organizuojami kultūriniai renginiai ir
koncertai. Čia savo repeticijoms erdvės
rado įvairūs kūrybiniai kolektyvai, įrengta
įrašų studija.
Graudu iela 36/38
+371 20227498
Austros kambarys
Gyva kultūrinė erdvė, kurioje dažnai
organizuojami tradicinės muzikos
koncertai ir poezijos vakarai. Ši erdvė
sukurta legendinės latvių dainininkės
Austros Pumpuros atminimui įamžinti.
Zivju iela 3
+371 26131435, +371 26316675
www.facebook.com/IstabaAustras
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Karosta
Didžiausia karinė-istorinė zona Pabaltijo
šalyse. Tai Liepojos dalis, kuri neįsilieja
į vieną harmoningą darinį su likusia
miesto dalimi. Jis tarsi nuošalus ir atskiras
pasaulis, kuris, viena vertus, unikalus ir
turintis galią sužavėti, kita, – atšiaurus ir
atstumiantis. Vienaip ar kitaip, kiekvienas
apsilankęs čia nelieka abejingas.
Rusijos imperijos karinės bazės –
masyvių fortifikacinių statinių ir karinio
miestelio – statyba pradėta 1890 m. Iš
pradžių jai suteiktais jos įkūrėjo, Rusijos
imperatoriaus Aleksandro III, vardas.
Norėta sukurti visiškai autonominę
zoną, kuri turėtų visą savarankiškam
gyvenimui reikalingą infrastruktūrą:
elektrinę, vandentiekio sistemą, cerkvę ir
mokyklas. Tik susikūrus nepriklausomai
Latvijos valstybei, šį uostą imta vadinti
kariniu uostu, dar vėliau sutrumpintai –
Karuosta. Prasidėjus didžiosioms praėjusio
šimtmečio negandoms ir šalyje galutiniai
įsitvirtinus sovietinei valdžiai, nuspręsta
šį uostą paversti uždara teritorija, į kurią
miestelėnai patekti nebeturėjo jokios
galimybės. Šių dienų Karuosta – tarsi
meninė kompozicija, kurioje carinės
Rusijos elegancija yra persipynusi su
tarybinių laikų atšiaurumu.
Šv. Nikolajaus stačiatikių Jūros cerkvė
Šią cerkvę galima vadinti vizualine
ir dvasine Karuostos dominante. Ji
pradėta statyti 1901-aisiais. Trečiajame
praėjusio amžiaus dešimtmetyje šiuos
Dievo namus nuspręsta atiduoti Liepojos
garnizono liuteronų parapijai. Praūžus
Antrojo pasaulinio karo lavinai, kaip jau
buvo minėta, tarybinė valdžia nusprendė
paversti uostą uždara teritorija. Cerkvė
virto sporto ir kino teatro sale sovietų
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jūreiviams ir kariškiams. Po dar vieno
istorinio lūžio, Sovietų Sąjungos griūties,
tikintieji į šiuos Dievo namus sugrįžo
1991-ųjų rugsėjį. Tomis dienomis karinę
zoną paliko paskutiniai kariniai daliniai.
Katedrāles iela 7
Karuostos kalėjimas
Į šį kalėjimą atlikti paskirtą drausminę
bausmę buvo vežami karinio jūrų
laivyno jūreiviai ir puskarininkiai. Tokiam
tikslui pastatas tarnavo tiek sovietinės
santvarkos, tiek jau nepriklausomos
Latvijos valstybės laikais.
Paskutiniai šiame kalėjime kalėję kariškiai
žinutes apie save ant kamerų sienų paliko
1997 metais. Dabar po Liepojos Karuostos
kalėjimą zuja turistai. Čia jų laukia
visas paketas pramogų – ekskursijos po
kalėjimo patalpas, realybės šou “Už grotų“,
trumpametražio filmo “Karosta“ seansas,
pietūs sovietinių laikų bufete, fotosesija
su karine ekipuote. Jei to dar būtų maža,
aštresnių pojūčių mėgėjai turi galimybę
tarp keturių kalėjimo sienų praleisti visą
naktį.
Karuosto kalėjime yra įsikūręs lankytojų
centras.
Invalīdu iela 4
+371 26369470
www.karostascietums.lv
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Šiauriniai fortai

Maniežas

Iki pirmojo pasaulinio karo pradžios šiame
manieže mankštinosi laivyno jūreiviai.
Patalpoje, kurioje vienu metu galėjo tilpti
daugiau kaip 4000 žmonių, taip pat buvo
rengiami oficialūs priėmimai ir šventiniai
pokyliai. Šis maniežas – tai lengvo,
kniedėmis sutvirtinto metalo konstrukcija,
uždengta skardiniu stogu. Pakankamą kiekį
šviesos didžiulėms erdvėms turėjo užtikrinti
dideli arkiniai langai ir stiklinių čerpių
juostos stoge.
Nors iki šių dienų išliko tik maniežo sienų
fragmentai, tačiau labai gerai yra jaučiama
buvusio grandiozinio statinio didybė.
Zemgales iela
Kad būtų apsisaugota nuo galimo priešų
puolimo, visa teritorija apjuosta įtvirtinimų
sistema. Šiauriniai fortai yra šios gynybinės
sistemos dalis.
1908 m. lapkritį, neprabėgus nė 10 metų nuo
statybos pabaigos, priimtas sprendimas
pripažinti šiuos įtvirtinimus strategine klaida
ir juos likviduoti. Dalis gynybinių pabūklų
buvo išmontuota ir išvežta į Kauną, kita
dalis tiesiog išlydyta. Iki šių dienų išliko
nesusprogdintos artilerijos baterijos ir
požeminiai statiniai. Įtvirtinimų būta tokių
tvirtų, jog visi bandymai juos susprogdinti
buvo bergždi.
Tarp šiaurinių fortų ir baterijos Nr. 3 ant
fortifikacinės sienos galima pamatyti moters
portretą. Jį nutapė prancūzų dailininkas Al
Sticking (pseudonimas), įkvėpimo pasisėmęs
iš šv. Onos bažnyčioje sutiktos moters
gyvenimo istorijos.
Būkite atsargūs ir dėmesingi
vaikščiodami po fortus ir
aplinkinę teritoriją!
Pajūrio priekrantės skardis ir
gynybinių įtvirtinimų griuvėsiai.
Nepraleisk progos apžiūrėti ir kitus
fortifikacinius statinius: Fortifikacinę bateriją
nr. 3, esančią Atmodas bulvaro gale ir
Vidinius fortus – 14. novembra bulvare.
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Karostos vandens bokštas

Oskaro Kalpako tiltas
Kalpako tiltas yra technikos paminklas ir
vienas seniausių metalinės konstrukcijos
tiltų Latvijoje. Tiltas pavadintas pirmojo
Latvijos karinių pajėgų vado Oskaro
Kalpako vardu. Jis sukonstruotas iš dviejų
vienodų pasukamųjų fermų, kurias galima
pasukti (kiekvieną į savo pusę) 90 laipsnių
kampu.

Beberliņi
Miško apsuptyje už Karuostos savo
lankytojų ištisus metus laukia puikiai
įrengtas pramogų ir poilsio parkas.
Parko centre esantis vandens telkinys
nesusiformavo natūraliai, o buvo dirbtinai
iškastas žmonių (smėlis buvo naudojamas
kariniams objektams statyti). (žr. Aktyvus
poilsis Beberliniuose 28–29 psl.)

Redanas

Šiaurinis molas
Šiaurinis molas yra labai svarbi Liepojos
Karuosto įtvirtinimų komplekso dalis.
7,35 m pločio molas į jūrą yra įsirėžęs net
1,8 kilometro. Sunku rasti Liepojoje idealesnę
vietą saulėlydžiams stebėti, audrų galiai
pajausti, įsitikinti ir suprasti, kodėl Liepoja
vadinama miestu, kuriame gimsta vėjas!

Redanu vadinama dalis XIX amžiaus
pabaigoje pastatyti gynybiniai Liepojos
įtvirtinimai. Šis fortifikacinis statinys
mena 1919 metų laisvės kovas, kuriomis
Liepojos gynėjams teko atremti nuožmius
bermontininkų antpuolius.
Ekskursiją po Redaną vasaros sezono
metu (birželio–rugpjūčio mėnesiais)
galima užsisakyti kasdien 11.00-17.00 val.
Atvykusių moksleivių grupių laukia
specialus pasiūlymas – interaktyvi
ekskursija.
14. novembra bulvāris 82/86
+371 26369470
Šis, 1905 metais pastatytas, bokštas
vandeniu aprūpino visą Karostos teritoriją.
Iki šių dienų yra išlikę senieji, bokšto
pastatymo laikus menantys, vandens
siurbliai. Yra galimybė užsisakyti ekskursiją
(žr. 5 psl.).
Ģenerāļa Baloža iela 29

Laisvės takas
Įrengtas 9 km pėsčiųjų takas. Pradinis jo
taškas - Redanas. Nuo jo takas visu savo
ilgiu vingiuos po didžiulę Karostos miškų
teritoriją.
Takas nutiestas siekiant įamžinti latvių
karių, kovojusių Latvijos laisvės kovose
1919 metais, drąsą ir didvyriškumą.

Memorialas holokausto aukoms atminti

Šis memorialas yra skirtas per Antrąjį
pasaulinį karą žuvusiems Liepojos žydams
atminti. Šių aukų atminimą sergsti simbolinė
Menora – Mozės septynšakė žvakidė. Jos
kontūrai, kurie gerai matyti iš paukščio
skrydžio, pagaminti iš Kuržemės regione
surinktų lauko akmenų ir granito luitų (ant
pastarųjų įkalti įrašai hebrajų kalba).
Lībiešu iela, Šķēdes kopos
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Po stogu
LOC Olimpinis centras
Universalus sporto ir sveikatingumo
kompleksas. Šis centras siūlo išbandyti
fitnesą, plaukimą, krepšinį ir daug kitų
sporto šakų. Rengiamos tiek grupinės, tiek
individualios treniruotės.
Brīvības iela 39
+371 634 83888
www.loc.lv
Alpinizmo siena LOC Manieže

LOC Ledo arena
Čiuožinėjantiems, žaidžiantiems ledo ritulį
ir žiūrovams.
Brīvības iela 3/7
+371 634 81840
slidotava@loc.lv
www.loc.lv
LOC Teniso salė
Liedaga iela 7
+371 20227900
teniss@loc.lv
www.loc.lv
Mokslo ir švietimo inovacijų centras (ZIIC)

Darbo laikas
P., A. 17.00–21.00, S. 15.00–20.00
Brīvības iela 55
+371 25779990 (informacija)
+371 29981890 (alpinizmo instruktorė)
LOC Baseinas & Spa

Aktyvus poilsis
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Didžiausias ir moderniausias baseinas
ir SPA centras Kuržemėje. Poilsio ir
kaitinimosi zonos, vandens masažai,
burbulinės vonios, trijų rūšių pirtys, vandens
atrakcionai vaikams ir du baseinai. Amžina
vasara bet kuriuo metų laiku!
Brīvības iela 39
+371 634 80000
baseins@loc.lv, www.loc.lv
Minigolfas
Spalis–gegužė
Brīvības iela 39
+371 29265644
verners.kirss@gmail.com
www.minigolfsliepaja.lv
www.minigolfs.lv

Centras kviečia apžiūrėti interaktyvias
ekspozicijas, kurios supažindina lankytojus
su įvairiomis technologijomis ir fizikiniais
dėsniais.
Šio pažinimo centro durys atvertos
kiekvienam. Ypač centre laukiamos šeimos
ir moksleivių grupės. Iš anksto susitarus,
yra galimybė surengti įvairius seminarus,
užsiėmimus ir pažintines programas.
Autoru iela 4/6
+371 25728867
ziic@liepaja.edu.lv
www.liepaja.lv/liepajaziic/
Žaidimas Laser tag “Poligon 1 Liepāja”
Lazer tag arena siūlo geriausią
inventoriaus pasirinkimą Liepojoje.
Žaidimas Laser tag yra dažasvydžio
analogas, sukurtas pasitelkus naująsias
technologijas. Žaidimo tikslas –
neutralizuoti varžovą infraraudonuoju
spinduliu. Žaidėjams netaikomi jokie
amžiaus apribojimai.
Zemnieku iela 32
+371 20014041
liepaja@poligon-1.lv, www.poligon-1.lv
Tiras ”Lodīte”
Pramoginis ir sportinis šaudymas iš
pistoletų, šautuvų ir airsoft automatų.
Graudu iela 43-16A
+371 29462045, +371 29386740
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Uždari kambariai ir realybės šou
“Už grotų“ Karuostos kalėjime
Užrakintasis kambarys yra nervus
kutenantis žaidimas, kurio uždavinys yra
per 60 minučių laikotarpyje išsilaisvinti iš
užrakintos patalpos, naudojantis slaptais
nurodymais, išpildant uždavinius arba
atspėjant šifrus.
“Džordžas Orvelas. 1984” ir “Trumpalaikio
sulaikymo izoliatorius”.
Invalīdu iela 4
+371 26369470
info@karostascietums.lv
www.karostascietums.lv
Lankininkų klubas “Archery Liepāja”
Šaudymas iš lanko yra puikus būdas
praleisti laisvalaikį. Šaudymo iš lanko
pamokos. Amokymai.
Ezermalas iela 3A (Vasaros sezonu)
Brīvības iela 117 (Žiemos sezonu)
+371 27505583
archeryliepaja@gmail.com
www.archeryliepaja.lv
Poilsio ir pramogų centras
“Dzintara boulings”

8 boulingo takeliai, bilijardas, pramogos,
picerijo-kavinė.
Peldu iela 66
+371 634 80080
info@dzintaraboulings.lv
www.dzintaraboulings.lv

BMX, laisvojo ir inline stiliaus
dviratininkų trasa
Tiek sportininkams, tiek pramogautojams.
Spīķeru iela 19/20/23
Laser tag Arena
Brīvības iela 39
+371 29774450
liepajapk@inbox.lv, arena.wargame.lv
Žaidimų kambarys “Extra Fun”
Didžiausias ir atrakcijų įvairove išsiskiriantis
žaidimų kambarys Liepojoje.
Rīgas iela 56
+371 22093155
info@extrafun.lv, www.extrafun.lv

Gryname ore
Traukinukas “Libau Train”
Puiki alternatyva artimesnei pažinčiai
su Liepoja – ekskursijų traukinukas.
Ekskursija su juo po visas gražiausias
Liepojos gatves, vietas, Pajūrio parką ir
promenadą su audiogidu trunka apytikriai
35 minutes. Ekskursija pradedama prie
Jūrmalos parko būgnų.
Peldu iela 64
+371 25875696
libautrain@gmail.com
Liepojos tramvajus
1899 m. Liepoja pirmoji iš visų Pabaltijo
miestų įsigijo anuomet retą ir prabangią
viešojo transporto priemonę – tramvajų.
Savo bėgiais šis tramvajus sėkmingai rieda
iki šiol. Sėdus į jį, kone per pusvalandį
galima apvažiuoti ir pamatyti daug įdomių
vietų, Liepojos centrą, gyvenamuosius ir
pramoninius rajonus.
www.liepajastransports.lv
Jėgos aitvaro sporto klubas “kites.lv“

Biliardinė viešbutyje “Kolumbs”
Kuršu iela 32
+371 22019385, www.hotelkolumbs.com
Biliardinė poilsio centre “Klondaika”
Stendera iela 3
+371 634 89450
www.texmex.lv/lv/stendera-3
Biliardinė kavinėje “Star cafe”
Lielā iela 12A
+371 26808323, naktsklubs@big7.lv
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Jėgos aitvaro populiarinimas, mokymai.
Paplūdimys Vaiņodes gatvės gale
+371 29138103
gatis.saulite@kites.lv
www.kites.lv

Burlentininkų klubas “Rietumkrasts“
Burlenčių, jėgos aitvaro inventoriaus
nuoma ir mokymai. Irklenčių, jūrinių valčių,
vandens motociklų nuoma ir čiuožimas
pripučiamu vandens ratu.
Paplūdimys Katedrāles gatvės gale,
Karosta
+371 29187779
info@rietumkrasts.lv
www.rietumkrasts.lv
Buriavimo mokykla
Buriavimas, burlenčių sportas, irklenčių
nuoma ir mokymai.
Paplūdimys Katedrāles gatvės gale,
Karosta
+371 29490993
www.buruskola.lv
Kristapo Puorzingio krepšinio aikštelės

Vaikų žaidimų aikštelė

Skirtingų amžiaus grupių vaikams.
Nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 1 d. kiekvieną
sekmadienį 12 val. rodomi lėlių teatro
spektakliai arba vyksta cirko studijos
pasirodymai.
Pajūrio parkas
Vaikų žaidimų aikštelės taip pat įrengtos
Rainio parke (Liepojos naujamiestis),
Ventspilio gatvės parke (Šiaurinio
priemiestis), Lačplėsio sode (Karuosta).

Kristapo Puorzingio šeimos miestui
padovanotos apšviečiamos krepšinio
aikštelės atitinka visus NBA standartus.
Šalia Jūrmalos parke esančios krepšinio
aikštelės, aktyvų gyvenimą mėgstantys
poilsiautojai taip pat ras lauko treniruoklius
ir gatvės gimnastikos aikštelę.
Jūrmalas iela 2, Pajūrio parkas
Ventspils iela 15/27
Dunikas iela 2/24
Riedutininkų aikštelė
Pajūrio parko riedutininkų aikštelė vasarą
virsta antraisiais jaunimo namais. Ten
visada galima sutikti BMX dviračių sporto
entuziastų, riedutininkų ir riedlentininkų.
Jūrmalas iela 2, Pajūrio parkas
Teniso kortai
Pajūrio parkas 5
+371 28306323
teniss@liepaja.lv
teniss.liepaja.lv

Mėgėjiška žūklė Liepojoje
Mėgėjiška žūklė ruože nuo Jūrmalciemo
iki Liepojos, spiningavimas ir paukščių
stebėjimas Liepojos ežere, hidrokostiumų
ir visų kitų reikalingų vandens priemonių
bei įrangos nuoma, dviračių nuoma.
dzintars.vjakse@gmail.com
+371 29288879
Nuotykių parkas “Austrumu forts”
Nuotykių parkas visai šeimai. Jame rasite
visą reikalingą infrastruktūrą (valčių
nuoma, tinklinio ir krepšinio aikštelės,
laužavietę, aikšteles iškyloms, įrangą
barbekiu) smagiam pramogavimui
ir poilsiavimui gamtoje. Ieškantiems
adrenalino siūloma išbandyti vandens
katapulta taip pat elektrinę vandenlentę,
kuria galima pasiekti net 40km/h greitį.
Brīvības iela 180
+371 28180979
info@austrumuforts.lv
www.austrumuforts.lv
Kavinė “Makšķernieku nams”
Valčių, katamaranų ir plaustų nuoma.
Vecā ostmala 11A
+371 29455881, +371 26522859
ankia.sia@inbox.lv
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Baidarių nuoma “Atvars laivas”
Stabilių, talpių ir patogių valčių
nuoma.
+371 29181657
atvarslaivas@gmail.com
Baidarių nuoma “Niknās laivas”

Patogių ir piktų valčių, baidarių nuoma
plaukimui Liepojos ežere ir Kuržemės
regiono upėse.
+371 26377055
info@niknaslaivas.lv
www.niknaslaivas.lv

Šnipų žaidimas “Pabėgimas iš TSRS”
Komandinis žaidimas (grupėms nuo 5
žmonių). Iškeliama užduotis bendromis
jėgomis išlaisvinti draugą ir slapčia nuo
pasienio apsaugos kariškių nukakti iki
povandeninio laivo.
Šiauriniai fortai, Karosta
+371 26369470
info@karostascietums.lv
www.karostascietums.lv
Minigolfas
Gegužė–rugsėjis
Pajūrio parkas, +371 29265644
verners.kirss@gmail.com
www.minigolfs.lv
www.minigolfsliepaja.lv

Beberliņi

Aštuonios kliūtinės trasos. Pačių drąsiausių
laukia pati ilgiausia Latvijoje – net
330 metrų nusileidimo trasa virš
Beberlinių vandens telkinio.
Lībiešu iela 8, Beberliņi, Karosta
+371 27088933
liepaja@tarzans.lv
www.liepaja.tarzans.lv

Dviračių nuoma

Katamaranai
Vecā ostmala 29
+371 26779025, +371 26386406

Liepojos regiono turizmo informacijos
biuras
Aktyvaus poilsio parkas “BB wakepark“
Vandenlenčių trasos ir inventoriaus nuoma,
irklenčių ir irklinių valčių nuoma, pirties
ir karšto kubilo nuoma, pripučiamos
priemonės pramogavimui ant vandens BB water fun. Kavinė.

Rožu laukums 5/6
+371 634 80808, +371 29402111
www.liepaja.travel
Airsoft vadinamas karinio pobūdžio
taktinis žaidimas, kuriame naudojamas
kovinių ginklų kopijos, užtaisytos 6 mm
kalibro plastmasinėmis kulkomis.
Inventoriaus nuoma, pramoginių Airsoft
renginių organizavimas.
Invalīdu iela 4,
14. novembra bulvāris 82/86
+371 26899077
info@karostascietums.lv
www.karostascietums.lv
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Sporto reikmenų parduotuvė “Gandrs”
Bāriņu iela 14, +371 28003364
www.gandrs.lv

Lībiešu iela 2/6, Beberliņi, Karosta
+371 24339965
info@bbwakepark.lv
www.bbwakepark.lv

“UAC“
Galimybė mažoms grupėms išsinuomoti
klasikinius miesto dviračius, elektrinius
dviračius ar triračius ir kartu su gidu
važiuoti pažintiniu maršrutu po Liepają.
+371 29288879
dzintars.vjakse@gmail.com
“Boutique Hotel Roze”
Rožu iela 37
+371 634 21155, +371 27323553

Motociklininkų parkas “Lauma“
Galimybė savo motociklu išbandyti
lenktyninę trasą. Motociklų nuoma,
mokymai ir bandomieji važiavimai.
Pulvera iela 8
+371 29249322
laurisfff@inbox.lv

Laivas “Četri vēji“
Plaukimas po uosto akvatoriją, išplaukimai
į jūrą.
Promenada
+371 26779025, +371 26386406
www.fourwinds.lv

Airsoft žaidimas Karostos kalėjime
ir Redane

Nuotykių parkas “Tarzāns”

Dviračių parduotuvė “Libau bike”
Raiņa iela 35, +371 26488877

“Rietumkrasts”

Paplūdimys Katedrāles gatvės gale,
Karosta
+371 29187779
Elektrinių paspirtukų nuoma “E-ride“
Puiki galimybė elektriniu paspirtuku
apvažiuoti gražiausias Liepojos vietas.
Su pilna įkrauta baterija paspirtuku
galima nuvažiuoti nuo Jūrmalos parko iki
Karostos ir atgal.
Pajūrio parkas (tarp kavinės “Medūza“
ir Gelbėjimo stoties)
+371 24002304
info@e-ride.lv

Vietų iškylavimui
Liepojoje galima rasti puikių vietų
iškylavimui su staliukais ir suolais. Tai
puiki galimybė papietauti gryname ore.
Svarbu nepamiršti palikti po savęs švarią
ir sutvarkytą aplinką.
Puikių vietų iškyloms galima rasti netoli
miesto centro ir Karostoje - prie Zirgų
salos gamtinio tako, poilsiavietėje
„Beberliņi”, Šiauriniuose fortuose,
14. novembra bulvare galima rasti keletą
vietų iškylavimui - prie Grīzupes gatvės,
pakeliui į Redaną, prie Redano, prie
Lībiešu gatvės.

Parduotuvė “Velo-moto”
Kungu iela 6, +371 26447726
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Liepoja gali pasiūlyti erdvias patalpas ir
aptarnavimą dideliems korporatyviniams
renginiams, seminarams, konferencijoms bei
įvairioms asmeninėms šventėms surengti.
Puikias patalpas dideliems ir mažiems
verslo renginiams, kolektyvinėms šventėms
siūlo koncertų salė “Didysis gintaras“. Joje
darbinę konferenciją patogu suderinti
su kultūrine programa – apsilankymu
koncerte ar parodoje. Įvairioms progoms
ir renginiams tinkančias patalpas taip
pat gali pasiūlyti Liepojos teatras, LOC
Olimpinis centras, Latvių draugijos namai
ir miesto muziejus. Reikalingas patalpas ir
įrangą seminarams ir konferencijoms siūlo ir

Dėl patalpų Liepojoje ir jos regione
kolektyviniams renginiams iki 30 žmonių
reikėtų teirautis turizmo informacijos
centruose.

Jūreivystės centras
www.ljc.lv

Svečių namai “Lenkas”
www.lenkas.lv

1000 ir daugiau
žmonių

Liepojos muziejus
www.liepajasmuzejs.lv

Koncertų salė
“Didysis gintaras”
www.lielaisdzintars.lv

Liepojos dizaino ir
meno mokykla
www.lmmdv.edu.lv

Renginių,
konferencijų,
seminarų rengėjai

LOC Olimpinis centras
www.loc.lv

Viešbutis “Libava”
www.libava.lv

“Šarmants”
www.sarmants.com
“Ūdensputni”
www.udensputni.lv

Liepojos latvių
draugijos namai
www.biedribasnams.lv

Liepojos
regione

“You Are events”
www.yae.lv

Liepojos teatras
www.liepajasteatris.lv

100 ir daugiau
žmonių

200–400 žmonių

Kazdangos dvaras
www.kazdangaspils.com

Įrangos renginiams,
konferencijoms,
seminarams nuoma
www.ula.lv

Liepojos universitetas
www.liepu.lv

100–200 žmonių
Viešbutis “Amrita” ****
www.amrita.lv
“Hotel Kolumbs” ****
www.hotelkolumbs.com
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Renginių, skirtų kolektyvų komandinei
dvasiai sustiprinti, organizavimą palengvins
Liepojoje ir jos apylinkėse puikiai įrengta
sporto infrastruktūra, didelis nakvynės vietų
pasirinkimas ir profesionalios kolektyvinių
renginių vedėjų paslaugos.

Liepojoje

400–1000 žmonių

Konferencijos

švietimo įstaigos, miesto viešbučiai, tolėliau
nuo miesto šurmulio esantys svečių namai,
poilsiavimo kompleksai, kultūros centrai.

Kino teatras “Cinamon
Liepaja Balle”
www.balle.cinamonkino.com
“Promenade Hotel” *****
www.promenadehotel.lv
“Superior Class
Hotel Līva” ***
www.livahotel.lv

30–100 žmonių
Svečių namai “Chill Inn”
www.chillinn.lv
Viešbutis “Jūrnieka ligzda”
www.jurniekaligzda.lv
Poilsio kompleksas
“Pūķarags”
www.pukarags.lv
Poilsio kompleksas
“Vērbeļnieki”
www.verbelnieki.lv
Svečių namai “Skrablas”
www.skrablas.eu
Svečių namai “Spāres”
www.hotelspares.lv

Turimos dvi ir daugiau
salių, tinkamų renginiams
organizuoti

Pop-up biuras Liepojoje
Laikinai pakeisdamas
darbinę aplinką ir
dirbdamas nuotolinį darbą,
kiekvienas gali dalintis
savo patirtimi,ir pasinerti į
kūrybinių idėjų sūkurį.
LIAA Liepojos verslo
inkubatorius
+371 62401092
liepaja@liaa.gov.lv
“Coworking Liepaja”
+371 26046749
www.coworkingliepaja.com
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VIEŠBUČIAI
Promenade Hotel*****
Vecā ostmala 40
www.promenadehotel.lv
+371 634 88288
58

116

Amrita****
Rīgas iela 7/9
www.amrita.lv
+371 634 80888, +371 22054688
83

Aptarnavimas
34

Maestro Design Hotel
Jūras iela 22
www.maestrodesignhotel.lv
+371 28661001
11

30

Libava
Vecā ostmala 29
www.libava.lv
+371 634 25318, +371 27080005
7

18

Poriņš
Palmu iela 5
www.porins.lv
+371 29150596
20

39

250

Sport hotel***
Dzērves iela 9
www.sporthotel.lv
+371 634 32005, +371 20255334
44

42

65

Superior Class Hotel Līva***
Lielā iela 11
www.livahotel.lv
+371 634 20102, +371 29163686
115

28

136

Hotel Kolumbs****
Kuršu iela 32
www.hotelkolumbs.com
+371 22019385
30

Art Hotel Roma
Zivju iela 3
www.arthotelroma.lv
+371 634 30000

Boutique hotel Roze
Rožu iela 37
www.parkhotelliepaja.lv
+371 634 21155, +371 27323553
8

20

140

35

Villa Roze
Uliha iela 32
www.parkhotelliepaja.lv
+371 20200274
15

7

30

APARTAMENTINIAI
VIEŠBUČIAI*
Amber Apartments
Zivju iela 5
www.amberliepaja.lv, +371 25227723
11

Windrose
Ērgļu iela 4
www.hotelwindrose.eu
+371 26445564
14

41

Helvita
Bernātu iela 11
+371 26333332
15

35

Fontaine Hotel
Jūras iela 24
www.fontaine.lv
+371 634 20956, +371 20031592
18

85

SVEČIŲ NAMAI
Ezera māja
Ezera iela 39
www.ezeramaja.lv
+371 26488200
5

Avanta
F.Brīvzemnieka iela 35
www.avantahotel.lv, +371 28290059
5

18

Pie Jāņa brāļa
Raiņa iela 43
+371 20364552

36

13

Barona apartamentai
Barona iela 11, www.namir.lv
+371 634 84498, +371 29456735
4

16

Kroņu nami
Kroņu iela 17, +371 29163222
8

30

Medaus apartamentai
Jelgavas iela 40
www.medaini.lv, +371 29742832
4

9

41

JAUNIMO NAKVYNĖS
NAMAI

13

35

Toma apartamentai
Toma iela 50
+371 29143341
16

* Daugiau informacijos apie apartamentus
Liepojoje: www.liepaja.travel,
www.airbnb.com, www.booking.com

Papes House
Papes iela 16b
www.papes-house.lv, +371 29541696
1

Karuosto kalėjimas
Invalīdu iela 4
www.karostascietums.lv
+371 26369470
36

4

Pērlīte
Hika iela 3, +371 25749405
18

2

5

Palangas House
Palangas iela 9
www.stayliepaja.lv, +371 29207409
8

RESTORANAI

50

Liepu Hostelis
Ganību iela 36/48
+371 24243933
19

80

KEMPINGAS
Austrumu forts
Brīvības iela 180
www.austrumuforts.lv
+371 28180979
5

10

Bel Cibo
Graudu iela 21, +371 27830274
30

8

BB camping
Lībiešu 2/6, Beberliņi, Karosta
www.bbcamping.lv
+371 24339965
10

30

Kemperių stovėjimo aikštelė “Kursa”
Roņu iela 8
+371 26001040, +371 28713546
20

120

Čello
Koncertų salė “Didysis gintaras”,
7 aukštas, Radio iela 8
www.tiamo.lv, +371 634 51072
40

Hot Potato
Jāņa iela 1, +371 24947787

POILSIO NAMAI
K8
Kalēju iela 8
www.apartamenti.lv
+371 26488200
1

BIG7
Baznīcas iela 14/16
www.big7.lv, +371 26808323

20

20

Apartamentai Roze
K. Barona iela 19
www.parkhotelliepaja.lv
+371 634 21155, +371 27323553

5

9

30

44

Brīze
O. Kalpaka iela 68/70
www.hostelbrize.lv
+371 26575051, +371 634 41566
47

14

30

Vilhelmīne
K. Valdemāra iela 9
www.hotelvilhelmine.lv
+371 634 83279, +371 26879278
12

Seven Sisters
Egļu iela 8
www.sevensisters.lv, +371 26771638

3

7

100

Kapteinis
J. Dubelšteina iela 14
www.rbkapteinis.lv, +371 27774426
60

37

Libava
Vecā ostmala 29
www.libava.lv, +371 634 29714, +371 26817699

Pumpurs māja
Peldu iela 54, +371 29472055
32

28

Antikvariāts
Tirgoņu iela 22
www.boulangerie.lv, +371 26986336
18

Cafe 21 – Ozoldārzs
Kungu iela 3
www.cafe21.lv
+371 29189786, +371 27332202
45

Maestro Design Hotel&Restaurant
Jūras iela 22
www.maestrodesignhotel.lv
+371 28661001

Red Sun Buffet
Pasta iela 2
www.redsunbuffet.lv, +371 25858580
80

BB café
Lībiešu iela 2/6, Beberliņi, Karosta
www.bbwakepark.lv, +371 24339965
100

50

MO Liepāja
F. Brīvzemnieka iela 7, +371 26630222

40

Roma
Zivju iela 3 , +371 28003324
110

Beķereja
Lielā iela 12, +371 27885895
22

42

Olive
PC “baata”, Klaipēdas iela 104c
www.restoransolive.lv, +371 26660935

Roze
Rožu iela 37
www.parkhotelliepaja.lv, +371 26111722
20

150

Oskars
Rīgas iela 7/9
www.amrita.lv
+371 634 80888, +371 22054688
60

Palmas
Palmu iela 5, +371 27888008
50

Pastnieka māja
F. Brīvzemnieka iela 53
www.pastniekamaja.lv
+371 634 07521, +371 29496233

Street Burgers
Brīvības iela 3/7
streetburgers.lv, +371 27808086
57

Sushi Boom
PC “XL Sala”
Klaipēdas iela 62
www.tiamo.lv, +371 24931717
46

Tex-Mex Klondaika
Stendera iela 3
www.texmex.lv, +371 634 89450

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

55

Grilio baras Bruno
Rīgas iela 7/9
www.amrita.lv
+371 634 80888, +371 22054688
40

Grilio baras CukurFabrik’ rooftop terrace
Stendera iela 18/20, 3 aukštas
www.tiamo.lv, +371 20220685
69

KAVINĖS
Picerijo Amber pizza
Graudu iela 34
www.amberpizza.lv, +371 27277337

Grēēks
Kuģinieku iela 5
+371 23005300
20

Hesburger
www.hesburger.lv
Ganību iela 43
+371 26422025
100

Stendera iela 18/20
+371 26620322
46

K. Zāles laukums 7
+371 26408924
30

Čello
Koncertų salė “Didysis gintaras”, Radio iela 8
www.tiamo.lv, +371 634 51072
40

Krisdole
Siena iela 5
+371 29839429
20

Picerijo Čili Pizza
www.cili.lv, +371 634 07500
Stendera iela 18/20
114

PC “XL Sala”, Klaipēdas iela 62

32

38

44

100

80

Portus
Kuršu iela 32
www.hotelkolumbs.com, +371 634 25577

Boulangerie
Kuršu iela 2, www.boulangerie.lv

120

100

Piano
Vecā ostmala 40
www.promenadehotel.lv, +371 634 83800

Darbnīca
Lielā iela 8
+371 26811313

66

PC “Rietumu centrs”, Jaunā ostmala 3/5
94

Ypatingasis Liepojos patiekalas su
Kuržemės skoniu – ”Liepājas menciņi”
Liepoja savo svečių neišleis nepavaišinusi
gardžiomis vaišėmis. Laužyti galvą ir skaityti
įvairiausius patiekalų meniu nereikės, kadangi
visose miesto viešojo maitinimo įstaigose
galima užsisakyti ”Liepojos menkę” –
oficialųjį Liepojos patiekalą, pagamintą iš
rūkytos menkės, bulvių ir svogūnų pagal
seną Pietinės Kuržemės receptą. Šį patiekalą
privalu paragauti, kadangi niekur kitur nieko
panašaus nerasite!
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Baras Loms
Raiņa iela 13
www.barsloms.lv, +371 634 41000
80

Picerijo Strike Pizza
Peldu iela 66
www.strikepizza.lv
+371 25528000
50

Magones
PC “Rimi Ezerkrasts”, Ganību iela 175/177
+371 26144453
20

Upe~le
PC “Kurzeme”, Lielā iela 13
www.upele.lv
+371 26661691
45

Mežrozīte
Klaipēdas iela 104, +371 25404306
20

Makšķernieku nams
Vecā ostmala 11, +371 29455881
25

Alaus rūsys Miezis & Co
Kuģinieku iela 5, +371 29266891
25

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

50

Sport cafe
Dzērves iela 9
+371 29220042
80

Star Cafe
Lielā iela 12
naktsklubs@big7.lv
+371 26808323
30

40

PAPLŪDIMIO IR PARKO
KAVINĖS

60

Brīvības iela 39, +371 28366366
61

Kuršu iela 7/9, +371 28331666
45

Valhalla Wine & Coffee
Jūras iela 24
+371 634 20956
50

Vecliepāja
E. Veidenbauma iela 8
www.cafevecliepaja.lv
+371 22435312
32

Vējš Cafe
Graudu iela 45-1, +371 26700530
12

15

Roma beķereja
Zivju iela 3
www.romasdarzs.lv, +371 26362233

Lotte caffe
www.lottecaffe.lv
PC “Ostmala”, K. Zāles laukums 8
+371 27841691

Vinilkoks
Avotu iela 4, +371 29233412
20

BISTRO
Daily
Ziemeļu iela 19
www.daily.lv
+371 25486982
78

Delisnack
Dzirnavu iela 4
www.delisnackliepaja.lv
+371 634 88523
20

Panna
Avotu iela 2, +371 29272366
40

VIEŠOJO MAITINIMO
ĮSTAIGOS
Anna
Tirgus iela 23
www.ednica.info, +371 29234468
28

Karuostos kalėjimo bufetas
Invalīdu iela 4
www.karostascietums.lv
+371 26369470
50

PRAMOGOS

Red Sun Buffet Beach Bar
Liepojos paplūdimys Peldu gatvės gale
www.redsunbuffet.lv
+371 25858580
50

7. līnija
Paplūdimys
+371 26808323
130

Rietumkrasts
Šiaurinis molas, Karosta
+371 26295313
34

*Cukurfabrik’
Liepojos paplūdimys prie centrinės
gelbėjimo stoties
www.tiamo.lv
+371 28327750

BIG7
Baznīcas iela 14/16
www.big7.lv
+371 634 27318, +371 26808323

*OMM Lounge Bar
Paplūdimys
+371 26630222

CukurFabrik’ Lounge & Club
Stendera iela 18/20, 2 aukštas
www.tiamo.lv, +371 20220685

*Medūza
Pajūrio parkas
+371 26630222

Fontaine Palace
Dzirnavu iela 4
www.fontainepalace.lv

*Vēju dārzs
Liepojos paplūdimys Jūrmalas gatvės gale
www.vejudarzs.lv
+371 29233412

Tex-Mex Klondaika
Stendera iela 3
+371 634 89450

* dirba tik vasaros sezonu
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2
4

5

Atrask, kad
galėtum sugrįžti!
11

Tradicijų kelias (42–49 p.)
Rucava – Papė – Nyca

2

Gintaro kelias (50–57 p.)
Paviluosta – Vergalė – Ziemupė – Saraikiai

1
42

3

3

Paslapčių kelias (58–65 p.)
Barta – Priekulė – Vainiuodė – Embūtė

4

Vikingų kelias (66–71 p.)
Gruobinia – Durbė – Kalvenė

5

Dvarų kelias (72–77 p.)
Kazdanga – Aizputė – Aprikiai – Tašiai

Apylinkės

Baltijos pajūrio kelias
www.coastalhiking.eu
Dviračių maršrutai EuroVelo 10 ir EuroVelo 13
www.eurovelo.com
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1 Etnografinė sodyba “Zvanītāji”
“Zvanītāji” sodyba saugo ir puoselėja
senosios latvių buities paveldą. Čia ne tik
rengiamos įvairios kultūrinės programos,
bet ir ruošiamos vaišės iš tradicinių
Rucavos krašto patiekalų.
Rucava, Rucavas novads
+371 26814051
2

Rucaviškių rūpesčiu ant Muižos kalno
buvo pasodintas dendrologinis sodas,
kuriame žaliuoja daug egzotinių medžių.
Pačiam Rucavos centre galima apžiūrėti
magnolijų, o prie miestelio mokyklos –
rododendrų kolekcijas. O kur dar Rucavos
kukmedžių įvairovė!
Rucava, Rucavas novads
Gidas +371 29366351

9

7

6
4
5
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Rucavos dendrariumas

Rucavos liuteronų bažnyčia

10
8

3

1 2
3

1

Tradicijų kelias

Rucava – Papė – Nyca

Rucavos bažnyčia pašventinta 1874
metais. Ji didžiuojasi savo senovinėmis
liustromis, altoriaus žvakidėmis, indu
krikšto vandeniui ir kitais bažnytiniais
daiktais. Gilią praeitį mena altoriaus
paveikslas, išlikęs nuo bažnyčios
pastatymo laikų.
Darbo laikas:
06.01–08.31 P.–Pn. 11.00–16.00,
Š. 11.00–18.00
Rucava, Rucavas novads
+371 29134903

4 “Dzintarvēji”
Senovinis žuvų priėmimo ir apdirbimo
punktas šiuo metu yra virtęs Papės
informaciniu centru. Į jį atvykusieji svečiai
išvys net tris ekspozicijas: žvejybinių
įrankių ir Janio Pūkio muzikos instrumentų
kolekcijas bei kertę, skirtą Papės ir Nidos
istorijai.
Pape, Rucavas novads
+371 26759199
45

5

Muziejus po atviru dangumi
“Vītolnieki”

švyturio lankymą. Tai arčiausiai jūros
kranto stovintis švyturys Latvijoje.

9 Nycos sendaikčių ekspozicija
Šimtmetį menantys Nycos ir Perkuonės
krašto tautiniai rūbai ir pilnutėlės kraičio
skrynios.
Darbo laikas: P. 8.30–18.00,
A.–K. 8.30–17.00, Pn. 8.30–16.00
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads
+371 634 69119, +371 26461735
gita.vanaga@nica.lv
10 Prenclavo malūnas

“Vītolnieki“ – tai autentiška XIX a.
pabaigos – XX. a. pradžios žvejovalstiečio sodyba. Joje apsilankiusieji
išvys šio pajūrio krašto gyventojų buities
rakandus ir darbo įrankius. Čia verta
užsukti per Jonines ir Onines, – geros
nuotaikos, linksmybių ir tikros latviškos
dvasios čia niekad netrūksta.
Darbo laikas:
05.01–09.30 T.–S. 11.00–17.00,
dėl apsilankymo kitu laiku būtina
susitarti iš anksto
Įėjimas nemokamas
Pape, Rucavas novads
+371 29262283
6

Gamtos parkas “Pape”

Unikalus lagūninio tipo ežeras ir raistai,
durpynas, smėlingi paplūdimiai ir
slenkančios kopos, priekrantės zonos
sausieji ir drėgnieji miškai, užliejamos
pievos ir joms būdinga augalija ir gyvūnija
(net 10 853 ha plotas). Pasaulinio gamtos
fondo sprendimu, parke apgyvendinti
laukiniai žirgai, taurai ir stumbrai.
Nuo 1966 metų gamtos parke “Pape“ veikia
paukščių stebėjimo stotis, kurioje žieduojami
ir skaičiuojami migruojantys paukščiai bei
tyrinėjamos šikšnosparnių rūšys.
Per parko teritoriją eina trys gamtiniai
pažintiniai takai – gamtos reiškinių takas (9
km), ežero takas (32 km) ir orchidėjų takas.
Į viešnagės Papės gamtiniame parke
planus verta įtraukti ir 22 m aukščio Papės
46

Rucavas novads ir Nīcas novads
Ekskursija po laukinių žirgų ir taurų
ganyklas (gido paslaugos) +371 26167333
Ornitologijos stotis +371 29236300
Paukščių stebėjimas +371 29224331
www.pdf-pape.lv
7 Ekspozicija “Jūrmalniekų sendaikčiai”
Eksponuojami žvejų buities rakandai ir
darbiniai įrankiai. Jūrmalciemo istorija.
“Smaragda”, Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26461735, gita500@inbox.lv
8 Gamtos parkas “Bernāti”
Gamtos parkas “Bernāti“ priklauso Europos
saugojamų gamtos objektų Natura 2000
teritorijai. Ir vasarą, ir žiemą čia žmones
atvažiuoja dėl vaiskaus baltumo pajūrio
smėlio ir žmogaus rankos nepaliestų
pušynų. Tarsi siūlų gijos parką yra
išraizgę pėsčiųjų takai. Vienas jų atveda
iki memorialinės lentos, skirtos įamžinti
pirmojo Latvijos prezidento Janio Čakstės
vizitą Bernatuose. Atvykusius svečius taip
pat pasitinka po visą parką išsibarsčiusios
medinės skulptūros.
Bene svarbiausias šio parko objektas –
visai netoli Jūrmalciemo iškilęs 37 metrų
aukščio Pūsėnų kalnas – aukščiausia
Latvijos kopa. Verta pamatyti labiausiai
į vakarus nutolusiame Latvijos sausumos
taške, Bernatų rage, pastatytą riboženklį
“Žaliasis spindulys“ – vieną iš keturių
skulptoriaus Vilnio Titano granito skulptūrų.
Šio skulptoriaus skulptūromis paženklinti
visi tolimiausi Latvijos sausumos taškai.
Nīcas novads

Sodyba “Mikjāņu sēta” Papės Kiuonių
kaime
Tai tipinė XIX a. pradžios žvejo-žemdirbio
sodyba. Apie to laikotarpio gyvenimo
realijas byloja išlikę autentiški pastatai ir
buities rakandai. Svarbiausi Papės kaimo
istorijos puslapiai, žvejybos ir darbo
įrankiai, namų apyvokos daiktai sudėti
į specialią ekspoziciją. Apsilankymas
sodyboje ir gido vedamos ekskursijos po
Kiuonių kaimą.
Pape 3, Rucavas novads, + 371 26759199
Dekoratyvinis sodas “Kristapi”
Nīca, Nīcas novads
+371 26562508

Tai vienas didžiausių (keturių girnų)
vėjo malūnas Latvijoje. Visi malūno
mechanizmai per ilgus metus nė kiek
nepakito ir yra išlaikę pirminę savo išvaizdą.
Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 26051129

Taip pat verta apžiūrėti
Sendaikčių ekspozicija “Lauksargi”
Ekspoziciją sudaro buitiniai rakandai ir
sendaikčiai iš Sikšnių mokyklos ir Dunikos
seniūnijos.
Sikšņi, Dunikas pagasts,
Rucavas novads
+371 29896681
Žvirgždėtasis Nidos paplūdimys
Latvijai nebūdinga Baltijos jūros pakrantė.
Palei kranto liniją driekiasi žvirgždo
pylimas.
Nida, Rucavas novads
Nidos raisto apžvalgos aikštelė
Iš kitų šio tipo gamtinių objektų Nidos
raistas išsiskiria tuo, kad yra labai arti
Baltijos jūros. Didžiausias jo turtas – didelė
biotopų įvairovė. Čia aptinkama tiek
pelkiniam aukštutiniam, tiek pereinamajam,
tiek žemutiniam dirvožemiams būdingos
augalijos. Vakariniame raisto pakraštyje
yra įrengta apžvalgos aikštelė ir pastatytas
informacinis stendas.
Nida, Rucavas novads

Ruogių šeimos asmeninės kolekcijos
Rašiklių kolekcija ir ekspozicijos,
supažindinančios su ugniagesių darbu
ir motociklais.
“Upmalas”, Nīcas pagasts, Nīcas novads
+371 29358190, +371 26176908
Sendaikčių sodyba “Galdnieki”
“Galdnieki”, Nīcas novads
+371 26998159, +371 634 69545
Otankių sendaikčių krautuvėlė ir pašiūrė
su senoviniais arklių pakinktais
Sendaikčių ir arklių pakinktų ekspozicijos,
apie kurias daug įdomių dalykų papasakos
vietinė gidė – tikra nyciškė.
Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 26323014
lelde.jagmina@gmail.com,
www.otankusenlietas.mozello.lv

Aktyvus poilsis
Aktyvus poilsis Papėje
Aktyvaus turizmo inventoriaus
nuoma visais metų laikais. Dviračiai
suaugusiems ir vaikams, žvejybinės
valtys, katamaranas, šiaurietiško ėjimo
inventorius, slidės (žiemai).
”Dzintarvēji”, Pape, Rucavas novads
+371 26759199
tic@rucava.lv
Pramoginiai laivai “Bartinera”, “Matilde”
ir “Elita”
Iškylos laivu Bartos upe.
“Šmiti”, Bernāti, Nīcas novads
+371 29339677
info@sofijaslaivas.lv, www.sofijaslaivas.lv
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Kanojų nuoma “Sofijas laivas”
+371 29339677
info@sofijaslaivas.lv, www.sofijaslaivas.lv
Jūrinių baidarių ir pripučiamųjų irklenčių
nuoma
”Laimes stari”, Klampju ciems,
Nīcas novads, +371 29494519
Kanojų nuoma “Beaver”
”Jūras”, Bernāti, Nīcas novads
+371 26116933
info@kanoecentrs.lv
www.kanoelaivunoma.lv
Į jūrinę žūklę – dviračiu
Žūklės reikmenų ir jų vežimui pritaikytų
dviračių nuoma, gido paslaugos.
Nīcas novads, +371 29288879
dzintars.vjakse@gmail.com
Valčių nuoma ir piknikų aikštelės
“Plostnieki”
Nīcas novads
+371 29549944
Minigolfas
Svečių namai “Pūķarags”, Pape,
Rucavas novads, +371 28378625
pukarags@inbox.lv, www.pukarags.lv

Amatai
Kūrybinė dirbtuvė “Ligate”
Rankdarbių parduotuvėlė ir kavinė.
“Buši”, Rucava, Rucavas novads
+371 20171445, liga.ate@gmail.com
Audėjos Agros Vaitkus dirbtuvės

Vietinės gėrybės
Rucaviškių vaišės
Galimybė paragauti tradicinių Rucavos
krašto patiekalų: bulvių, pagardintu
baltuoju sviestu, bulvių plokštainio ir kitų
gardumynų. Be to, rengiamos įvairios
kultūrinės programos.
”Zvanītāji”, Rucava, Rucavas novads
+371 26814051
Tinklo traukimas* ir žuvies rūkymas,
žuvienės ir rūkytos žuvies degustavimas
Papėje
Pape, Rucavas novads
+371 29521002, imants_rucava@inbox.lv
Tinklo traukimas*, žuvienės ir rūkytos
žuvies degustavimas Nidoje
Nida, Rucavas novads
+371 29235120, maris.bza@e-liepaja.lv
* Tinklo traukimas yra tradicinis žvejybos
būdas, kurį išbandžius galima pajusti
tikrąją žvejybos atmosferą. Pasiūlymas
grupėms.
Krosnyje kepta duona
Kviečiame išbandyti smagią ir įdomią
ekskursiją, kurios metu bus kepama ir
ragaujama duona.
“Alejas”, Rucava, Rucavas novads
+371 29383994

Kavinė “Biz Biz”
Skolas iela 6, Nīca, Nīcas novads
+371 634 83267

7

Vasaros kavinė “Amber Wind”
“Dzintarvēji”, Pape, Rucavas novads
+371 26695777

Restoranas ir kavinė “Nīcava”
Nīca, Nīcas novads
+371 28012577, www.nicava.lv
Restoranas “Jūrnieka ligzda“
Pērkone, Nīcas novads
+371 26596877, www.jurniekaligzda.lv
Kavinė “Pie Pētera”
“Ceļinieki”, Nīca, Nīcas novads
+371 634 69802, +371 29504508

28

250m

Kavinė “Dzintariņš“
Bernāti, Nīcas novads, +371 28262321

52km

Svečių namai “Brakši”
Pērkone, Nīcas novads
+371 29423291
braksi@inbox.lv, www.braksi.lv

Vasaros kavinė “Siena šķūnis”
Pērkone, Nīcas novads
+371 29138565, www.verbelnieki.lv

3

6

26

Viešbutis “Jūrnieka ligzda”
Pērkone, Nīcas novads
+371 634 69542, +371 26596877
info@jurniekaligzda.lv, www.jurniekaligzda.lv
15

34+8

30

60–150

300m

100

4

60+25

Kur rasti nakvynę?
400m

Svečių namai “Šķilas”
Pērkone, Nīcas novads
+371 25458444, skilas@inbox.lv
5

6km

7km

7

60

100

3
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Poilsio kompleksas “Pūķarags”
Pape, Rucavas novads,
+371 28378625
pukarags@inbox.lv, www.pukarags.lv
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Svečių namai “Chill Inn”
Bernāti, Nīcas novads
+371 26425800, +371 634 30562
smaida@chillinn.lv, www.chillinn.lv
12

50km

5km

40

10

100

Poilsio kompleksas “Vērbeļnieki”
Pērkone, Nīcas novads
+371 29138565
www.verbelnieki.lv
10
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Restoranas “Skrablas’’
“Skrāblas”, Nida, Rucavas novads
+371 26618330
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3

Kavinė “Paviljons”
“Mazie Alpi”, Bernāti, Nīcas novads
+371 26326035

Kur pavalgyti?

Kavinė “Ligate”
Rucava, Rucavas novads, + 371 20171445

Galimybė apžiūrėti vilnonius audinius,
skaras, rankšluosčius, įvairius lininius
audinius. Apsilankiusieji svečiai galės
išbandyti stakles ir pasimokyti audimo
amato.
“Splītes”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 29278692

Svečių namai “Mežsargi“
Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads
+370 62734684, papesmezsargi@gmail.com

50m

Svečių namai “Jūrmaļjēkuļi”
Bernāti, Nīcas novads
+371 29490769, lgberno@inbox.lv
3

9

19

100

3

6km

Svečių namai “Skrablas”
Nida, Rucavas pagasts, Rucavas novads
+371 26618330
info@skrablas.eu, www.skrablas.eu
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Svečių namai “Smilgas”
Bernāti, Nīcas novads
+371 27809437, +371 29649583
smilgas.silvija@inbox.lv
3
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Poilsio namai “Bajāri”
Rucava, Rucavas novads
+371 26402106, elgao@inbox.lv
4

11

8km

Poilsio namai “Laimes stari”
Klampju ciems, Nīcas novads
+371 29265619, +371 29494519
laimesstari@gmail.com

40

2

45km

4

8

Poilsio namai “Sīpoli”
Bernāti, Nīcas novads
+371 29590033
ina@sipoli.lv, www.sipoli.viss.lv
10

6
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Poilsio namai “Sklandas”
Bernāti, Nīcas novads
+371 26643815
info@sklandas.lv, www.sklandas.lv
6

6
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Rucavos jaunimo nakvynės namai
Rucava, Rucavas novads
+371 29426189, saietanams@inbox.lv

16km

900m

11km

Poilsio namai “Lavandas”
Bernāti, Nīcas novads
+371 29144084
lavandasrelax@gmail.com
www.lavandasrelax.lv
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Kempingas “Pabērzi”
Bernāti, Nīcas novads
+371 20201310, camping.paberzi@gmail.com
5

20

40km

Kempingas “Zvejnieki”
Nida, Rucavas novads
+371 29235120, maris.bza@e-liepaja.lv
3
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10
100m
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Kaimo sodyba “Saktas“
Rucava, Rucavas novads, +371 26796916
3
45km

8

25

8km

8
13km

Aikštelė palapinėms “Upeskrasti”
Nīca, Nīcas novads
+371 22015141, info@sofijaslaivas.lv

Kempingas “Mikjāņi”
Papes Ķoņu ciems, Rucavas novads
+371 26759199, mikjanuseta@gmail.com
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Turizmo informacija
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Poilsio namai “Ezerkrasti”
Otaņķi, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 29520410, +371 29683263
ezerkrasti-1@gmail.com
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Glempingas “Bārtas Krasts“
Dunikas pagasts, Rucavas novads
+371 28892827
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Kempingas ”Smaragda”
“Kapaiņi”, Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26464331, smaragda@inbox.lv

20km

Apartamentai “Censoņi”
Rucava, Rucavas novads
+371 25931999, l.libiete@inbox.lv

Poilsio namai “Sīpoli Mare”
Bernāti, Nīcas novads
+371 29357888 +371 26308418
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Poilsio namai “Sīpoli Design”
Bernāti, Nīcas novads
info@sipolihome.lv, www.sipolihome.lv

1,5km
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Apartamentiniai viešbutis
“D&A Baltic Beach Villa”
Jūrmalciems, Nīcas novads, +370 60565184
info@dabalticvilla.lt, www.dabalticvilla.lt

5

Poilsio namai “Atomi”
Grīnvalti, Nīcas novads
+371 25560040
atomi.lv@inbox.lv, www.atomi.lv
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Poilsio namai “Šķiperi”
Klampju ciems, Nīcas novads
+371 26421276, +371 29125213
skiperi@inbox.lv
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Poilsio namai “Smildziņas”
Bernāti, Nīcas novads
+371 26326035, smildzinas@gmail.com

Poilsio namai “Atmatas”
Bernāti, Nīcas novads
+371 28807584, +371 26424299
atmatas1@inbox.lv
www.viesunamiem.lv/atmatas
3

3

Kempingas “Klajumi”
Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26212997, +371 26114601
jurmalciemaklajumi@inbox.lv

21km
4

3

Kaimo sodyba “Jūrmaļi”
Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 634 54490, +371 26366206

25

5
100m

Rucavos turizmo informacijos
centras
“Pietura“, Rucava
+371 29134903
tic@rucava.lv, www.rucava.lv
Turizmo informacijos punktas
Papėje
(06.01-08.31)
“Dzintarvēji”, Pape,
Rucavas pagasts, Rucavas novads
+371 26759199
Nycos turizmo informacijos centras
Bārtas iela 6, Nīca
+371 634 89501, +371 29458532
turisms@nica.lv, www.nica.lv
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Paviluosta
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Tai senas pajūrio žvejų miestelis, per savo
gyvenimą nupynęs ilgą ir turtingą istoriją.
Tenykščiai žmonės vertėsi ne tik žvejyba.
Paviluosta turėjo savo uostą ir vienu
metu net ėmėsi laivų statybos amato.
Išskirtinė miestelio aura kasmet privilioja
vis daugiau poilsiautojų, – į Paviluostą
dažniausiai atveda keliai tų, kurie nori
atrasti ramumą ir pabėgti nuo didžiųjų
miestų šurmulio. Dėl vasarą užplūstančių
poilsiautojų (tuo laiku Paviluostoje
apsigyvena triskart daugiau žmonių ir
suaktyvėja visuomeninis gyvenimas)
privalu nakvyne pasirūpinti iš anksto.

Kad pažintis su Paviluostos kulinariniu
paveldu būtų visavertė, būtina paragauti
vietinių žvejų produkcijos. Kur jos galima
įsigyti, sužinosite apsilankę Paviluostos
turizmo informacijos centre!

2
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Gintarų kelias

Paviluosta – Vergalė – Ziemupė – Saraikiai

1 Paviluostos paplūdimys
Paviluostos paplūdimį yra pamėgę
dviejų tipų poilsiautojai. Pirmieji šiame
paplūdimyje randa ramybę ir tylą, o
antroji grupė – jėgos aitvaro ir burlenčių
entuziastai – čionai atskuodžia dėl jų
sportui tinkamų gamtinių sąlygų – stipraus
vėjo ir didelių bangų. Nupėdinus iki
paplūdimio, privalu paėjėti iki išraiškingų
molų ties Sakos upės žiotimis ir didžiausio
Kuržemės pakrantės akmens – Paviluosto
didžiojo akmens.
Visai netoli ir plačiausia Latvijoje pilkoji
kopa (ją patogu apžiūrėti nuo specialiai
tam pastatytos dviaukštės apžvalgos
aikštelės).

2

Paviluostos kraštotyros muziejų
kompleksas
Šio kraštotyros muziejaus muziejininkai
visų pirma kvies apžiūrėti Sakos
apylinkėse rastų unikalių, iš bronzos
nukaltų segių bei juostų. Laiko šiam
muziejui reikėtų nepašykštėti, kadangi
jo turimą kolekciją sudaro net 10 000
eksponatų. Be šios didžiulės ekspozicijos,
muziejuje kampelis skirtas vietinėse
apylinkėse rastiems gintaro gabalėliams ir
fosilijoms eksponuoti.
Valčių namo svečių laukia didelio
gabarito eksponatai, o Tinklų namo –
net dvi ekspozicijos. Pirmoji iš jų skirta
žvejybos temai, o antroji dedikuota
Latvijos šimtmečiui. Pastaroji ekspozicija
yra skaitmeninė. Ji supažindina lankytojus
su svarbiausiais pastarojo šimtmečio
Pavilostos istorijos epizodais.
Didžiausias muziejaus eksponatas –
Dzintaru gatvėje prie tilto stovintis
žvejybinis laivas “Dole“, kuri yra vienintelis
Latvijoje išlikęs RB tipo žvejybinis laivas.
Darbo laikas:
09.15–05.14 P.–Pn. 9.00–17.00,
05.15–09.14 T.–Pn. 9.00–17.00,
Š.–S. 12.00–16.00
Muziejaus bilieto kaina: 0,50–2,00 EUR;
muziejaus gido paslaugos: 3,50–7,00 EUR
Dzintaru iela 1, Pāvilosta
+371 634 98276, +371 29226273
pavilosta.muzejs@tvnet.lv
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3

Akmenragio švyturys

Šis 35 metrų mūrinis švyturys įspėja
jūreivius apie vieną pavojingiausių Baltijos
jūros pakrantės ruožų.
Darbo laikas:
04.01–10.31 A.–S. 10.00–16.00,
11.01–03.31 A.–S. 10.00–14.00
Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 28350899
4

Priekrantės skardžiai

Jūros priekrantės skardžių masyvas
driekiasi kelias dešimtis kilometrų.
Ziemupės skardžių aukštis svyruoja nuo
5 iki 12 m, o Strantės ir Ulmalės ruože –
net iki 16 m.

6 Ziemupės liuteronų bažnyčia
Turi apie save ką papasakoti ir Ziemupės
gyventojai. Paklausti apie šio krašto
įdomybes, jie visi sutartinai rodo į savo
bažnytėlę (kone mažiausią visoje Latvijoje,
jos ilgis ir plotis tik 25 x 11 m), neturinčią
net varpo tikintiesiems į pamaldas
sukviesti. Tai jokiu būdu nereiškia, kad
neverta užsukti į šiuos Dievo namus.
Besidomintys visokiomis retenybėmis
iškart pastebės žinomiausio Latvijos
harmonijų meistro, liepojiečio Jurio
Bokumo palikimą. Jo firmos sukonstruotas
ir beveik šimto metų sulaukęs
instrumentas puikiai skamba ir tarnauja
parapijai dar ir šiandien.
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads, +371 26274155
7 Sielos atgaivos sodas
Norėdama papildyti regos negalią
turinčių bei visų kitų žmonių gyvenimą
naujais pojūčiais, Liepojos neregių
draugija įkūrė socialinės reabilitacijos
ir pažinimo centrą. Vaismedžių sodas,
naminiai gyvūnai, pojūčių parkas, basų
kojų takas – visa tai skirta sielos ir kūno
atgaivai. Nakvynė.
“Laivenieki”, Ziemupe, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 22007874, +371 26371443
info@redzigaismu.lv
www.redzigaismu.lv
8

Vergalės liuteronų bažnyčia ir
paminklas įsimylėjėliams

Įsidėmėk – šie skardžiai yra sudaryti
iš smėlio ir molio, todėl vaikščioti
jų pakraščiais ar papėdėmis yra
pavojinga!

5 Sendaikčių krautuvė “Jūros namai”
Senosios pieninės patalpose dabar
galima apžiūrėti keletą ekspozicijų, iš kurių
viena yra skirta Ziemupės istorijai. Be to,
po tuo pačiu stogu yra įsikūręs ir turizmo
informacijos centras. Esant poreikiui,
galima pasinaudoti dušu ir skalbimo
mašina.
“Jūras māja”, Ziemupe, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads, +371 29437166
daina.vitola@pavilosta.lv
54

Istoriniai šaltiniai liudija, kad pirmoji
bažnyčia Vergalėje stovėjusi jau XVI
amžiuje. Tiesa, šaltiniuose paminėtieji
Dievo namai iki šių dienų neišliko.
Dabar tikintieji renkasi į 1992 m. iškilusią
bažnyčią. Visgi akylesniųjų žvilgsniai
užkliūva ties vienu neįprastu antkapio
užrašu “Mes kitaip negalėjome...“. Jis
liudija apie kadaise šiuose kraštuose
nutikusią tragediją. Senieji žmonės

pasakoja, kad anuokart Vergalės barono
Štempelio sūnus ir dvaro tarnaitė Anna
Lazdinia karštai pamilo vienas kitą.
Deja, jų meilei nebuvo lemta skleistis.
Negalėdami pasipriešinti vyresniųjų valiai,
abu jie pasirinko mirties tamsą...
Vērgale, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads, +371 29338335
9 Vergalės dvaro kompleksas ir muziejus
Patys pirmieji Vergalės dvaro rūmai iškilo
XVIII a., tačiau po kurio laiko jie buvo
perstatyti pagal vėlyvojo klasicizmo stilių.
Šiuo metu po dvaro stogu glaudžiasi
mokykla, biblioteka, kultūros namai ir
seniūnijos valdyba.
Buvusioje dvaro spirito varykloje yra
įsikūręs Vergalės krašto muziejus. Be
to, ten pat galima pamatyti senovinę,
išskirtinio tipo krosnį. Tokios pat krosnies
nerasite visoje Kuržemėje.
Darbo laikas:
09.02–05.31 P.–Pn. 9.30–16.30,
06.01–09.01 T.–S. 9.30–16.30
dėl apsilankymo kitu laiku būtina
susitarti iš anksto
”Dīķenieki”, Vērgale, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29338335
sipola.mirdza@inbox.lv

Kalėdų kaimas “Rūķupe”
Tai vieta, kurioje Kalėdų laukimo laikotarpiu
galima ne tik sutikti Kalėdų senelį ir jo
pagalbininkus nykštukus, bet ir pasimokyti
amatų bei atverti širdį geriems darbams ir
džiaugsmui!
Ziemupe, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29400470
ziemupiite@inbox.lv
Bitininko labirintas
Labirintą sudaro medžiai ir krūmai, kurių
spalvų paletė nenusileidžia mažojo
bitininko (paukštelio) margumui ir
spalvinių tonų įvairovei.
Saraiķi, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
Kuržemės žvejo sodyba
Žvejybos įrankių ir buities rakandų
ekspozicija. Iš anksto susitarus, yra
galimybė paragauti vietinių patiekalų.
Įėjimas laisvas, neaplenkiant aukų dėžutės
prie įėjimo.
Šķēdes iela 2C, Saraiķi, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 26540345, zarini.ir@inbox.lv

Aktyvus poilsis

Taip pat verta apžiūrėti

Jūra:

Senasis karinis apžvalgos bokštas
Bokšto lankytojai ras stacionarius
žiūronus, pro kuriuos jie galės žvilgterėti
į laivus jūroje ir stebėti priekrantės
paukščius.
Atvertas lankytojams 04.01–10.31
Paviluostoje prie Pietinio molo
+371 29121894

Paviluostos “SERF” klubas
Plaukimo burlente mokymai, inventoriaus
nuoma.
Dzintaru iela 1C, Pāvilosta
+371 26444934, dagnisb@windsurf.lv
Kempingas “Pāvilosta Marina”

Poilsiavietė “Liedagi”
Puikiai įrengtas paplūdimys Baltijos jūros
priekrantėje: pėsčiųjų takai, apžvalgos
aikštelė, informaciniai stendai, vietos
iškylavimui, persirengimo kabinos, tualetai
ir automobilių stovėjimo aikštelė.
Medzes pagasts, Grobiņas novads
Papuošalų dirbtuvė-parduotuvė
“Jūras rotas”
Unikalūs papuošalai ir interjero detalės,
pagamintos iš to, ką į krantą išskalauja
Baltijos jūra.
Dzintaru iela 2C, Pāvilosta
+371 29401273, +371 20610511
redzetdebesis@inbox.lv

Plaukimas laiveliu, kateriu, valtimi.
Ostmalas iela 4, Pāvilosta
+371 29409848
pavilosta@pavilostamarina.lv
www.pavilostamarina.lv
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Plaukimas kateriu “IZI”
Viļņu iela 3, Pāvilosta
+371 29343787, vigants.varis@gmail.com

Vietinės gėrybės

Kur pavalgyti?

Žuvies rūkymas Paviluostoje

Kavinė “Āķagals”
Dzintaru iela 3, Pāvilosta
+371 634 51098, +371 22023242

Buriavimo mokykla
Pirminiai mokymai, buriavimo jachta kursai.
Dzintaru iela 2A, Pāvilosta
+371 29104444
inguna@veju-agentura.lv
www.veju-agentura.lv

Vidaus vandenyse:
Vandens pramogų parkas
“Wake Das Crocodill”
Puikiai įrengtas vieta maudynėms,
atrakcijos vaikams, inventoriaus nuoma,
kavinė.
Dzelzceļa iela 50, Pāvilosta
+371 26654754
info@wakecrocodill.lv
www.wakecrocodill.lv
Kanojų nuoma:
“Bernvaldi”, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 20610511, +371 29401273
redzetdebesis@inbox.lv
www.redzetdebesis.lv
“Priežumuiža”, Pļavu iela 4, Pāvilosta
+371 26426704
rita3001@inbox.lv, www.priezumuiza.lv

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

Vasaros kavinė “Spinout Surf Cafe”
Kalna iela 25, Pāvilosta, +371 26444934

Kempingas “Zvejnieksēta”
Jūras iela 4, Pāvilosta
+371 29449927, +371 26321587
inga-62@inbox.lv, www.zvejniekseta.lv

Viešbutis “Das Crocodill“
Kalna iela 11, Pāvilosta, +371 26151333
info@dascrocodill.lv, www.dascrocodill.lv

Gamtos dovanos
Pažintis su laukiniais augalais, gėrybių
degustacija.
Krasta iela 19, Pāvilosta
+371 29488247
puertoviva@inbox.lv
www.puertoviva.blogspot.com
Kaimiškos duonos kepimas ir
degustavimas
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Kur rasti nakvynę?
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”Ievlejas’’, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29124128
ievlejasagita@inbox.lv
Ziemupės kultūros artelė (KulTūrBode)
Galimybė nusipirkti vietinių ir artimiausių
apylinkių amatininkų ir namudininkų
produkcijos. Be to, tai puiki įvairių renginių
ir susitikimų įvairiomis progomis vieta.
Ziemupes tautas nams,
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads
+371 29400470
ziemupiite@inbox.lv
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Svečių namai “Ķiršu dārzs”
Dzintaru iela 13, Pāvilosta
+371 29474462, jaina@inbox.lv
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Svečių namai “Zvilnis”
Smilšu iela 17, Pāvilosta
+371 29190745, +371 29207243
viesumaja.zvilnis@gmail.com
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Svečių namai “Zālītes”
Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 26128650, +371 26661773
4
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Svečių namai “Dvēseles veldzes dārzs”
“Laivenieki”, Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 22007874, +371 26371443
info@redzigaismu.lv
8

13

2,5km

20
35km

50km

Svečių namai “Viga”
Viļņu iela 3, Pāvilosta
+371 26424389, info@viga3.lv, www.viga3.lv
4

15

Svečių namai “Noras”
Stadiona iela 6A, Pāvilosta
+371 26327943
norasguesthouse@gmail.com

Svečių namai “Jūras sāga”
Smilšu iela 5, Pāvilosta, +371 26349061
sanitakreslina@inbox.lv, www.jurassaga.lv
6

10

Svečių namai “Pie Pifa”
Dzintaru iela 26, Pāvilosta
+371 29286723
gunitacitskovska@inbox.lv

7

Svečių namai “Āķagals’’
Dzintaru iela 3, Pāvilosta
+ 371 634 51098, +371 22023242
krogsakagals@gmail.com
9
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Vasaros kavinė “Wonderfood”
Kalna iela 43, Pāvilosta, +371 22589000

Teniso kortai, lauko treniruokliai,
riedutininkų parkas
Dzintaru iela 107A, Pāvilosta
+371 29230995

Jodinėjimas žirgais “Kentaura staļļi”
Jodinėjimas ir važnyčiojimas su žirgais,
priimami individualūs ir grupiniai
užsakymai, vasaros stovyklos jauniesiems
jodinėtojams (nuo 6 metų amžiaus).
“Rogas”, Medzes pagasts,
Grobiņas novads
+371 29499056, kentaurs@kentaurs.lv

7

Kavinė “Enkurs”
Dzintaru iela 69, Pāvilosta

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

Skrydžiai oro balionu
+371 29240461
indulis@gaisabalons.lv
www.gaisabalons.lv

Svečių namai “Dandzenieki”
Kalna iela 16, Pāvilosta
+371 29126098
brivdienas.pavilosta@gmail.com

Poilsio namai “Ordziņas”
Parka iela 14, Pāvilosta
+371 26434902
antrazaar@inbox.lv
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Poilsio namai “Akmentiņi”
Klusā iela 3, Pāvilosta
+371 26348745, vezis5@inbox.lv
2
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Poilsio namai ”Kaijas”
Kaiju iela 1, Ziemupe, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29454425
kaijas1@inbox.lv, www.kaijas.viss.lv
2

Poilsio namai “Oāze ģimenei”
Sakas iela 10, Pāvilosta
+371 634 98115, +371 26046489
blaubarde.baiba@inbox.lv
1
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Kempingas “Pāvilosta Marina”
Ostmalas iela 4, Pāvilosta
+371 29409848
pavilosta@pavilostamarina.lv
www.pavilostamarina.lv
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Poilsio namai “Priežu muiža”
Pļavu iela 4, Pāvilosta, +371 29272547
rita3001@inbox.lv, www.priezumuiza.lv
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Poilsio namai ”Zariņi”
Šķēdes iela 2C, Saraiķi, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 26540345, zarini.ir@inbox.lv
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Kempingas “Spāres”
Stadiona iela 4, Pāvilosta
+371 29393428, muditey@inbox.lv
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Poilsio namai “Stumbrenieki”
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads
+371 29296551, +371 26567950
ziemupnieks@inbox.lv
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Poilsio namai “Indrāni”
“Gulēni”, Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 29393866, vitab3@inbox.lv
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Kempingas “Ievlejas”
“Ievlejas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 28690362, +371 29124128
ievlejasagita@inbox.lv
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Poilsio namai “Viļņi”
“Viļņi”, Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas
novads, +371 22849848, +371 29101439
ivaodz@inbox.lv
1
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Kempingas “Laikas”
“Laikas”, Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 29432314
laikas@inbox.lv, www.laikas.lv
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Apartamentai “Pāvilostas Šīfermāja”
Tirgus iela 5, Pāvilosta
+371 29168496
info@shifermaja.lv, www.shifermaja.lv
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Turizmo informacija

Kempingas “Baltmuiža“
Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 26356527, jurgis75@gmail.com
6

Paviluostos nuovado turizmo
informacijos centras
Dzintaru iela 2, Pāvilosta
+371 634 98229, +371 29121894
tic@pavilosta.lv
www.pavilosta.lv
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Kempingas “Kalēji”
“Senči”, Ziemupe, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29141389, +371 26394460
k.marita@inbox.lv, www.kaleji.piejuras.lv
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Poilsio namai “Sunset house”
“Liedagi”, Ulmale, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29412343
coeripasumi@gmail.com
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Kempingas “Ziemupes jūrmalas
stāvlaukums”
Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 29400470
ziemupiite@inbox.lv
www.ziemupiite.lv
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53km

Poilsio namai “Zvejnieksēta”
Dzintaru iela 36, Pāvilosta
+371 29449927, +371 26321587
inga-62@inbox.lv, juris-5707@inbox.lv,
www.zvejniekseta.lv
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30

30km

Poilsio namai “Līdumnieki”
“Miltiņi“, Vērgale, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 26992359
vinetamiltina@gmail.com
4

50m
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Kempingas “Miera osta”
“Sunkuri”, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 26444168, +371 20203073
tkoga@inbox.lv
www.mieraosta.lv

20m

Poilsio namai “Ostgals”
Brīvības iela 8, Pāvilosta
+371 27793773, inga.vitol@gmail.com
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Apartamentai “Kapteinis Āķis”
“Liedadziņi”, Ulmale, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29717777, akis.olivers@gmail.com

Ziemupės/Vergalės turizmo
informacijos centras
“Jūras māja”, Ziemupe,
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads
+371 29437166
daina.vitola@pavilosta.lv
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1 Bartos muziejus
Į šį muziejų turėtų važiuoti tie, kuriuos
domina XIX–XXI a. Bartos tautinių rūbų
siuvimo ir nešiojimo tradicijos. Atvykusiųjų
svečių taip pat laukia teminės programos
“Bartos tautiniai rūbai“ ir “Dainuoja Bartos
moterys“, Bartos etnografinio ansamblio
koncertas.
“Cielavas”, Bārta, Grobiņas novads
+371 28687254
bartasmuzejs@inbox.lv
www.bartasmuzejs.lv

5

2

7

takai – grybų, gyvūnijos ir vaistažolių.
Čia įrengta vaikų žaidimų aikštelė, kliūčių
ruožas, supynės ir Priekulės miniatiūra.

Dunikos raisto pažintinis takas
Kalētu pagasts, Priekules novads
Gidas +371 26423893

8

5

4

Gramzdos liuteronų bažnyčia

2

3
60

5,5 kilometro pažintinis takas vingiuoja
virš Tyrspurvo pelkės ir nuveda lankytojus
iki senojo Luknos skroblyno. Bendras jų
užimamas plotas – 11 ha.
Dunikas pagasts, Rucavas novads
Gidas +371 26335266

Paslapčių kelias

Barta – Priekulė – Vainiuodė – Embūtė

3 Miško parkas “Priediens”
Dabartinis miško parkas veši buvusio
Kalėtų dvaro parko teritorijoje. Be vietinių,
šiame parke žaliuoja įvairūs egzotiniai,
retų rūšių medžiai. Nutiesti trys gamtiniai

Tai daugkart perstatyta, sugriauta,
sudeginta ir vėl iš nauja atstatyta
bažnyčia! Įdomu tai, kad dalis jos yra po
atviru dangumi, o vietoj altoriaus, – į sieną
įmontuotas stiklinis kryžius (tarsi dvipusis
altorius).
Gramzda, Priekules novads
+371 26437197
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5 Priekulės liuteronų bažnyčia
Bažnyčios statybos darbai baigti apie
1680 metus. Su ja siejama legenda apie
Priekulės Ikaro skrydį nuo bažnyčios
bokšto. Kaip ir didžioji miesto dalis,
bažnyčia Antrojo pasaulinio karo metais
buvo smarkiai apgadinta. Restauracijos
darbai atlikti 1995–1998 metais. Altorių,
vidinio interjero dizainą ir medžio raižinius
kūrė Rygos amatų mokyklos auklėtiniai.
Aizputes iela 10, Priekule
+371 26576197
6

Priekulės dvaro kompleksas

XV a. iškilę rūmai ir įtvirtinimai ilgą laiką
priklausė baronui fon Korfui. Dabartinį
ansamblį sudaro vadinamieji “Švedų
vartai“, Priekulės dvaro rūmai ir apžvalgos
bokštas. Pagal Liepojos miesto vyriausiojo
architekto P. M. Berči projektą XVIII ir XIX
amžiais dvaras rekonstruotas. Dabar jame
yra įsikūrusi Priekulės vidurinė mokykla.
Priekule, +371 26132442, +371 634 97950
7

Priekulės karių kapų memorialinis
ansamblis

Priekulės karių kapinėse yra palaidota
daugiau nei 23 000 kariškių, – pagal
palaidotųjų skaičių tai didžiausios
Antrajame pasauliniame kare žuvusių karių
kapinės Baltijos šalyse. Priekulės operacija
buvo vienas aršiausių Kuržemės katilo
mūšių. Ji prasidėjo 1944 m. spalį ir truko net
penkis mėnesius. Mūšio metu fronto linija
Priekulės apylinkes kirto septynis kartus.
Pasibaigus karui, nesugriautų namų buvo
likę vos kelios dešimtys.
Priekule, +371 26132442, +371 634 97950
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8

Lielbatos šaltinis

Lielbatos šaltinis, srūvantis netoli senosios
Vainiuodės (arba kitaip – Lielbatos) pilies,
yra didžiausias Latvijos tyro vandens
šaltinis (jo vanduo yra biologiškai aktyvus).
Šalia didžiausio Latvijoje tyrojo šaltinio
įrengti du kriokliai, kurių vienas yra
aukščiausias Latvijos dirbtinis krioklys.
Jo aukštis – 4,20 m. Šaltinio lankymas
nemokamas.
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
www.lielbata.lv
9 Embūtės gamtos parkas
Embūtės slėnis – viena gražiausių ir
paslaptingiausių Kuržemės vietų –
padavimų ir legendų žemė. Šiose
vietose ieškoma garsaus padavimo apie
uždraustą kuršių genties vado Indulio
ir vokiečių komtūro dukros Arijos meilę
ištakų. Toje vietoje, kur jie abu susitiko,
dabar žaliuoja Indulio ir Arijos ąžuolai.
Mokslininkai teigia, kad Embūtes kalvynas
yra viena pirmųjų Latvijos vietų, iš kurios
ėmė trauktis ledynai.
Iki krikščionybės įvedimo čia, ant
aukščiausios Kuržemės kalvos, buvusi
didelė ir svarbi pagonių šventvietė – Krivių
kalnas. Centrinėje slėnio dalyje iškilęs
Kuršių (kitaip dar Indulio) piliakalnis.
Dabar po šias istorines vietas lankytojus
vedžioja pėsčiųjų takas.
Embūte, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads, +371 26632134
10 Privati sendaikčių krautuvė “Ģildēni”
Tipiška XIX a. vidurio kaimo sodyba, iki šių
dienų išlikusi su visais ūkiniais pastatais –
klėtimi, arklidėmis (su specialia pakyla
privažiuoti), rūsiu ir pirtimi. Klėtyje saugomi
visi sodyboje rasti daiktai ir rakandai.
Reikėtų paminėti vokiečių ir sovietų armijų
ginkluotę, karo atributiką ir amuniciją,
menančią sunkius “Kuržemės katilo” mūšius
netoli “Ģildēni” sodybos pačioje Antrojo
pasaulinio karto pabaigoje (1944/1945 m.).
“Ģildēni”, Tadaiķi, Bunkas pagasts,
Priekules novads, +371 27135771

Taip pat verta apžiūrėti
Aizvykių parkas
Aizvykių dvaro parkas pasodintas XIX a.
pabaigoje. Šiame parke gausu pasakų
ir sakmių herojų, pasakojančių apie
reikšmingus ir svarbius šių vietų istorinius
įvykius. Atvykę svečiai pastebės egzotines
medžių rūšis, kurioms augti, regis, Latvijos
klimatas nelabai tinkamas. Tai siauralapė
karija, riešutmedis, kamštinis ąžuolas ir kt.
Aizvīķi, Gramzdas pagasts,
Priekules novads
+371 29186717
Virgos dvaro kompleksas ir atminimo
ženklas “Karolio XII batas”

Purmsatų dvaras ir parkas

Ekskursija po dvarą ir pasakojimai apie
gyvenimą baronų valdymo laikais,
Purmsatų kaimo istoriją, dabartines
realijas. Šiuo metu dvare yra įsikūrusios
mokykla ir sendaikčių krautuvė. Dvaro
parke yra nutiestas muzikos instrumentų
takas.
“Purmsātu muiža”, Purmsāti,
Virgas pagasts, Priekules novads
+371 29353408
Levandų ūkis “LavenderVilla”

Tai vienas iš Noldžių giminei priklausiusių
dvarų. Ryškiausi šio dvaro eksponatai –
pagal dvaro šeimininkės baronienės
projektą medžio raižiniais išpuoštos durys.
Atminimo ženklas “Karolio XII batas“ mena
Šiaurės karo metus. Istoriniai šaltiniai
byloja, kad 1701 metų žiemą Virgoje švedų
karinės pajėgos buvo įsirengusios stovyklą.
Virga, Priekules novads
+371 25618600

Renginiai, ekskursijos ir degustacijos.
“Mārsili“, Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads
+371 25608806, www.lavendervilla.lv
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Bakūzės dvaras
Dvaras pastatytas XIX a. viduryje. Šį dvarą
gaubia daugybė legendų ir pasakojimų.
Visus juos dvaro šeimininkai yra pasiruošę
papasakoti savo svečiams.
Vībiņi, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 26199518
Gramzdos miško parkas ir gamtinis kino
teatras

Kruotės sendaikčių krautuvė
Kruotės biblioteka, Krote,
Bunkas pagasts, Priekules novads
+371 26400685
Gaviezės sendaikčių krautuvė
Gavieze, Gaviezes pagasts,
Grobiņas novads, +371 20200253

Aktyvus poilsis
Poilsiavietė “Ods”
Puikiai įrengtos vietos iškylai, futbolo ir
tinklinio aikštelės, batutas ir sūpuoklės.
Pažintinis Bartos upės takas ir valčių
nuoma. Mini zoologijos sodas.
Bārtas pagasts, Grobiņas novads
+371 26564001
edgars.krumins@silence.lv
www.odscamping.lv

2 km pėsčiųjų takas, “Žalioji klasė“ ir
gamtinis kino teatras ”Gamta įkvepia“.
Miško parko teritorijoje yra nutiesta
dviračių trasa.
Gramzda, Gramzdas pagasts,
Priekules novads
+371 28374204

Poilsiavietė “Volzbahs”
Valčių ir šiaurinio ėjimo inventoriaus
nuoma Kalėtuose
“Liepavoti”, Kalēti,
Priekules novads
+371 26423893, +371 634 61497
artiite@inbox.lv

Vainiuodės nuovado sendaikčių krautuvė
Žiemos sezonu – 100 m nusileidimo trasa
(slidėmis, snieglentėmis, rogėmis). Esant
tinkamoms oro sąlygoms, veikia keltuvas
ir apšvietimas. Kitais metų laikais – puiki
vieta pasivaikščioti ir pasigrožėti gamta.
Ugniavietė, pėsčiųjų takas, apžvalgos
aikštelės, pavėsinė.
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
+371 29391023
facebook.com/biedribavolzbahs
Pilnos kraičio skrynios, gausi kraštotyrinė
medžiaga. Himno akmuo – vienintelis
akmuo Latvijoje, turintis tiek daug kaltinių
ženklų.
Brīvības iela 2a, Vaiņode,
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
+371 634 51572
turisms@vainode.lv
Kolūkio “Suvorovas” ekspozicija
Pažintis su kolūkių laikų gyvenimu, buitimi
ir technika.
Tadaiķi, Bunkas pagasts,
Priekules novads
+371 29549649
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Embūtės gamtinio parko pėsčiųjų takas
Apžvalgos bokštas ir aikštelės,
informaciniai stendai, sveikatingumo
kampelis, ugniavietė.
Embūte, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 26632134, embutes.tic@inbox.lv
Poilsiavietė “Dižozoli“
Piknikų ir palapinių aikštelės, vaikų
žaidimo aikštelė. Organizuojamos sporto
varžybos ir kiti renginiai.
Priekules pagasts, Priekules novads
+371 26260526
rigonda.dzerina@inbox.lv

Valčių ir dviračių nuoma Priekulėje
“Mieži”, Priekules pagasts,
Priekules novads
+371 26426992
inars.jaunzems@inbox.lv
Prūšų vandens telkinys
Gerai įrengta poilsiavietė, laužavietė,
kepsninė, stalai, suolai, pavėsinė, vaikų
žaidimų ir paplūdimio tinklinio aikštelės,
basakojų takas.
Paplaka, Virgas pagasts,
Priekules novads
+371 26536512, baloderuta@inbox.lv

Amatai
Taikomosios dailės studijos “Kamolītis“
amatų mokykla
Bartos kultūros namai, Bārta,
Grobiņas novads
+371 26438551
Rankdarbių dirbtuvės “Rokdarbnīca”
Tai vieta, kur kiekvienas gali pasimokyti
audimo, tapybos ir įvairių kitų amatų bei
kūrybinės veiklos.
Galvenā iela 8, Priekule
+371 26801575
Keramikos dirbtuvės “Virzas”
“Virzas”, Paplaka, Virgas pagasts,
Priekules novads
+371 26534381
martinscukurs@inbox.lv

Jodinėjimas žirgais “Stiebriņi”
Paplaka, Virgas pagasts,
Priekules novads
+371 26534780
kanuatvars@inbox.lv
Vybinių parko poilsiavietė
Gerai įrengta poilsiavietė, paplūdimio
tinklinio aikštelė, maudykla, vandens
transportas.
Vībiņi, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 28348289
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Vietinės gėrybės
Uogynas “Dēseles dārzi”

Svečių namai “Lībieši“
Purmsāti, Priekules novads
+371 28278449, inguna.duce@gmail.com
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Svečių namai “Dēseles dzirnavas”
Dēsele, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
+371 29340662
info@deselesdzirnavas.lv
www.deselesdzirnavas.lv
Ūkyje auginamos braškės, avietės,
šilauogės, slyvos, vynuogės ir kitos
uogos bei vaisiai. Rengiamos ekskursijos
grupėms nuo 10 žmonių. Galimybė
nusipirkti vietinės produkcijos ar paties
imtis uogų ar vaisių skynimo.
Dēsele, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 29340662
info@deselesdzirnavas.lv
Prieskoninių augalų degustavimas
“Embūtes garšaugi”
Daržovių ir prieskoninių augalų mišinių
gamyba, prezentacijos ir degustavimas.
Vībiņi, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 26302377, in66jur@inbox.lv

Kur pavalgyti?
Gruobinios sporto arenos kavinė
M. Namiķa iela 2B, Grobiņa
+371 634 91142
Kavinė “Ikars”
Aizputes iela 1, Priekule
+371 27188788, +371 634 61182
Valgykla “Liepu aleja”
Vaiņodes iela 9, Priekule
+371 634 61304
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Poilsio namai “Čiekuriņi“
Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pagasts
Priekules novads
+371 29236979
1
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Poilsio namai “Gailišķe”
Kalēji-5, Auguste, Vaiņodes novads
+371 29336085, +371 26425677
info@gailiske, www.gailiske.lv
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Kempingas prie Prūšu vandens telkinio
Virgas pagasts, Priekules novads
+371 26536512, baloderuta@inbox.lv
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Aikštelės palapinėms “Pēterišķi”
Auguste, Vaiņodes novads
+371 26490738, zspeteriski@gmail.com
10
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20

Purmsatų jaunimo nakvynės namai
Purmsātu muiža, Purmsāti, Virgas pagasts,
Priekules novads
+371 29217096
40

Kempingas “Ods”
Bārtas pagasts, Grobiņas novads
+371 26564001
edgars.krumins@silence.lv
www.odscamping.lv
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Turizmo informacija
Priekulės turizmo informacijos
punktas
Aizputes iela 1A, Priekule
+371 26132442, +371 634 97950
turisms@priekulesnovads.lv
www.priekulesnovads.lv
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35
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Aikštelės palapinėms ant Jodo pylimo
Embūte -1, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
+371 26632134, embutes.tic@vainode.lv
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Jaunimo nakvynės namai “Embūtes muiža”
Embūte-1, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
+371 26632134
embutes.tic@inbox.lv
www.vainode.lv
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Poilsio namai “Parka namiņš“
Parka iela 18, Priekule
+371 29159097, +371 26193397
www.placdarms.lv/parkanamins

Poilsio namai “Ratnieki”
Lauku iela 4, Vībiņi, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 29120656, andra@sia-ahg.com
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5

Poilsio namai “LavenderVilla”
“Mārsili”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
+371 25608806
lavandertoys@gmail.com, www.lavendervilla.lv

1

Svečių namai “Ābols“
Ganību iela 22, Priekule
+371 24227400
info@ābols.lv, www.ābols.lv
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Kur rasti nakvynę?

6

60

Turizmo informacija apie
Vainiuodės kraštą
turisms@vainode.lv, www.vainode.lv

10
10m

Embūtės turizmo informacijos
centras
Embūte-1, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 26632134
embutes.tic@inbox.lv, www.vainode.lv
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Gruobinia
7

Gruobinia (lv. Grobiņa, vok. Seeburg –
Jūros pilis) yra pirmoji istoriniuose
šaltiniuose paminėta gyvenvietė Latvijos
teritorijoje. VII–XI amžiais ji buvo virtusi
kultūriniu ir prekybiniu centru, pakaitomis
valdomu kuršių ir skandinavų vikingų.
Dabar ieškodami senųjų kapinynų
ir pilkapių po šio nedidelio Latvijos
miestelio apylinkes zuja archeologai.
Gruobinios klestėjimo laikais čia būta
viduramžių pilies, kurią savo rezidencija
buvo pasirinkęs energingasis hercogas
Jokūbas (lv. Jēkabs). Būtent iš jos hercogo
vadovauta laivų statybai, gamybai,
pasaulinės reikšmės prekybiniams ryšiams
su Kuržemės kolonijomis Afrikoje ir
Amerikoje.
1

Gyvosios istorijos festivalis “Seeburg”

4 Vikingų kelias

Gruobinia – Durbė – Kalvenė
Paskutinį gegužės savaitgalį į Gruobinią
atvyksta gyvosios istorijos klubai iš viso
pasaulio. Nuobodžiauti tikrai nėra kada, –
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privalu pasimokyti senųjų amatų, vikingų
kovos meno ar įsirioglinti į viduramžių
laivą. Festivalio kulminacija ir puošmena –
parodomasis mūšis, kuriame dalyvauja visi
renginio dalyviai, bei šviesų ir ugnies šou.
www.grobinasturisms.lv

2 Kuršių vikingų gyvenvietė
Puiki galimybė sužinoti apie IX a. kuršių
vikingų gyvenimo gudrybes, pabuvoti jų
kailyje ir paplaukioti vikingų laivu.
Darbo laikas:
05.01–10.31 T.–K. 12.00–18.00,
Pn.–Š. 11.00–20.00, S. 11.00–18.00,
dėl apsilankymo kitu laiku būtina
susitarti iš anksto
Pīlādžu iela 3, Grobiņa
+371 26661194
tkoga@inbox.lv
www.grobinasvikingi.lv
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3

Pėsčiųjų takas palei Alandės upę

gimtuosiuose namuose. Muziejaus
ekspozicijos supažindina su garsių
asmenybių gyvenimo vingiais Durbėje
ir istoriniais liudijimais, apie čia kadaise
vykusius reikšmingus įvykius.
Raiņa iela 17, Durbe
+371 28677141, muzejs@durbe.lv
5

Šis 3 kilometrų pėsčiųjų takas,
vinguriuodamas Alandės upės slėniais,
galima sakyti, kiaurai perskrodžia
dabartinę Gruobinią ir sujungia
archeologinio jos ansamblio paminklus:
viduramžių pilį su bastionais, Skroblų
kalną ir Priedieno senkapius. Kulniuojantys
šiuo taku ras gausybę informacinių
stendų, informuojančių ir vaizduojančių
svarbiausius šio Latvijos miestelio istorijos
įvykius ir epizodus.
Šis 3 kilometrų pėsčiųjų takas,
vingiuodamas Alandės upės slėniais,
kiaurai perskrodžia dabartinę Gruobinią
ir sujungia archeologinio jos ansamblio
paminklus: viduramžių pilį su bastionais,
Skroblų kalną ir Priedieno senkapius.
Šiuo taku gali keliauti ne tik pėstieji, bet
ir dviratininkai. Be to, jis yra pritaikytas ir
judėjimo negalią turintiems žmonėms.
Pėsčiųjų takas prasideda ties Gruobinios
pilies griuvėsiais

Durbė
Durbės vardas (vok. Durben) pirmiausia
turbūt asocijuojasi su baltų genčių
priešinimosi kryžiuočių ekspansijai
epocha. Pirmąsyk Durbės vardas
paminėtas 1230 metų popiežiaus
pasiuntinio ir kuršių sutartyje, kuria
pastarieji pažadėję popiežiui apsikrikštyti.
Miesto statusas Durbei suteiktas tik 1893
m. Tai pats mažiausias Latvijos miestas, –
šiuo metu jame gyvena tik 560 gyventojų.
4

Durbės muziejus

Durbės muziejus įkurtas pirmojo
nepriklausomos Latvijos Respublikos
užsienio reikalų ministro Z. A. Mejerovico
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Durbės liuteronų bažnyčia

Tai seniausias miesto pastatas, pastatytas
1651 metais. Aplink bažnyčią išlikęs iš
lauko akmenų pastatytas mūras. Bažnyčia
nebuvo perstatoma, todėl jos interjere
yra nemažai išlikusių originalių detalių –
XVIII a. pradžios baroko stiliaus sakykla ir
altorius, manieristinio stiliaus lubų liustra.
Bažnyčios bokšte parengta nedidelė
ekspozicija, supažindinanti su šių Dievo
namų istorija.
Skolas iela 1, Durbe, +371 29238037
6 Festivalis “Zemlika” Durbėje
Spalį vykstančiu festivaliu “Zemlika” tarsi
sujungiami du skirtingi poliai – paminima
derliaus nuėmimo šventė bei baigiamas,
kaip byloja senieji tikėjimai, mirusiųjų (vėlių)
minėjimo laikas (arba kitaip – “zemlika”).
“Zemlika“ visada į save atkreipia žinomų
Latvijos ir užsienio šalių menininkų, muzikos
pasaulio atstovų, kulinarijos specialistų,
spalvingų asmenybių ir visos Latvijos
dėmesį.
www.zemlika.lv
7

kiangai, lokiai, lūšys, vilkai, šernai,
briedžiai, voverės, plėšrieji paukščiai.
Vietos šiame sode netrūksta ir įvairiems
naminiams gyvulėliams ir paukščiams. Čia
savo dienas leidžia mėlynosios Latvijos
karvės, hailendai, galovėjai, Romanovo
avys, Vietnamo kiaulaitės, antys, žąsys,
kalakutai ir kt.
Kalvenes pagasts, Aizputes novads
+371 26527549, +371 29386963
www.rigazoo.lv

Taip pat verta apžiūrėti

Gruobinios viduramžių laikų pilies
griuvėsiai ir promenada
Puikūs Gruobinios piliakalnio, tvenkinio ir
viduramžių pilies griuvėsių vaizdai.
Lielā iela 56, Grobiņa

Neįvertintų daiktų muziejus atliekų
perdirbimo centre “Ķīvītes”

Akmens istorijos Gruobinioje

Į šį muziejų pateko seni namų apyvokos
rakandai, įdomūs ir vertingi daiktai, rasti
atliekų krūvose.
Nemokamos ekskursijos.
Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
+371 26446698, birojs@liepajasras.lv

Rygos zoologijos sodo filialas “Cīruļi”

Erdviuose šio zoologijos sodo aptvaruose
gyvena net 38 rūšių laukiniai gyvūnai:

Memorialinis Zentos Maurinios kambarys
Šiame kambaryje 1898–1921 m. gyveno
Zenta Maurinia (1897–1978 m.) – rašytoja,
literatūros istorikė, daugelio tarptautinių
apdovanojimų laureatė.
Darbo laikas:
T.-K. 11.00-17.00, Š. 11.00-14.00
Lielā iela 84, Grobiņa
+371 26191522, +371 634 90416
zmaurina@grobinasnovads.lv

Prie interaktyvaus objekto “Gruobinios
nuovado rieduliai Latvijos šimtmečiui“
apsilankiusieji išgirs akmens pasakojamas
istorijas apie žilą senovę ir sužinos daug
Gruobinios nuovado teritorijoje stūksančių
riedulių paslapčių.
Promenada, Pils iela, Grobiņa
+371 22024940

Medelynas “Īve”
Medelynas “Īve“ didžiausią savo dėmesį
skiria dekoratyvinių medžių ir krūmų
auginimui ir žaliavai, reikalingai miškams
sodinti ir atkurti.
Dėl grupinės ekskursijos būtina susitarti
iš anksto
Kelio Gruobinia–Ventspilis pirmasis
kilometras
+371 29542108
kokaudzetava.ive@inbox.lv
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Vecpilio katalikų bažnyčia

Aktyvus poilsis
Aktyvaus poilsio kompleksas “Jura staļļi”
Jodinėjimas žirgais ir važinėjimas
kinkiniais. Kabančių lynų atrakcionai
suaugusiems ir vaikams. Sporto ir vaikų
žaidimų aikštelės, pavėsinė ir pokylių salė,
palapinės renginiams, kavinė.
“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads
Renginiai: +371 29359778
Jodinėjimas žirgais: +371 28311380
jurastalli@inbox.lv, www.jurastalli.lv

1700 metais iškilusios vienabokštės
bažnyčios statyboms panaudoti lauko
akmenys. Jos stogas padengtas čerpėmis,
skliautinės lubos padarytos iš neobliuotų
lentų, o grindys – iš deginto molio
plokščių. Bažnyčia turi tris skirtingu laiku
statytus altorius.
Vecpils, Durbes novads
+371 26326253
Durbės ežeras
Puiki vieta praleisti savaitgalį gamtoje ir
pameškerioti. Durbės ežere gausu lydekų,
kuojų, lynų, karosų. Ežerą supančios pievos
priklauso gamtos draustinio teritorijai. Šios
retos natūralios pievos dėl didelės jose
perinčių ir migruojančių paukščių įvairovės
įtrauktos į programą Natura 2000.
Ant vakarinio ežero kranto pastatytas
apžvalgos bokštas.
Ekspozicija apie Durbės ežerą

Pažintinė ekspozicija apie Durbės ežerą,
apimanti laikotarpį nuo ledynmečio iki šių
dienų. Eksponuojami ežere gyvenančių
žuvų muliažai, demonstruojama
interaktyvi prezentacija apie ežero
formavimąsi, istorinius liudijimus ir
eutrofikacijos priežastis.
Darbo laikas:
P.-Pn. 9.00-16.00, dėl apsilankymo kitu
laiku būtina susitarti iš anksto
Skolas iela 3, Durbe
+371 29164833
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Kavinė “Lielā pietura”
Rīgas iela 45, Grobiņa, +371 29525715

Kempingas “Durbes Atvari”
“Atvari”, Durbes pagasts, Durbes novads
+371 29707927, +371 26160933
info@durbesatvari.lv, www.durbesatvari.lv

Kavinė “Seeburger”
Lielā iela 74, Grobiņa, +371 24947358

4

Kavinė “Kafe uz riteņiem”
Lielā iela 6a, Grobiņa, +371 26159794

Svečių namai “Uaneta”
Kalēju iela 53, Grobiņa
+371 26077588, info@uaneta.lv, www.uaneta.lv

Degustacijos poilsio name “Mednieki”
Vyno ir sezoninių produktų degustacijos.
“Mednieki”, Kalvene, Aizpute novads
+371 29410115, mednieki.kalvene@gmail.com
www.medniekikalvene.wixsite.com/
mednieki

Kur pavalgyti?
Kavinė “Zem liepas”
Lielā iela 28, Grobiņa
+371 634 91474, www.sialats.lv
Kavinė “Ivetas ķēķis”
“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads, +371 29433552
jurastalli@inbox.lv, www.jurastalli.lv

1

Kempingas “Vīnrozes“
“Vīnrozes 2”, Durbes pagasts, Durbes novads
+371 29255854
kempings@vinrozes.lv, www.vinrozes.lv

Vandens pramogų parkas “Viking Wake”
M. Namiķa iela 2B, Grobiņa
+371 29294912, www.vikingwake.com

Vyno darykla “Durbes veltes”
Galimybė savo akimis išvysti vyno
gamybos procesą, paragauti vietinių
vaisių ir uogų vynų,.
Aizputes iela 2, Durbe, +371 29119051

20

28km

Kavinė “Ducis”
Lielā iela 70, Grobiņa, +371 634 91142

Kavinė “Spāres”
Skolas iela 8, Kalvene, Aizputes novads
+371 634 97001, +371 29104657
spares8@inbox.lv, www.hotelspares.lv

Vietinės gėrybės

28

10m

Jodinėjimas Pērbonėje
Jodinėjimas, laužavietė, aikštelė
iškylavimui ir palapinėms.
Pērbone, Kalvenes pagasts,
Aizputes novads, +371 26159219
laila.kronberga@gmail.com

Dviračių nuoma Durbėje
Durbės svečių patogumui nuomojami
12 dviračių, kuriais patogu ištyrinėti vietos
apylinkės ar apsukti ratą aplink Durbės
ežerą.
Raiņa iela 17, Durbe

14

Kavinė “Dzērves ligzda”
Lielā iela 33, Grobiņa, +371 29741365

3
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Kur rasti nakvynę?
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Svečių namai “Spāres”
Skolas iela 8, Kalvene, Aizputes novads
+371 634 97001, +371 29104657
spares8@inbox.lv, www.hotelspares.lv
9
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Poilsio namai “Mednieki”
“Mednieki”, Kalvene, Aizpute novads
+371 29410115, mednieki.kalvene@gmail.com
www.medniekikalvene.wixsite.com/mednieki
1
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Turizmo informacija
Gruobinios miesto tarybos
lankytojų punktas
Lielā iela 76, Grobiņa, +371 634 90458

42km

Jaunimo nakvynės namai Vecpilyje
Vecpils pamatskola, Vecpils, Durbes novads
+371 26344350
vecpils.kac@durbe.lv
5

3,5km

Kempingas “Kuršių vikingų gyvenvietė”
Pīlādžu iela 3, Grobiņa
+371 26661194
tkoga@inbox.lv, www.grobinasvikingi.lv
25

50km

25km

Kempingas “Jura staļļi”
“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts
Grobiņas novads
+371 29359778
jurastalli@inbox.lv, www.jurastalli.lv
30

12km

10

35km

“ICafe” Gruobinioje (05.01–09.30)
Lielā iela 56, Grobiņa, +371 22024940
info@grobinasturisms.lv
www.grobinasturisms.lv
Turizmo informacija apie Durbės kraštą
Raiņa iela 17, Durbe
+371 28677141
muzejs@durbe.lv, www.visitdurbe.lv
73

4 5
6
3

2

1

1 Kazdangos rūmai ir dvaro kompleksas
Baronų Manteifelių XIX a. pradžioje
pastatyti rūmai yra laikomi vienu iš
puošniausių klasicizmo architektūros
pavyzdžių Kuržemėje. Kazdangos dvarui
priklauso didžiulis (plotas – 196 ha) parkas,
iš kitų panašaus tipo parkų išsiskiriantis
didele dendrologine įvairove.
Rūmuose yra įsikūręs Kazdangos muziejus,
ekspozicija miško tema ir turizmo
informacijos punktas.
Muziejaus darbo laikas:
05.01–10.31 P., A., K.–Š. 10.00–17.00,
T. 10.00–18.00
11.01–04.30 P.–Pn. 8.00–16.00
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga,
Aizputes novads
+371 29103813, +371 28616717
www.kazdangaspils.com

7

Aizputė

5 Dvarų kelias

Kazdanga – Aizputė – Aprikiai – Tašiai
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Aizputės (vok. Hasenpoth) pradžių pradžia
lokalizuojama ant dabartinio Bažnyčios
kalno, ant kurio XIII a. stovėjusi kuršių
pilis. Kalavijuočių ordinui pavyko šią
pilį užimti ir pastatyti bažnyčią, kuri
sėkmingai sulaukė šių dienų. Kuržemės
vyskupas Aizputėje įkūrė savo vyskupijos
centrą. Tiesa, visai netoli tekanti Tebros
upė ženklino Kuržemės vyskupo ir
Livonijos ordino žemių ribas (kitam Tebros
krante kalavijuočiai turėjo pasistatę pilį).
Senieji viduramžių ir XVIII a. Aizputės

pastatai dabar yra tapę įvairių kultūrinių
organizacijų – meno centro “Serde“,
galerijos “Mētras māja“, jaunimo namų
“Ideju māja“ ir audėjų studijos – namais.

Aizputė nuo seno vadinama daugiataučiu
miestu. Ji didžiuojasi vokiečių ir žydų
bendruomenių miestui paliktu kultūriniuistoriniu paveldu. Aizputės sinagoga,
pastatyta 1751 m., yra seniausia iš išlikusių
sinagogų. Joje dabar yra įsikūrę miesto
kultūros namai.
2 Naujieji Aizputės dvaro rūmai
Naujieji Aizputės dvaro rūmai baigti statyti
XVIII–XIX a. sandūroje. Dvaro šeimininkams
persikėlus į naujuosius rūmus, senuosiuose
apartamentuose apgyvendinti dvaro tarnai.
Dvaro rūmuose veikia Aizputės kraštotyros
muziejus ir Aizputės vyno darykla.
Skolas iela 1, Aizpute
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Aizputės kraštotyros muziejus
Ekspozicija apie šimtmečius skaičiuojančią
Aizputės istoriją, Liepoja-Aizputė ir
Aizputė-Saldus siauruko linijas, švietimą,
amatus ir kitus dalykus.
Darbo laikas:
05.01–09.30 P.–Pn. 9.00–17.00,
Š. 10.00–14.00,
10.01–04.30 P.–Pn. 9.00–17.00,
kiekvieną trečią mėnesio šeštadienį
10.00–14.00
+371 29623284
aizpute.muzejs@gmail.com
www.aizputesmuzejs.lv

Pilies griuvėsius šiuo metu saugo didžiulė
riterio statula.
Liepājas iela 9, Aizpute
4

Aprikių liuteronų bažnyčia

sausuolių uosių padarytos skulptūros.
Antrasis, – “Garsų takas“ – parko lankytojus
turėtų sudominti metaliniais aplinkos
objektais, skleidžiančiais subtilius garsus.
Cīravas pagasts, Aizputes novads
+371 25435898
7

Tašų dvaras

Lėlių kambarys
Kolekcija sudaryta iš 500 lėlių, rinktų net
30 metų.
Atmodas iela 16, Aizpute
+371 28617307, turisms@aizpute.lv

Aizputės vyno darykla

Skliautiniame naujųjų rūmų rūsyje galima
paragauti Aizputės vyndarių vyno,
pelniusio ne vieną solidų apdovanojimą.
+371 26397949
info@ekovins.lv, www.aizputesvins.lv
3

Livonijos ordino pilies griuvėsiai
ir riteris

Kastelio tipo pilį XIII amžiuje pradėjo
statyti ordino magistras Ditrichas fon
Groningenas. Virš pilies kiemo vartų yra
išlikę autentiško tinko ir dekoratyvinės
apdailos elementų. Kol pilies nenusiaubė
didelis gaisras, joje gyventa žmonių iki
praėjusio amžiaus aštuntojo dešimtmečio.
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Aizputės šv. Jono liuteronų bažnyčia
1254 metais kryžiuočių užpultos ir
nuniokotos kuršių pilies vietoje iškilo
bažnyčia. Bėgant metams, ji ne kartą
restauruota ir perstatinėta. Šiuo metu ji
yra laikoma seniausia Kuržemės regiono
bažnyčia.
Liepājas iela 3, Aizpute
www.aizputesaeld.lv

Aprikių bažnyčia pelnytai vadinama
Kuržemės sakralinio meno perlu – jos
interjero puošnumas palieka didžiulį įspūdį
ir ilgam įsirėžia į atmintį. Rokoko stiliaus
interjeru ši bažnyčia pasidabino XVIII a.
viduryje. Prabangos ir puošnumo įspūdį
visų pirma sukelia sienų tapyba.
Įėjimas už aukas
Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads
+371 26658606
5 Aprikių dvaras
Vaizdingoje vietovėje, prie Aluokstės upės,
barokinis Aprikių dvaro ansamblis baigtas
statyti XVIII a. pradžioje. Dvaras priklausė
fon Ostenzakenų, po to fon Korfų
giminei. Įdomi istorinė detalė, – šiame
dvare XIX–XX a. sandūroje šeimininkavo
būsimasis Suomijos prezidentas Gustavas
Mannerheimas. Dabar dvaro patalpose
veikia muziejus.
Darbo laikas:
05.15–10.14 A.–Š. 11.00–17.00,
10.15–05.14 P.–Pn. 8.00–16.00,
dėl apsilankymo kitu laiku būtina
susitarti iš anksto
Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads
+371 29184684, rukisaina@inbox.lv
6 Cyravos miško parkas
Parke, Durbėmis upės pakrantėmis,
nutiestas pėsčiųjų takas, pastatyti tilteliai
ir suoliukai. “Bebrų takas” – pasirinkimas
aktyvaus poilsio mėgėjams. Čia rasite
kabančius tiltus, sūpynes, laipiojimo
sienas ir kt.
2018 metais parke baigti tiesti du pėsčiųjų
takai. “Legendų tako“ puošmena – iš

Tašų (vok. Telsen) dvaro rūmuose iki šių
dienų yra išlikę vertingi baroko stiliaus
židiniai, akmeninis pagrindinio įėjimo
portalas ir kitos įdomios detalės. Kiti dvaro
pastatai šiuo metu restauruojami.
Tāši, Medzes pagasts,
Grobiņas novads
+371 29133136
telses_muiza@inbox.lv

Taip pat verta apžiūrėti
Aizputės vandens bokštas – apžvalgos
bokštas

Šis 27 metrų aukščio bokštas pastatytas
1960 metais. Pagal paskirtį jis buvo
naudojamas iki 2009-ųjų. Dabar į šį
vandens bokštą gali patekti kiekvienas.
Pirmajame bokšto aukšte galima apžiūrėti
vandens tiekimo sistemos įrangą, taip pat
rasti informacijos apie kitus industrinius
Aizputės objektus, 3D vandens bokšto
ir giluminio gręžinio projekcijas. Užkilus
į bokšto viršų, atsiveria graži Aizputės
panorama.
Atmodas iela 32 C, Aizpute
+371 23663289

Girto Brumsono meno parkas
Tai retų augalų kolekcija galintis pasigirti
gamtinis parkas, kurio estetinį grožį
papildo Girta Brumsono meno kūriniai ir
nedidelės architektūrinės formos.
Mazā iela 3, Aizpute, +371 26892701
girts9@inbox.lv
facebook.com/Aizputes-makslas-parks
Meno galerija “Mētras māja“
Meno dirbtuvė, suvenyrų parduotuvė,
svečių namai, grožio salonas ir turizmo
informacijos punktas.
Pasta iela 1A, Aizpute
+371 29545975, www.metra-a.lv
Tapytojo Janio Kalnmalio studija
Galimybė apsilankyti dailininko darbo
studijoje, apžiūrėti ir įsigyti jo nutapytų
paveikslų.
Įėjimas už aukas
Brīvības iela 11, Aizpute
+371 29597793
Dirbtuvių ir rezidencijų centras “Serde“
Į šį istorinį pastatų kompleksą pasisemti
naujų kūrybinių idėjų kiekvieną vasarą
atvyksta dešimtys menininkų. Be to, čia
rengiamos kūrybinės dirbtuvės norintiems
pasimokyti ko nors naujo ir įdomaus.
Atmodas iela 9, Aizpute
+371 29817180, www.serde.lv
Cyravos liuteronų bažnyčia
Cyravos liuteronų bažnyčia iškilo 1781
metais, barono fon Bėro valdymo
laikotarpiu. Bažnyčios altorius, sakykla,
ponų suolas, vargonų prospektas,
dekoratyvinė vidaus apdaila – visa tai yra
valstybinės reikšmės paminklai.
Cīrava, Aizputes novads
+371 26401508
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Cyravos rododendrų sodas
Apsilankę šiame sode išvysite 60 įvairių
veislių visžalių ir vasarinių rododendrų.
Akys raibs nuo jų spalvų ir atspalvių
įvairovės. Sodas kasmet papildomas
naujais sodinukais. Geriausia čia
apsilankyti rododendrų žydėjimo metu,
gegužės ir birželio mėnesiais.
Cīrava

Aktyvus poilsis
Kazdangos parko lieptas ir apžvalgos
bokštas

Kulniuodami 190 metrų pontoniniu lieptu,
kiaurai perskrodžiančiu Dzirnezero ežerą,
pasieksite 2,7 metro virš vandens iškilusį
apžvalgos bokštą. Į jį paprastai lipa tie,
kurie nori stebėti paukščius ir pasigrožėti
aplinkine gamta.
Kazdanga, Aizputes novads
Kazdangos rūmai ir dvaro kompleksas
Dviračių ir katamaranų nuoma, ekskursijos
ir iškylos su gidu, šaudymas iš lanko,
įvairios tematikos žaidimai.
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga,
Aizputes novads
+371 28616717, +371 29103813
www.kazdangaspils.com
Poilsiavietės “Lauku kūrorts” siūlomos
pramogos:
Nuotykių parkas “Kietas riešutas”
Galimybė išmėginti savo jėgas įvairaus
aukščio ir sudėtingumo trasose, įveikti
vertikalias ir horizontalias kliūtis unikalios
konstrukcijos bokšte.
Vandenlenčių parkas “Fun Wave”
Vandenlenčių trasa ir irklenčių nuoma.
“Ūdensrozes”, Kazdangas pagasts,
Aizputes novads
+371 28332737, +371 26706009
facebook.com/laukukurorts/
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Lazerių žaidimas “Planas B“
Žaidimas Laser tag yra dažasvydžio
analogas, sukurtas pasitelkus naująsias
technologijas. Žaidimo tikslas –
neutralizuoti varžovą infraraudonuoju
spinduliu. Šiame parke turės ką veikti
tiek profesionalūs sportininkai, tiek
vaikų komandos, tiek šeimos ir draugų
kompanijos.
“Kļavas”, Kazdangas pagasts,
Aizputes novads, +371 29399379
info@lasertags.lv, www.lasertags.lv
Aizputės viešoji maudykla Lažos vandens
tvenkinyje
Viskas, ko reikia tikram poilsiui gamtoje:
maudyklos, laužavietės, persirengimo
kabinos, aikštelės palapinėms, WC ir
automobilių stovėjimo aikštelė.
Jelgavas iela, Aizpute
Dzekainių telkinys
Gerai įrengtos maudyklos, vaikų žaidimų
aikštelė, mėgėjiška žūklė ir aikštelės
palapinėms statyti.
“Braslas”, Cīravas pagasts,
Aizputes novads, +371 29167232
Paukščių stebėjimas Aizputės rajone
Ornitologo padedami, išvysite šiame
Latvijos rajone gyvenančių paukščių
įvairovę.
+371 28256131
“Bebrų takas” Cyravos miško parke
Pėsčiųjų takas su aktyvaus poilsio
elementais – kabančiu tiltu, sūpuoklėmis,
laipiojimu sienomis ir kt.
Cīravas pagasts, Aizputes novads
Valčių nuoma plaukiojimui Tašų ežere
Valčiu bazė, Medzes pagasts,
Grobiņas novads, +371 28628772
“Maztāši”, Medzes pagasts,
Grobiņas novads, +371 29906373

Bitininkystės ūkis “Strops“
Žinių ir mokslo avilys. Poilsis, galimybė
pasimokyti bitininko amato. Medus,
saldėsiai.
“Cīravas Ķēniņi”, Cīravas pagasts,
Aizputes novads
+371 26446701
Biologinis ūkis “Turaidas“
Bitininkystė, vaistažolių ir arbatžolių
auginimas.
“Turaidas”, Dunalkas pagasts,
Durbes novads
+371 29649900, zmanteja@inbox.lv
Ožkos pieno produktų degustavimas
“Baroni“, Tāši, Medzes pagasts,
Grobiņas novads
+371 28628772, kastanis50@inbox.lv

Kur pavalgyti?

Valgykla “Juna-1“
Darba gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads
+371 63448294
Kepyklėlė “Beķereja“
Atmodas iela 28, Aizpute, +371 29903473
Kavinė “Livonija”
Atmodas iela 24, Aizpute, +371 634 48687
Kavinė “Piparmētra“
Atmodas iela 14 – 8, Aizpute
+371 28296844
facebook.com/B.A.A.piparmetra
Kavinė “Kāpenieki”
Saules iela 3A, Aizpute, +371 634 48419
Kavinė “Osteria“
Kalvenes iela 69, Aizpute, +371 29886816

Vietinės gėrybės

Kur rasti nakvynę?

Pieno perdirbimo įmonė “Elpa“
Ekskursijos po gamybos cechus ir pieno
produktų degustavimas. Pasiūlymai
grupėms iki 15 žmonių.
Bērzu gatve 4, Kazdanga, Aizputes
novads, +371 634 48097

Poilsio kompleksas “Lauku kūrorts”
“Ūdensrozes”, Kazdangas pagasts,
Aizputes novads, +371 28332737
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Svečių namai Aizputėje
Liepājas iela 30B, Aizpute
+371 26519381, liskulte@inbox.lv
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Apartamentai “K5”
Kuldīgas iela 5, Aizpute
+371 28633808, janis.kreicburgs@gmail.com
2

Baras-kavinė “BeFest Bar”
“Ūdensrozes”, Kazdangas pagasts,
Aizputes novads, +371 28130733

1+3

Svečių namai “Mētras māja”
Pasta iela 1A, Aizpute
+371 29545975
hotel@metra-a.lv, www.metra-a.lv
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Kazdangos apartamentai ir jaunimo
nakvynės namai
Kazdangos kultūros centras,
Pils gatve 4, Kazdanga, Aizputes novads
+371 26421640, kazdanga.sn@inbox.lv
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Turizmo informacija
Aizputės nuovado turizmo
informacijos centras
Atmodas iela 16, Aizpute
+371 28617307
turisms@aizpute.lv, www.visitaizpute.lv
Kazdangos turizmo
informacijos punktas
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga,
Aizputes novads
+371 29103813
kazdanga.tic@inbox.lv
www.kazdangaspils.com
Cyravos turizmo informacijos
punktas
“Atbalsti”, Cīrava, Aizputes novads
+371 25435898
cirava.tic@inbox.lv, www.cirava.lv
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Liepojoje
Automobilių
stovėjimo aikštelės
Į Liepoją atvykstančių svečių
patogumui mieste yra įrengta
nemokamų automobilių,
autobusų bei kemperių
stovėjimo aikštelių.

Transportas

Pasirinkus mokamas aikšteles,
jų kainos neturėtų smarkiai
paploninti jūsų piniginės:
20 min – 0,30 EUR, 1 val. –
0,50 EUR, kiekviena papildoma
valanda – 0,50 EUR (kai kur
savo automobilį galima laikyti
nemokamai nustatytą laiką).
Atkreipkite dėmesį, kad kai
kuriose aikštelėse yra
nurodyta, kaip reikia pastatyti
savo transporto priemonę.
Būkite atidūs ir sekite visus
kelio ženklus ir papildomus
ženklinimus!
Viešasis transportas
Po miestą patogu važinėti
viešuoju Liepojos transportu:
įvairių maršrutų autobusais,
mikroautobusais, tramvajumi.
Vienkartinis bilietas (tinka visam
miesto viešajam transportui)
kainuoja 0,70 EUR
(jei perkate kioskelyje) arba
0,80 EUR (jei perkate iš
vairuotojo). Jei suplanavote
aplink Liepoją apsukti ne vieną
ratą, tuomet galbūt verta įsigyti
vienos dienos bilietą arba 10
bilietų komplektą. Visus viešojo
Liepojos transporto maršrutus,
grafiką ir stoteles rasite
internetinėje svetainėje:
www.liepajastransports.lv
Taksi paslaugos
“Atradums M”
+371 634 44444
“Baltic Taxi”

+371 20008500
“Kurzemes Taxi”
+371 634 22222
“Taksometrs Liepāja”
+371 28700700
“TAXI Liepāja”
+371 20080012
“Taxi Vārtāja”
+371 634 88888
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“Livonija TAXI”
+371 29555556
“Līvu Vikings”
+371 634 66666

Kaip atvykti
į Liepoją
Automobiliu
Ryga–Liepoja, kelias A9,
atstumas 220 km
Ventspilis–Liepoja, kelias P111,
atstumas 123 km
Kuldyga–Liepoja, kelias P112,
atstumas 89 km
Klaipėda–Liepoja, kelias A11,
atstumas 100 km
Traukiniu
Iš Rygos geležinkelio stoties:
Pn. 18:25 Ryga–Liepoja
Iš Liepojos geležinkelio stoties:
S. 17:28 Liepoja–Ryga
Prieš planuodami savo kelionę,
patikrinkite visus maršrutus
tinklalapyje:
www.pv.lv, www.1188.lv
Autobusu
Iš Rygos
Ryga–Liepoja, apytikslis
kelionės laikas 3,5 val.
AB “Liepojos autobusų parkas“
maršrutai Liepoja–Ryga ir Ryga–
Liepoja veda pro tarptautinį Rygos
oro uostą “Rīga“. Šis maršrutas
padeda keleiviams sutaupyti
laiko ir pinigų, kuriuos kitu atveju
reikėtų skirti papildomai kelionei
iš / į Rygos autobusų stotį iš / į
oro uostą.
Informaciniai telefonai:
+371 634 22754, +371 26393694
www.lap.lv, www.1188.lv
Iš Ventspilio, Kuldygos ir Talsų
Ventspilis–Liepoja, apytikslis
kelionės laikas 1,5–2 val.
Kuldyga–Liepoja, apytikslis
kelionės laikas 1,3–2 val.
Talsai–Liepoja, apytikslis
kelionės laikas 3,5 val.
Autobusų maršrutų tvarkaraštis:
www.autoosta.lv, www.1188.lv
Bilietai: www.bezrindas.lv,
www.buseurope.eu

Iš Klaipėdos ir Palangos
Klaipėda–Liepoja, apytikslis
kelionės laikas 1,5–2 val.
Palanga–Liepoja, apytikslis
kelionės laikas 1 val.
Autobusų maršrutų tvarkaraštis:
www.liepajasture.lv,
www.ecolines.net
Liepojos autobusų stotis
Stacijas laukums /Stoties
aikštė/
+371 634 22754
Keltu
Liepoja–Liubekas (Vokietija)
(Lübeck, Travemünde), apytikslis
kelionės laikas 20–24 val.
Liepojos keltų terminalas
Brīvostas iela 46
+371 636 22999
Keltų tvarkaraštis ir bilietai:
www.stenaline.lv
Lėktuvu
Liepojos tarptautinis
oro uostas
(9 km nuo Liepojos centro)
Skrydžiai iš Rygos
www.airbaltic.lv
Lidostas iela 8, Cimdenieki,
Grobiņas novads
www.liepaja-airport.lv
Palangos tarptautinis
oro uostas
(70 km į pietus nuo Liepojos)
Skrydžiai iš Kopenhagos, Oslo,
Londono, Rygos
Liepojos pl. 1, Palanga, Lietuva
www.palanga-airport.lt
Rygos tarptautinis oro uostas
“Rīga“
(220 km nuo Liepojos)
Lidosta “Rīga” 10/1,
Mārupes novads
www.riga-airport.com
Jachta
Liepojos jachtklubas
Jachtų prišvartavimas,
vandens ir elektros tiekimas,
krantinės apsauga.
Vecā ostmala 39, Liepāja
N 56°30’45.52’’ E 21°00’42.86”
+371 26155882
www.liepajamarina.lv
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FINLAND

Simboliai

HELSINKI

ST. PETERSBURG
TALLINN

STOCKHOLM

Vietų skaičius

Sporto salė

Namelių skaičius

Pobūvių, konferencijų salė

ESTONIA

RUSSIA

SWEDEN

Kambarių skaičius
Lovų skaičius

Vaikiška kėdutė

Stovyklavietė

Vaikų kampelis

Kemperiai

Pritaikyta asmenims su
ypatingais poreikiais

Maitinimas

Leidžiama įsivesti šiuos
gyvūnus

Virtuvė

Vasaros terasa

Internetas

Liepojos patiekalas
“Liepājas menciņi”

Tualetas

Priimamos kreditinės kortelės

Dušas

Entfernung zum Badebereich /
zur Gewässer

Pirtis
SPA procedūros

LIEPĀJA

Kviečiama su vaikais

L

Atstumas iki maudyklos
Atstumas iki Liepojos

DENMARK

COPENHAGEN

RIGA

LATVIA

LITHUANIA
VILNIUS

BELARUS
MINSK

HAMBURG

GERMANY

POLAND

Liepojos regiono
turizmo informacijos biuras
Žemėlapiai, kelionių vadovai, suvenyrai, gido paslaugos, dviračių
nuoma, nakvynės rezervavimas, viešojo transporto bilietai.
Rožu laukums 5/6
+371 29402111
+371 634 80808
info@liepaja.travel
www.liepaja.travel

liepaja.travel
LiepajaTravel
@LiepajaTravel

Pagalbos telefonai

© Liepojos regiono turizmo informacijos biuras, 2020
Leidinio išleidimą finansiškai parėmė Liepojos miesto taryba
ir seniūnijų valdybos.
Už informaciją apie aplinkinius Liepojos nuovadus atsakingi atitinkamų
nuovadų turizmo informacijos centrai.
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Greitoji medicininė pagalba

03, 112, 113

Greitoji medicininė pagalba

01, 112

Policija

02, 112

Informacija visą parą

1188, +371 634 20444 (Liepojoje)

Liepojos regioninė ligoninė

+371 634 03255
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