Liepāja vienmēr pagriezīs tev seju.
Vien ieskaties.

Liepāja uzsmaidīs. Pasmaidi tai pretim.

Ņem līdzi Liepājas smaidu, tai ir vēl.

Ienāc Latvijas radošuma galvaspilsētā
					un pārliecinies.

Sajūtu...
Vējš
Mēs

Liepājas vizītkarte ir vējš – tas raksturo gan
pilsētu, gan pilsētniekus. Vējš un vētras ik dienu
dara spilgtus pilsētas vaibstus, ik dienu ļauj to
apbrīnot no jauna. Vējš mūs māca, mīca un
dara stiprākus.

Liedags

Liepājas pludmales josla ir 50–80 metrus
plata, 8 kilometrus gara. Izcili tīras peldvietas
zīme “Zilais karogs” ir pašsaprotams Liepājas
jūras krasta novērtējums. Liedaga smiltis ir
īpaši smalkas un baltas.
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Liepājas pludmale ir pirmā cilvēkiem
ar redzes un kustību traucējumiem
pielāgotā peldvieta Latvijā – īpašas
audiobojas, peldēšanas ratiņkrēsli, ērtas
un platas laipas nokļūšanai līdz jūrai.

Visaugstākie viļņi ir decembrī – 0,9 metri,
viszemākie aprīlī un maijā – 0,5 metri.

Liepāja un dzintars – šo divu vārdu
salikums ir tikpat organisks kā debesis
un zeme. Pludmale pēc vētrām
ir slavenā ziemeļu dārgakmens
ieguves vieta.

Visstiprākais vējš pūš janvārī – vidēji 4,8 m/s,
vismierīgākais maijā – 3,3 m/s.

Liepāju sargā trīs moli – Ziemeļu, Dienvidu un
Sadalošais mols.

Ļaujos...
Parkā
Pilsētā
Burzmā

Liepājā ir 7 parki – parku pilsēta.

Trīs kilometrus garais un 50 hektārus plašais
Liepājas Jūrmalas parks šobrīd ir viens no
lielākajiem stādītajiem parkiem Latvijā – aptuveni
140 vietējās un svešzemju kokaugu sugas. Parks
ir gan sporta aktivitāšu, gan bērnu rotaļu vieta,
vasarā tajā ir neskaitāmi pasākumi, koncerti
un jautrība.
Visa parka garumā ir veloceliņš – tālāk tas vijas
40 kilometrus cauri visai pilsētai.
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Iecienīts ir arī pirmā Latvijas prezidenta vārdā
nosauktais Jāņa Čakstes laukums – šeit tiek svinēti
valsts svētki, rīkoti koncerti, stiprināts nācijas
patriotisma gars.

No jūnija līdz septembrim ik svētdienu
plkst. 12.00 Jūrmalas ielas galā meklē prieku
bērniem – leļļu teātra vai cirka studijas
dalībnieku uzstāšanos.
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Ieskatos...
Centrā
					Malās
Visur
Liepāja ir pasaule uz zemes strēles starp jūru un
ezeru, īpaša pasaule.
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Liepājā ir viss – centra savdabība, vecpilsētas
šarms, liedaga elpa, ostas skaņas, priežu smarža,
senais un jaunais atsevišķi un vienuviet.
Liepāja ir trešā lielākā Latvijas pilsēta.
Liepājas osta ir 1182 ha liela,
tajā ir 80 piestātnes ar modernu
aprīkojumu un noliktavām. Regulāra
prāmju satiksme savieno Liepāju ar
Trāvemindi Vācijā, bet kuģi piestāj
no visas pasaules.
Pašā pilsētas centrā, Tirdzniecības
kanālā, atrodas moderna Jahtu
osta – peldošās piestātnes,
visas ērtības kuģotājiem: ir vien
jānokāpj krastā, lai nokļūtu pilsētas
rosības viducī.

No Liepājas lidostas iespējams aizlidot
uz galamērķiem visā plašajā pasaulē.
Šeit atrodas lidsabiedrības AirBaltic
galvenais mācību centrs – Pilotu
akadēmija.

Senākā pilsētas ēka atrodas Kungu ielā 6 –
17. gadsimta sākums.
Pirmo reizi Liepājā bruģēta iela 1735. gadā.
1797. gada Liepājas plānā ir 40 ielas, šodien 400.
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Apbrīnoju...
Nami

Koks un mūris
Rozes

No katedrāles torņa redzēsi visu Liepāju –
uzkāp tajā!

Liepāja vienmēr vēlējusies izskatīties īpaša un
lepna – vēsturiskās kūrorta pilsētas romantiskā
koka apbūve, kā arī stalti, unikāli jūgendstila
akmens nami. Mūsu turības un arī lakoniskās
atturības zīmes.
Īpašs ir pilsētas galvenā arhitekta Paula Maksa
Berči laiks – viņš veidojis pilsētas seju. Berči nami
ir spilgti eklektikas paraugi, tos iedvesmojusi gan
gotika un renesanse, gan arī klasicisms.
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Rožu laukums ir pilsētas sirds. Rozes
šeit tiek stādītas jau vairāk nekā
100 gadus, visos laikos un vēstures
griežos. Tā ir nemainīga pilsētas
vērtība.
Pētertirgus ir Liepājas lielākais un
otrs lielākais Latvijas tirgus – izcila
jūgendstilā celta ēka, viens no
skaistākajiem tirgus paviljoniem
Eiropā. Celts 1910. gadā. Ēkai ir tam
laikam ļoti novatorisks veidols –
stikla jumts un apgaismojums.
Ostas pilsētas promenāde – tikai
ar skatu uz kuģiem! Rimtu pastaigu
vieta dienā un rosīgas nakts dzīves
burzma vakara stundās.
Rožu laukums ir Liepājas galvenā
tikšanās vieta.
Uzņēmuma “Lauma Fabrics” ražotnes ēka ir
platības ziņā desmitā lielākā ēka pasaulē.

Pieskaros
Viesnīcā
Siltumā
Drošībā
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Liepājas viesmīlību izbaudīsi gan pieczvaigžņu
apartamentos Promenādes malā un modernā
mākslas viesnīcā, gan klasiskā biznesa
stilā ieturētā un īpašā dizainā iekārtotās
naktsmītnēs.
Pilsētas viesu nami, jauniešu mītnes un
kempingi – rezervē laikus! Īpaši lielo pasākumu
nedēļās, un to nav maz.

Liepājas viesmīlības princips –
sasildies, lai vari iziet vējā.
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Izbaudu...
Virtuve
Ballīte
Stils

Jūras pilsētā jābūt zivīm? Protams – īpašajai
zivju ēdienu virtuvei paiet garām būs grūti.

Liepāja ir garšām un noskaņām bagātu restorānu
un kafejnīcu pilsēta. Te atradīsi arī izsmalcinātus
gastrobārus, vakariņosi alus darītavā, ieskriesi
kādā bistro vai piemigsi vasaras terases siltumā.
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Savai gaumei atbilstošāko izvēlies ne vien
pilsētā, bet arī jūras krastā. Gan dienā, gan naktī.
Gardēžiem un jautrībai. Un dzīves svinēšanai.
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Iesaistos...
Sirdij

Prātam
Enerģijai

Liepājā ik gadu notiek aptuveni 2000 dažādi
pasākumi jeb 160 pasākumi mēnesī. Pilsētas
kalendārs nekad nav tukšs.
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Brīvdabas kinoseansi siltos vasaras vakaros,
vērienīgi mūzikas festivāli jūras krastā, grandioza
kopāsvinēšana valsts svētkos.
Izstādes, koncerti, performances, lekcijas,
izrādes, instalācijas – unikāls visdažādāko norišu
piedāvājums vienuviet: tas ir jau tradicionālais
Liepājas “Mūsdienu mākslas forums”. Tā vizītkarte –
visaugstākais mākslinieciskais līmenis. Vieta
baudīšanai un radošā procesa izpētei.

Meklē mūsu kalendārā arī Jūras svētkus un
Līvas ciema svētku bagātīgo tirdziņu!
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Liepājas Lake Music (“Ezera mūzika”) ir
jau kļuvis par gada saulainās sezonas
tradīciju: koncertu klausītāji mirkli pirms
saulrieta dodas uz peldošu skatuvi ar
laivu, katamarānu vai plostu.

Liepājnieki labprāt svin kopā – pievienojies mums
Jaungada naktī un Latvijas valsts proklamēšanas
dienas vakarā 18. novembrī. Protams, pie “Lielā
dzintara”. Bet Lāčplēša dienā mēs ejam lāpu gājienā
no Jāņa Čakstes laukuma līdz pat Ziemeļu kapiem.

Kultūras pasākumos gada laikā uzstājas
mākslinieki no aptuveni 70 valstīm.
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Mūzikas festivāls Summer Sound
izvērties par lielāko mūzikas un
mākslas festivālu Latvijā un ir viens
no nozīmīgākajiem vasaras brīvdabas
notikumiem visā Baltijā. Uz īsteniem
svētkiem Liepājas liedagā tas pulcē
desmitiem tūkstošus viesu.

Izvēlos...
Koncerts
Izrāde
Ceļojums laikā
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Koncertzāle “Lielais dzintars” ir kļuvusi par
visjaunāko Liepājas zīmi. Līdzās unikālai formai
tajā ir izcila akustika. Modernās ēkas astoņos
stāvos ir trīs dažāda apjoma zāles. Te skan
simfonijas, džezs, labākie kori un kvalitatīvākā
popmūzika. Šī ir Liepājas Simfoniskā orķestra un
Emiļa Melngaiļa Mūzikas skolas mājvieta.

Pieskaries dzintaram no iekšpuses!
Lielajam dzintaram.
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Liepājas teātris ir vecākais latviešu profesionālais
teātris Latvijā – spilgta aktieru trupa, augstvērtīgas,
godalgotas izrādes visu vecumu skatītajiem. Daudzi
saka – skaistākais teātris Latvijā!
Piesakies ekskursijai Liepājas teātra aizkulisēs!

Arhitekta Paula Makša Berči projektētā savrupmājā
mīt Liepājas muzejs – līdzās pastāvīgai pilsētas
vēstures ekspozīcijai notiek regulāras pašmāju un
ārzemju mākslinieku darbu izstādes, un vienmēr
izcilas. Liepājas muzejā ir Kurzemes tautastērpu
informācijas centrs.
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18. gadsimta Trīsvienības baznīcas
īpašā vērtība ir tās ērģeles – lielākās
un vecākās nepārbūvētās mehāniskās
ērģeles pasaulē, kuras radījis viens
no Eiropas izcilākajiem meistariem
H. A. Konciuss. Ērģelēm ir vairāk nekā
7000 stabules.
Liepājā ir 6 bibliotēkas, to
pakalpojumus izmanto aptuveni
20 % iedzīvotāju.

Liepājas Simfoniskais orķestris ir
senākais orķestris Baltijas valstīs.

Aizraujos...
Austs

Kalts
Mīlēts

Amatnieku kvartāls ir Liepājas siltākā vieta – vēro
unikālu segu un galdautu aušanu, māla trauku un
rotu izgatavošanu. Un vēl jau arī lakati un jostas,
brunči, cimdi un zeķes. Vieta, kur žilbst acis.
Amatnieku namā ciemiņi tiek gaidīti ik dienu –
šeit atrodas 16 izcilu meistaru darbnīcas.
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Radošā kvartāla centrs ir “Pētera I
namiņš” – šobrīd viena no vecākajām
koka dzīvojamajām ēkām Liepājā,
17. gadsimtā Hoijeres kundzes viesnīcā
reiz izmitināts slavenais Krievijas cars.

Vai zini, kā apglezno zīdu, kā top gobelēni, kā
vāra ziepes? Arī to uzzini šeit!
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Amatnieku namā apskatāmas garākās
dzintara krelles – 123 metri.

Piedalos...

Augstāk
Tālāk
Labāk

Liepājā ir 8 bērnu sporta skolas, 5 āra stadioni,
3 augsta līmeņa basketbola āra laukumi, Olimpiskā
centra Tenisa halle, Manēža, Baseins un SPA,
Ledus halle. Darbojas ap 80 dažādi sporta klubi un
biedrības.
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Ik gadu liepājnieki piedalās vismaz 50 pasaules un
Eiropas līmeņa sporta pasākumos.
Liepājas sporta infrastruktūra ļauj uzņemt
starptautiskas sacensības un čempionātus, tā ir
teicama treniņu bāze profesionālajiem sportistiem.
Pilsētā regulāri notiek jau par
tradicionāliem uzskatāmi sporta
pasākumi – pasaules un Eiropas
čempionāti basketbolā, Eiropas
rallija čempionāts “Rally Liepāja”,
starptautiskās sacensības
vindsērfingā.
Liepāja ir pirmā pilsēta, kas ieguvusi
Eiropas sporta galvaspilsētas titulu.

Liepājā atrodas Baltijā vienīgā ūdenslīdēju skola.
Arī viena no pasaules augstākā līmeņa
tenisistēm Anastasija Sevastova bieži iegriežas
Liepājā – šī ir viņas bērnības pilsēta.
ASV basketbola NBA zvaigznes, “vienradža”
Kristapa Porziņģa (Ņujorkas “Knicks”, Dalasas
“Mavericks”) dzimtene ir Liepāja – viņa dāvana
pilsētai: trīs NBA standarta basketbola laukumi.
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Izpētu...
Senāk
Vēlāk
Nesen
13. gadsimtā starp ezeru un jūru, vietā, kur tecēja
Līvas upe, izveidojās Līvas ciems – Liepājas
pirmsākums.
1625. gada 18. martā Liepājai piešķirtas pilsētas
tiesības. Attīstoties ostai, Liepāja piedzīvo pirmo
saimniecisko uzplaukumu.
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1876. gadā atklātā dzelzceļa līnija uz Romniem
(tagadējā Ukrainā) sekmē rūpniecības izaugsmi –
Liepāja veidojas par industriālu centru.
1919. gadā pēc neatkarīgas Latvijas valsts
nodibināšanas Liepāja sešus mēnešus ir Latvijas
galvaspilsēta. Jaunās valsts valdība atrodas uz
tvaikoņa “Saratov” Liepājas ostā.
Liepāja ir saņēmusi “Eiropas gada
pašvaldības”, “Eiropas sporta
galvaspilsētas”, “Latvijas jauniešu
galvaspilsētas” titulus, tāpat pilsēta
vairākus gadus pēc kārtas saņem
dažādas dizaina balvas.

Mēs esam 70 tūkstoši, katru gadu
Liepājā dzimst 800 jauni liepājnieki.
Viņiem ir 24 bērnudārzi, 17 skolas,
bet augstskolu tie var izvēlēties – ir
8 iespējas.

Kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas
Liepāja sāk strauji attīstīties – novecojušo
tehnoloģiju vietā rodas jaunas rūpnīcas, atvērta
padomju laikā slēgtā osta. Mums ir gudra, digitālos
risinājumos balstīta ražošana. Liepāja ir eksportējoša
pilsēta – aptuveni 80 % no pilsētā radītā nonāk
ārvalstu tirgos.
Liepājā ir divdesmitā daļa no Latvijas
rūpniecības, un katru gadu tā top arvien lielāka.
Liepāja ir pirmā pilsēta Baltijā, kur
1899. gadā sāk kursēt tajā laikā modernākais
pārvietošanās līdzeklis – elektriskais tramvajs.
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Ieklausos...
Karš
Osta
Baltijā augstākā kupolceltne ir
Liepājas Svētā Nikolaja pareizticīgo
Jūras katedrāle.
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Miers
Krievijas Impērijas militārās pilsētiņas un
cietokšņa celtniecība sākas 1890. gadā.
Iecerēta kā pilnīgi autonoma apdzīvota vieta
ar savu infrastruktūru, elektrisko spēkstaciju un
ūdensapgādi, baznīcu un skolām.
Sākotnēji saukta par godu tās dibinātajam –
Imperatora Aleksandra III osta. Neatkarīgās
Latvijas valsts laikā sākta dēvēt par Kara ostu,
vēlāk Karostu.
Padomju laikā Karosta ir slēgta teritorija, kas nav
pieejama pat Liepājas civiliedzīvotājiem. Padomju
karaspēks pamet Karostu 1994. gadā.

Lielākā vēsturiskā militārā teritorija –
Karosta – aizņem aptuveni trešdaļu
Liepājas.

Lai nokļūtu Karostā, jāšķērso unikāls
inženiertehniskais piemineklis – O. Kalpaka
izgriežamais metāla konstrukciju tilts.

Neparastākā un pārsteidzošākā viesnīca
pasaulē ir Karostas cietums: bijusī flotes
matrožu un apakšvirsnieku īslaicīgu
disciplinārsodu izciešanas vieta.
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Saplūstu...
Ezers
Kanāls
Mežs

No ezera līdz jūrai ir 3 kilometri – izbrauc pa
kanālu ar laivu vai katamarānu!

Ezītis pie mājas lieveņa vai stirnas pludmales kāpās
nav retums liepājnieku stāstos – neiztraucēta daba
ir Liepājas virsvērtība.
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Unikālais Liepājas lagūnas tipa ezers veidojies,
atkāpjoties Baltijas jūrai – tas kopā ar apkārtējām
pļavām ir dabas lieguma teritorija “Natura 2000”.
Nozīmīga ūdensputnu ligzdošanas un
caurceļošanas vieta.
Ar jūru Liepājas ezeru savieno Tirdzniecības kanāls.
Vasarā kanāla pilsētas daļā piestāj jahtas, ziemā
tas tērpjas romantiskā gaismu rotā.
Beberliņu atpūtas parks Karostā ir
pastaigu paradīze – 43 ha, tā kāpu
mežs ir aizsargājamais biotops.
Godinot Latvijas 1919. gada Brīvības
cīņu dalībniekus, šeit izveidota īpaša
9 kilometrus gara pastaigu taka.
Jūras zivju – stinšu – nākšanas
laikā Tirdzniecības kanāls kļūst par
zemledus makšķernieku karaļvalsti.

Divas unikālās pastaigu vietas pie
ezera: Zirgu salā, no kuras ezerā
ievijas 1 km gara taka, bet Lauku ielas
galā koka dēļu laipa ved līdz putnu
vērošanas tornim.

Ezerā ir 15 salas ar kopējo platību 36 ha. Krasta
līnijas garums ir 44,6 km. Ezera gultni pārsvarā
klāj dūņu slānis. Šeit dzīvo vairāk nekā
15 sugu zivis.
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Ezera liegumā uzstādīti divi putnu vērošanas torņi.

Ienirstu...
Zem jumta

Boulings, lāzertagi, vieglatlētikas manēža, SPA,
bumbu istabas, un… rīt būs vēl.
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Neviens nekad nav varējis saskaitīt Liepājas
piedzīvojumu vietas – ik dienu, ik nedēļu un gadu
rodas arvien jaunas, vēl aizraujošākas un atmiņā
vēl ilgāk paliekošas.

33

Lidoju...
Bez jumta

Liepājas daba ne tikai rosina ar to saplūst – tā
gaida arī aktīvos, bezbailīgos, azartiskos un tos,
kas vienkārši vēlas aizelsties: gan no sportiskām
aktivitātēm, gan to pārbagātības.
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Vietā, kur ieguva smiltis militāro objektu
būvniecībai, Karostas ziemeļu daļā radusies
Beberliņu ūdenskrātuve – pastaigu taka gan
gaisā, gan uz zemes, atpūta uz ūdens: veikbords,
SUP dēļi un laivas. Garākais trošu nobrauciens,
peldēšanās ziemā, un nākamā aizraujošā rīta
gaidas kempingā.

Unikālajā seno militāro objektu vidē
Beberliņos izveidots arī orientēšanās
poligons – tā trases piemērotas gan
sportistiem, gan ģimenēm ar bērniem
un arī tiem, kas tikai vēlas pamēģināt.

Liepājas pludmale ir īpašs kaitsērfinga un
vindsērfinga entuziastu galamērķis.

Lūkojies Liepājā no katamarāna, laivas vai
plosta, noīrē velosipēdu – tavs atvaļinājums
var pastiepties garāks!
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Izslīdu...
Takas
Purvi			
Vikingi

Cilvēks ar spārniem – kalēju Johansonu
Priekulē piemin joprojām: ar paša izgatavotiem
spārniem viņš ir uzdrošinājies lidot. Un tas ir
izdevies.

Izslīdot uz mirkli no pilsētas magnēta, izbraucot
ārpus, baudot Liepājas apkārtnes īpašās vietas,
vienaldzīgo nav – ikviens spēj novērtēt Liepājas
savdabīgo vainagu. Tas spilgti raksturo šīs puses
ļaudis, mūs visus. Vēl vairāk jūras, liedaga, upju un
ezeru. Vēl vairāk nostāstu.
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Bernātu dabas parka jūras krasta pirmatnējais
raupjums un baltais liedags ir unikāla
kombinācija – tā pārsteidz ikvienu.
Latvijas augstākā kāpa ir mūsu – 37 m augstais
Pūsēnu kalns.
Senie Grobiņas ļaudis vairākkārt atjaunojuši
nodedzinātās pilis: drupas, bastioni un
aizsarggrāvji saglabājušies no viduslaikiem.
Ālandes upes krastos atradusies kuršu vikingu
apmetne – vikingu noslēpumi šeit ierakstīti
akmenī, zemē un ūdenī.
Cīravas parka “Leģendu takā“ mīt skulptūras, kas
veidotas no savās vietās palikušiem nokaltušiem
ošiem, bet “Skaņajā takā” izvietoti pieci skanoši
metāla vides objekti.

5,5 kilometru garā Dunikas purva
taka ved uz vienīgo skābaržu tīraudzi
Latvijā – īpašs ir šīs vietas klusums un
neskartā ainava.
Pāvilosta no tipiskas zvejas ostas
kļuvusi par sērferu paradīzi ar
mūsdienīgām atpūtas iespējām.

Papes savvaļas zirgu un tauru parks
ir Pasaules Dabas fonda (WWF)
īpašā vērtība. Savvaļas zirgi rada
piemērotus augšanas apstākļus retām
pļavu augu sugām.
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Atgriežos...

Liepāja ir ideāls avots iedvesmai, ko paņemt
līdzi. Lai dāvātu ikvienam, atgriežoties mājās.

Ērti			Ātri
Aizraujoši

Liepāja piedāvā daudzveidīgas telpas un servisu
jebkura apjoma korporatīvajiem pasākumiem,
semināriem, konferencēm, kā arī privātu nozīmīgu
notikumu svinībām.
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Liepāja ir piemērota jebkuram darījumu
tūrisma pasākumam – gan izsmalcinātam,
gan robusti demokrātiskam.

Komandas saliedēšanas pasākumiem Liepājā un
tās apkārtnē ir piemērota sporta infrastruktūra,
naktsmītnes un profesionāli pasākumu vadītāji.
Koncertzālē “Lielais dzintars” ērti apvienojama
lietišķa konference ar koncerta apmeklējumu, bet
piecu minūšu attālumā skatītājus gaida Liepājas
teātris. Liepājas Olimpiskais centrs piedāvā ne
tikai daudzveidīgu sporta infrastruktūru, bet arī
vietu dažādiem uzņēmumu pasākumiem.
Tikšanās rīkojamas gan lielākajās
pilsētas viesnīcās, gan viesu namos,
atpūtas kompleksos un kultūras
centros Liepājas apkārtnē.

Liepāja ir vienīgā pilsēta ārpus
galvaspilsētas Rīgas, kura nodrošina
transporta iespējas pa visiem
satiksmes ceļiem – sauszemi, gaisu un
jūru. No Liepājas uz Rīgu var aizlidot
27 minūtēs.
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Pasaules vēriens ar nelielas pilsētas
ērtībām.
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Tūrisms
Paiet mums garām nav iespējams –
Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs
atrodas pašā pilsētas sirdī: Rožu laukumā 5/6.
Padomi, bukleti, gidi, suvenīri, transports un
plats smaids, Liepājas smaids – vienmēr esam
gatavi sarunai.

Birojā var iegādāties arī Liepājas
Dāvanu karti – uzdāvini tuviem cilvēkiem,
ģimenei, draugiem iespēju apmeklēt
interesantākās Liepājas vietas (saraksts
mūsu mājaslapā www.liepaja.travel).

www.liepaja.travel
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Rīga–Liepāja, šoseja A9, attālums 220 km
Ventspils–Liepāja, šoseja P111, attālums 123 km
Kuldīga–Liepāja, šoseja P112, attālums 89 km
Klaipēda–Liepāja, šoseja A11, attālums 100 km

