
LIEPĀJA UN APKĀRTNE

KULDĪGA UN APKĀRTNE

TALSI UN APKĀRTNE

SALDUS UN APKĀRTNE

TUKUMS UN APKĀRTNE

VENTSPILS UN APKĀRTNE

VĒRTS APCIEMOT! VĒRTS APCIEMOT! DIŽENI KURZEMĒ!
1.  Koncertzāle "Lielais dzintars"
Modernās arhitektūras šedevrs ar izcilu akustiku, ko 
iespējams novērtēt koncertos un ekskursijās.
Adrese:  Radio iela 8, Liepāja
Tālr.:  63424555
www.greatamber.lv

2.  Seno lietu sēta "Galdnieki"
Ekspozīcija par nīcenieku senatni un Pērkones 
vēsturi.
Adrese:  Pērkone, Nīcas novads
Tālr.:  26998159, 63469545

3.  Dunikas purva taka
4,5 km gara pastaigu taka stiepjas pāri Tīrspurvam līdz 
gandrīz pusotru gadsimtu vecajai Luknes skābaržu 
audzei.
Adrese:  Dunikas pagasts, Rucavas novads
Tālr.:  26335266

4.  Pāvilostas novadpētniecības muzejs 
     un laivu māja
Pastāvīgā ekspozīcija stāsta par Pāvilostas pilsētas un 
Sakas pagasta vēsturi, atsevišķa ekspozīcija iekārtota 
pāvilostnieku atrastajiem dzintariem un fosilijām.
Adrese:  Dzintaru iela 1, Pāvilosta
Tālr.:  63498276, 29226273

5.  Embūtes senlejas dabas taka
Cauri leģendām un teikām apvīto Embūtes senleju 
ved dabas taka ar kāpnēm un skatu laukumu.
Adrese:  Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
Tālr.:  26632134

6.  Vecpils novadpētniecības centrs
Novadpētniecības centrā iekārtota saimes istaba, 
apskatāmi sadzīvē un saimniecībā senāk lietoti 
priekšmeti, informācija par novada mājām un 
ievērojamiem cilvēkiem.
Adrese:  "Pagastmāja", Vecpils pagasts, Durbes novads
Tālr.:  26405200

7.  Aizputes novadpētniecības muzejs
No 2015. gada apskatei ir atvērts arī pilsmuižas 
atjaunotais pagrabs ar seno amatu ekspozīcijām, kā 
arī ir iespēja piedalīties meistarklasēs.
Adrese:  Skolas iela 1, Aizpute
Tālr.:  29623284
www.visitaizpute.lv

8.  Vērgales pagasta muzejs
Muzejs iekārtots bijušajā muižas spirta brūzī un tajā 
saglabājies viens no lielākajiem manteļskursteņiem 
Kurzemē.
Adrese: "Dīķenieki", Vērgale, Pāvilostas novads
Tālr.:  29338335

43.  Tautas lietišķās mākslas studija "Varavīksne"
Ielūkojies radošajā audēju darbnīcā, kurā top segas, 
galdauti, dažādu izmēru un krāsu grīdas deķi, 
grāmatzīmes un jostas. Ja vien vēlies, vari arī pats 
pamēģināt aust.
Adrese:  Baznīcas iela 5, Kuldīga
Tālr.:  29579939
* Atvērts apmeklētājiem no 2016.gada 1.maija.

44.  Kurzemes kultūras mantojuma centrs
    "Kūrava" un "Virtuves studija" 
Šeit var iepazīt latviskās tradīcijas, latviešu gadskārtu 
un godu svinēšanu, kā arī Kuldīgas teikas, pasakas un 
leģendas stāstnieces Liesmas Lagzdiņas izpildījumā. 
"Virtuves studijā" iespējams kopā gatavot garšīgas, 
veselīgas un kuršiem raksturīgas maltītes. 
Visi piedāvājumi, tikai iepriekš piesakoties.
Adrese:  Baznīcas iela 34, Kuldīga
Tālr.:  26428513, 26460569

45.  Sinagogas ēku komplekss
Kuldīgas lielā sinagoga celta 1875.gadā cara 
Aleksandra II valdīšanas laikā. Pēc kompleksa 
pārbūves sinagogā izvietota Kuldīgas Galvenā 
bibliotēka, bet agrākajā lūgšanu namā darbojas 
Mākslas nams, kur regulāri apskatāmas dažādas 
mākslas izstādes un notiek koncerti.
Adrese:  1905. gada iela 6, Kuldīga
Tālr.:  63350281

46.  Hercoga Jēkaba gadatirgus
1.oktobrī goda vietā būs Kuldīgas novada pagastu 
piedāvājums - rādīs, ko prot, kas šai vasarā izaudzis 
un galdā ceļams pašu un ciemiņu priekam. Visu, ko 
vien var iedomāties, andelēs gan vietējie, gan no 
tālienes braukuši tirgotāji. Radošās darbnīcas, 
koncerti un dažādas izdarības. 
Adrese:  Pilsētas dārzs un tā apkārtne, Kuldīga
www.visit.kuldiga.lv

47.  Peoniju dārzs "Ziedoņi"
Daiļdārzs, viena no Latvijas lielākajām peoniju 
kolekcijām. Īrisu, dienziežu, liliju, zemeņu 
un smiltsērkšķu stādi, dabīgi peoniju
 saknes skaistumkopšanas līdzekļi.
Adrese:  "Ziedoņi", Puķu iela 2, 
Pelču pagasts, 
Kuldīgas novads
Tālr.: 28615836
www.ziedoni.lv

24.  Nurmuižas pils
Muižas apbūves kompleksu veido vairākas 18.-19. 
gadsimtā celtas ēkas, to papildina ainavu parks, te 
notiek vērienīgi atjaunošanas darbi. Privātīpašums, 
bet iepriekš piesakot, iespējams apskatīt.
Adrese:  Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads
Tālr.:  29171700, 28785676
www.talsitourism.lv

28.  Piltiņkalns jeb "Zviedru cepure"
Tas ir trijstūrformas uzkalns ar stāvām malām. Pastāv 
uzskats, ka te apglabāts kāds zviedru ģenerālis, un 
kalns sanests ar cepurēm.
Adrese:  Atpūtas komplekss "Zviedru cepure", 
3.5 km no Sabiles, Matkules pagasts, Kandavas novads
Tālr.:  26405405
www.zviedrucepure.lv

29.  Kurzemes cietokšņa muzejs
Muzejs bagātīgi un saistoši stāsta par Otrā pasaules 
kara darbību Kurzemes cietoksnī un tālākajiem 
latviešu karavīru likteņiem. Te apskatāma gan I un II 
Pasaules kara vēstures ekspozīcija ar novadpētnieciska 
un militāra rakstura priekšmetu kolekciju.
Adrese:  Skolas iela 8a, Zante, Kandavas novads
Tālr.:  29442311
www.kurzemescietoksnis.viss.lv 

30.  Meža kapi un K. Zemdegas piemineklis
Tukuma Meža kapu vecā daļa ir gandrīz kā parks, kur 
apskatāmi dažādu formu košumkrūmi un koki, kā arī 
savdabīgi tēlniecības un mazo arhitektūras formu 
pieminekļi.
Adrese:  Meža kapi, Melnezera iela, Tukums
www.visittukums.lv

31.  Jaunpils Amatu māja
Audēju darbnīca ar izstāžu zāli, ekskursijas, radošās 
darbnīcas un meistarklases.
Adrese:  "Ērģelnieki", Jaunpils sporta kompleksa
4.stāvs, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
Tālr.: 28301408

32.  Kandavas novada Amatniecības centrs
Sadarbībā ar amatnieku biedrību "Pūralāde" šeit 
iespējams apgūt dažādas amata prasmes, tādas kā 
klūdziņpīšana, dekupāža, �oristika, ādas apstrāde u.c.
Adrese:  Talsu iela 11, Kandava
Tālr.: 29338847
www.kandavaskultura.lv

33.  Viduslaiku svētki Augustā
13. augustā Jaunpils pilī varēsiet atgriezties viduslai-
kos, kad tika šauts ar loku, arbaletu, kalta nauda un 
dzīrots pils krodziņā, noskatīties bruņinieku cīņās un 
pils dāmu dejās.
Adrese:  Jaunpils pils, Jaunpils, Jaunpils novads
Tālr.: 26101458
www.jaunpilspils.lv

9.  Simtgadīgā Mazbānīša ceļš  
Pasaulē tikai 96 šaursliežu dzelzceļa lokomatīves 
sagaidījušas savas simtgades svētkus, no tām 25 ir 
lietošanas kārtībā, bet divas joprojām vizina 
apmeklētājus no Ventspils Piejūras Brīvdabas muzeja 
līdz Piedzīvojumu parkam. 
Adrese:  Piejūras Brīvdabas muzejs, Riņķa ielā 2,
Ventspils
Tālr.: 63624467
www.muzejs.ventspils.lv 

10.  Piedzīvojumu parks  
Vienīgais mākslīgi veidotais kalns Latvijā jeb "Lemberga 
hūte", kura pakājē atrodas "Piedzīvojumu parks". Te var  
baudīt kādu no vairāk kā 20 atrakcijām vai pie 
staltbrieža skulptūras. 
Adrese:  Saules iela 141, Ventspils
Tālr.: 28611333
www.piedzivojumuparks.lv 

11.  Jaunrades nams 
Simtgadīgais Latviešu biedrības nams, kas pārtapis 
par Jaunrades namu piedāvā Baltijā modernāko un 
lielāko digitālo planetāriju, kā arī ar modernu 
teleskopu aprīkotu observatoriju.
Adrese:  Maiznieku iela 11, Ventspils
Tālr.: 63622805
www.jaunradesnams.lv 

12.  Ekskursiju kuģītis "Hercogs Jēkabs" 
Kurzemes un Zemgales hercoga Jēkaba vārdā 
nosauktais ekskursiju kuģītis ļaus ieraudzīt Ventspili 
no cita skatu pukta. 
Adrese:  piestātne Tirgus un Ostas ielas kurstojumā 
Tālrunis biļešu rezervācijai:  26353344
www.portofventspils.lv 

13.  Ances muiža 
Rokdarbnieku kopa "Paukers" ar darbiem slavena visā 
Kurzemē, bet Ances Sklandraušu cepšanas 
asociācijas meistari iemācīs izcept sklandrausi un 
piešķirs zeļļa serti�kātu. 
Adrese:  Ance, Ventspils novads
Tālr.: 26307029
www.visitventspils.com 

14.  Mājas vīns "Grodos" 
Pie Daiņa  Barčevska var degustēt un iegādāties 
dzidrinātus mājas vīnus no dārza un meža ogām - 
pavasarī arī ekskluzīvo ceriņu vīnu. Apmeklējumu 
pieteikt iepriekš.
Adrese:  "Grodi", Ugāle, Ventspils novads
Tālr.: 26475388, 26289592
www.visitventspils.com

15.  Moricsalas dabas rezervāta ekspozīcija 
Moricsalas dabas rezervāts ir vecākā aizsargājamā 
dabas teritorija Latvijā, kas dibināta vēl cariskās 
Krievijas laikā - 1912.gadā. Uzzini kas notiek vietā, kur 
jau vairāk nekā 200 gadu nenotiek cilvēku 
saimnieciskā darbība. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Adrese:  Usmas kristīgā tautas skola, Usma, 
Ventspils novads 
Tālr.: 26463444

16.  Zemnieku saimniecība "Bitenieki"  
Saimniecība, kas nodrošina ekoloģiski tīru augstas 
kvalitātes un veselīgas biškopības produkcijas 
ražošanu, vienlaikus saudzējot apkārtējo vidi. 
Saimniecībā iespējams iepazīties ar biškopības 
produkta pārstrādi, vērot bišu dzīvi un darbu dravā. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Adrese:  "Bitenieki", Leči, Vārves pagasts, 
Ventspils novads
Tālr.: 63630724, 29720288

25.  Puķu kiosks
Dažādi amatnieku darinājumi, dāvanas, ziedi.
Adrese:  Lielā iela 37A, Mērsrags
Tālr.:  26126205

34.  Saldus ezera pludmale
Pieejamas labierīcības, pārģērbšanās kabīne, atrakci-
jas, volejbola laukums, vasaras sezonā tiek piedāvāta 
laivu un katamarānu noma, notiek brīvdabas kino 
vakari.
Adrese:  Pludmales ielas galā, Saldus

35.  Keramikas darbnīca "Podnīca"
Var iegādāties svēpētās keramikas darbus, gūt 
ieskatu podnieka arodā un mācīties darboties ar 
mālu, turpat pagalmā atrodas keramikas ceplis. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Adrese:  Striķu iela 7, Saldus 
Tālr.:  26237575

36.  Truši lauku sētā "Kļavas"
Saimniecībā apskatāmi apmēram 100 visdažādāko 
šķirņu, krāsu un lieluma garauši, saimnieki iepazīstina 
ar trušu dzīvi, audzēšanu un sagatavošanu izstādēm. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Adrese:  "Kļavas",  Lutriņu pagasts, Saldus novads
Tālr.:  26585504

37.  Seno spēkratu kolekcija 
Iespaidīgā retro auto kolekcija ietver vieglās un 
smagās automašīnas, kā arī motociklus. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Adrese:  "Retrokni�ņš", Zvārdes pagasts, Saldus novads
Tālr.:  29163603

38.  Lauku sēta "Vārpas"
Skaistajā lauku sētā iespējams aplūkot prāvu aitu 
ganāmpulku un atpūsties jaukā piknika vietā. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Adrese:  "Vārpas", Zvārdes pagasts, Saldus novads
Tālr.:  26557929

39.  Kalnu dabas taka
Taka 1,5 km garumā ved gar Loša upi, pa ceļam 
skatāms dzelzceļa uzbērums brūnogļu 
transportēšanai, zilā māla stāvkrasts un Airīšu 
dižakmens. 
Adrese:  Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads
Tālr.:  29341073

40.  Ēberliņu drava
Piedāvā augstvērtīgu un daudzveidīgu biškopības 
produkciju, iepazīstina interesentus ar biškopja 
darbu un bišu dzīvesveidu. Apmeklējumu pieteikt 
iepriekš.
Adrese:  Bērzu iela 2-6, Nīgrande, Nīgrandes pagasts, 
Saldus novads
Tālr.:  29389129
www.eberlinudrava.lv

41.  Ezeres vēstures krātuve "Muitas nams"
Izveidota ēkā, kur 1945. gada 8. maijā parakstīts vācu 
karaspēka kapitulācijas akts un faktiski izbeigts 2. 
pasaules karš, krātuvē apkopoti materiāli no Ezeres 
pagasta senvēstures līdz šodienai. Apmeklējumu 
pieteikt iepriekš.
Adrese:   "Ezeres muitas punkts", Ezeres pagasts, 
Saldus novads
Tālr.:  63842152, 28359692

42.  Stacija "Airīte" 
Vēsturiskā stacijas ēka, kas savulaik kalpojusi par 
tranzīta un tirdzniecības centru, celta 1935. gadā. 
Šobrīd norit darbi pie stacijas atjaunošanas un 
vēstures apzināšanas.
Adrese:   Zirņu pagasts, Saldus novads
Tālr.:  29503503

26.  Latvijas Ceļu muzejs
Muzeja ekspozīcija ir izvietota muižas ēkās un 
verandā, kā arī Kalna un Lejas ratnīcās. Muižas 
dzīvojamajā ēkā izvietotā ekspozīcija sīkāk vēsta par 
Latvijas ceļu tīkla un ceļu nozares attīstību.
Adrese:   Milzkalne, Šlokenbekas muiža, 
Smārdes pagasts, Engures novads
Tālr.:  63182354
www.celamuzejs.lv

27.  Ka�jas un tējas svētki Kandavā
29. oktobrī - ipašās Kandavas ozolzīļu ka�jas 
gatavošana un degustācija, kā arī citas svētkiem 
piedienošas izrīcības.
Adrese:   Kandava, Kandavas novads
Tālr.:  63181150
www.visitkandava.lv

48.  Ēdoles pils
Vienīgā Kurzemes bīskapijas celtā (1265), labi 
nocietinātā mūra pils ar torņiem un iekšpagalmu, kas 
vēl joprojām ir apdzīvojama. Teikām un leģendām 
apvītā pils cietusi karos un ugunsgrēkos, bet arvien 
atjaunota. Jūnijā pils pagalmā notiek Emīla tirgus.
Adrese: Ēdole, Kuldīgas novads
Tālr.: 63321251, 26228899 
www.edolespils.lv

49.  Usmas ev. lut. baznīca
Usmas ezera krastā jau 1704. gadā pacēlās dievnams 
no tēstiem guļbaļķiem – tas pats, kuru šobrīd varam 
skatīt Latvijas Etnogrā�skajā brīvdabas muzejā. 
1936. gadā uz vecajiem pamatiem tika uzbūvēts 
jauns Usmas dievnams.
Adrese: Rendas pagasts, Kuldīgas novads
Tālr.:  29195412

17.  Rojas Zvejnieksvētki 9.jūlijā!
Gada nozīmīgākie novada svētki, ar senām 
tradīcijām no pat 1930jiem gadiem. Vieni no 
plašākajiem, interesantākajiem un aizraujošākajiem 
Zvejnieksvētkiem visā Latvijas jūras piekrastē 
gandrīz diennakts garumā.
Adrese: Selgas iela 14E, Roja
Tālr.:  28630590
www.visit.roja.lv 

18.  Sklandrauši, bukstiņbiezputra 
     un šprotes "Ūšos" 
Dažādi lībiešu ēdieni un kājāmgājēju maršruts 
zivsaimniecības vēsturē ar šprotu degustāciju. Vēsajā 
laikā neielām grupām – sklandraušu meistardarbnīca. 
Adrese:  "Ūši", Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads
Tālr.:  29475692
www.kolka.info

19.  Veselīga dzīvesveida centrs "Tavai sirdij"
Dažādas veselību veicinošas programmas, semināri, 
masāžas, ēdieni bez dzīvnieku valsts produktiem, 
miers, klusums Zilo kalnu malā ar skatu pāri 
Undžavas mežiem. 
Adrese:  "Mežlīdumi", Dundagas pagasts, 
Dundagas novads
Tālr.:  26543781, 26185402
www.draugiem.lv/veseligadzivesveidacentrs

20.  Krāsainās Slīteres ceļotāju dienas – 
     4. un 5. jūnijā
Krāsas, krāsošana un pārkrāsošana: maršruti un 
nodarbības dažādām vēlmēm vietējo un viesu gidu 
pavadībā: ar kājām, auto, laivām, velosipēdiem. 
Vietējie ēdieni un tradīcijas.
Adrese:  Šlītere, Dundagas pagasts, 
Dundagas novads
Tālr.:  28385025, 29444395
www.sliteresdiena.wordpress.com

21.  Talsu pilsētas svētki – 
        vasaras vidus svinēšana 1.un 2.jūlijā!
Romantiskā piektdienas vakara pastaiga ar devīzi 
"Talsi 19.gs.beigās un 20.gs.sākumā" un koncerts 
Talsu ezerā, sestdienā -  tirgošanās, koncertēšana un 
vasaras vidus svinēšana Pilsētas laukumā! 
Adrese:  Lielā iela 19/21, Talsi
Tālr.:  29442113
www.talsutautasnams.lv

22.  Dienliliju dārzs
Selekcionārs Varis Baņģieris izveidojis 
Austrumeiropā lielāko dienliliju dārzu, kas ar savu 
krāšņumu apmeklētājus iepriecina jūlijā un augustā!
Adrese:  Mierkalni, Laucienes pagasts, Talsu novads
Tālr.:  29457055
www.daylilie.lv

23.  Koka rotaļlietu muzejs
Andris Millers plašam skatītāju pulkam atļauj iepazīt 
savu vaļasprieku – koka rotaļlietas – dažādus 
dzīvniekus, gan paša gatavotus, gan citu meistaru 
darinātus.
Adrese:  Kuldīgas iela 1, Sabile
Tālr.:  26542227
www.sabile.lv
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- Diženi Kurzemē
- Vērts apciemot!
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 8.    Pagastu diena Piejūras Brīvdabas muzejā
4.septembrī Ventspils Piejūras Brīvdabas muzejā 
Ventspils novads dižosies ar saviem amatniecības un 
kulinārijas izstrādājumiem un iepriecinātu skatītājus ar 
dziesmām un dejām.
Adrese: Riņķa iela 2, Ventspils
Tālr.: 63624467
www.muzejs.ventspils.lv
Darba laiks: O.- Sv. 10:00 - 18:00
Ieejas maksa:  
1,40 EUR vai 1,00 EUR + 40 venti/1 personai; 
0,60 EUR vai 0,30 EUR + 30 venti/ skolēniem, studen-
tiem, pensionāriem; 2,80/EUR vai 1,90/EUR + 90 venti / 
Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 1–5 bērni)

 9.    Bruņinieku turnīrs Ventspils Livonijas ordeņa pils 
Jau 13 reizi viduslaiku cīņu klubi no tuvienes un 
tālienes sacentīsies spēkā un iznesībā, stingri ievērojot 
14. un 15.gadsimta cīņas tehnikas un bruņojuma 
nosacījumus. Turnīrs notiks 11.un 12.jūnijā. 
Adrese: Jāņa ielā 17, Ventspilī
Tālr.: 63626288 (kase)
www.muzejs.ventspils.lv
Darba laiks: O.- Sv. 10:00 - 18:00
Ieejas maksa:  
2,10 EUR vai 1,40 EUR + 70 venti/1 personai; 
1,10 EUR vai 0,60 EUR + 50 venti/skolēniem, studentiem, 
pensionāriem, uzrādot apliecību; 4,20 EUR vai 2,50 EUR 
+ 170 venti/Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 1 – 5 bērni 
skolēnu vecumā)

12.  Ovīšu bāka
Ovīšu bāka ir uzskatāma par pirmo vecāko 
saglabājušos navigācijas būvi Latvijā. Tajā izvietota 
ekspozīcija par bāku vēsturi. Bākas uzraugs pastāstīs 
interesantus stāstus par kuģu ceļiem un lībiešu 
zvejnieku ikdienu. 
Adrese:  Ovīši, Ventspils novads
Tālr.: 26264616
Darba laiks: darba dienās 8:00 – 17:00; 
ārpus darba laika –  iepriekš piesakoties 

11.   Ugunspļava Jūrkalnē 
Ugunspļava tapusi Latvijā pazīstamā mūziķa Igo un 
senas latviešu teikas par latviešu tautas un tās gara 
iedvesmota. Šeit pavasarī pļavā krāšņi uzzied 50 
talcinieku stādītās ābelītes, 21.jūnijā īpaši krāšņi 
suitu tradīcijās svin vasaras saulgriežus, bet rudenī 
Ābollu balli.  
Adrese: zīmoga nospiedumu var saņemt 
“Pilsberģu krogā",  Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads
* Visiem akcijas dalībniekiem 15% atlaide maltītei!
Tālr.: 27436888, 29374463

 5.   Pūķu Jāņa mūzikas instrumentu kolekcija 
Ekspozīcijā iekļauti visiem zināmi mūzikas 
instrumenti, kā arī tās autora izgudroti un paša 
rokām darināti. Pūķu Jānis prot spēlēt gandrīz uz 
visiem viņa ekspozīcijā esošajiem mūzikas 
instrumentiem.
Adrese: Rucava, Rucavas novads
Tālr.: 25986240
Darba laiks:  Apmeklējumu pieteikt iepriekš
Ieejas maksa:  Ieeja par ziedojumiem

 6.   Biškopības saimniecība "Cīravas Ķēniņi"
Biškope Baiba Tikuma piedāvā apmeklēt dravu, 
iepazīt bišu dzīvi, gatavot inventāru un degustēt 
biškopības produktus.
Adrese: Cīravas pagasts, Aizputes novads
Tālr.: 26446701
Darba laiks: Apmeklējumu pieteikt iepriekš
Ieejas maksa: No 3 EUR/ personai

18.   Muzejs "Saieta nams"
Senākā dzīvojamā ēka Mērsragā. Savākta plaša 
īpašumu zīmju kolekcija, darba rīki, sadzīves 
priekšmeti, tekstilijas, u.c.
Adrese: Rožu iela 16, Mērsrags
Tālr.: 63235995
Darba laiks:  Apmeklējumu pieteikt iepriekš
Ieejas maksa:  Apmeklējums par ziedojumiem

 4.  Piemiņas zīme "Kārļa zābaks"
Ziemeļu kara laikā 1701. gada ziemā karaļa Kārļa Xll 
vadībā Virgā bija izvietota zviedru karaspēka 
nometne. Tā laika notikums atgādina piemiņas 
zīme "Kārļa zābaks".
Adrese: Virga, Priekules novads
Zīmogu var saņemt bibliotēkā:  P, T 8:30-16:00, 
Pk 8:30-14:00: “Liepsalas", Virga, Virgas pagasts
, Priekules novads
Tālr.:  22340122, 29472063

22.  Kandavas novada muzejs - 
       Ar zirgu uz Kandavas tirgu
Tās dalībnieki aicināti iejusties senās Kandavas 
atmosfērā un kopā ar kandavniekiem: iebraucamās 
vietas saimnieku, krodzinieci un viesnīcnieci 
apmeklēt Kandavas tirgu, iebraucamo vietu, 
viesnīcu un traktieri. Varēsiet praktiski darboties, 
uzzināt pārtikas preču un dzērienu mērvienības un 
cenas, tirgošanās kārtību, jocīgus un nopietnus 
atgadījumus daudzajos Kandavas krogos un 
viesnīcās 20.gadsimta sākumā.
Adrese: Talsu iela 11, Kandava
Tālr.:  63182064, 26667031
www.kandavaskultura.lv
Darba laiks: P. Sv. - slēgts, O. T. Pt. 9:00 - 16:00, 
C. 9:00 - 18:00, S. 10:00 - 14:00
Ieejas maksa:   1,50 EUR/ personai

 7.  Ventspils Amatu māja 
Kurzemes hercogistes senākajā skolas ēkā (18.gs.), 
kurā mācījies ievērojamais jaunlatviešu darbinieks 
un izcilais folklorists Kr. Barons,  iekārtota mācību 
klase 19. gs. stilā. Iespējams izmēģināt rakstīšanu ar 
grifelēm uz tāfelītēm, apgleznot māla amuletu vai 
akmentiņus.
Adrese: Skolas iela 3, Ventspils
Tālr.:  63620174
www.muzejs.ventspils.lv
Darba laiks:  O. – Se. 10:00 - 18:00
Ieejas maksa: 
0,90 EUR vai 0,60 EUR + 30 venti/1personai; 
0,40 EUR vai 0,20 EUR + 20 venti/skolēniem, studen-
tiem, pensionāriem

21.  Lapmežciema muzejs
Muzejā apskatāms liels daudzums vērtīgu vēstures 
liecību gan par Lapmežciema pagasta izveidošanos 
un attīstību, gan par seno zvejnieku darbu un sadzīvi. 
Muzejā atrodama informācija par mūsu novadnieku  - 
dzejnieku Imantu Ziedoni, kā arī par somu jēgeriem.
Adrese: Liepu iela 4, Lapmežciems, Engures novads
Tālr.:  27220869, 27000380
www.lapmezciems.lv
Darba laiks:   P.- Pt. 10:00 - 16:00, S. Sv. – apmeklējumu 
pieteikt iepriekš
Ieejas maksa:  Ieeja par ziedojumiem

13.  Lībiskais līdzās Lībiešu tautas namā
Atrodas vienā no 12 Lībiešu krasta ciemiem - senā 
lībiešu kultūras centrā. Uzcelts 1939.g. ar tēvzemes 
Latvijas un radu tautu somu, igauņu un ungāru 
palīdzību.
Adrese: Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads
Tālr.:  29463028, 20383578
www.visit.dundaga.lv
Darba laiks:   Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieejas maksa:  Ieeja par ziedojumiem (~ 1,00 EUR)

14.  Rojas Jūras Zvejniecības muzejs
Muzejā uzzināsiet visu par Kr.Valdemāra bērnību, 
dzīves gājumu un sabiedrisko darbu, kā arī caur 
mūsdienu tehnoloģijām iepazīsities ar burinieku 
laikmetu Ziemeļkurzemes piekrastē. Atklāsiet arī 
dažus noslēpumus ko zina tikai muzeja darbinieces!
Adrese: Selgas iela 33, Roja
Tālr.:  28630590, 29432899
www.visit.roja.lv
Darba laiks:   No septembra līdz maijam: 
O.-S. 10:00-17:00, P., SV. - slēgts. No maija līdz 
septembrim: O.-S. 10:00-18:00, SV 10:00-15:00, P. - slēgts.
Ieejas maksa: 1,00 EUR/1 personai, 
0,50 EUR/ skolēniem, studentiem, pensionāriem.

15.  Ernests Dinsbergs un Kubalu skola - muzejs
Populārākais latviešu autors 19.gs.vidū, Kubalu 
skolas ilggadīgs saimnieks un skolotājs. Muzeja ēka 
šodien ir senākais saglabājies koka guļbūves skolas 
nams Latvijā.
Adrese: Saustere, Dundagas pagasts, 
Dundagas novads
Tālr.:  63254335, 26332238
www.kubalmuz.lv
Darba laiks:  No 1.maija līdz 31.oktobrim: 
P.-Pk. 9:00-18:00
Ieejas maksa: 1,40 EUR/1 personai, 
0,50 EUR/ skolēniem, studentiem, pensionāriem.

16.  Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs
Muzeja pastāvīgo kolekciju veido vairāk nekā 150 
mākslas darbu, kas radīti simpoziju, plenēru un 
darbnīcu laikā. Te skatāmas Ojāra Feldberga, kā arī 
citu Latvijas un ārzemju mākslinieku darbu izstādes. 
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja radošā darbība 
īpaši veltīta akmens tēlainai izpētei, tas kļūst par 
centrālo objektu dažādu radošo notikumu norisēs.
Adrese: Pedvāle, Abavas pagasts, Talsu novads
Tālr.:  29133374
www.pedvale.lv
Darba laiks:  No 1.janvāra līdz 30.aprīlim: katru dienu 
10:00-16:00. No 1.maija līdz 25.oktobrim: katru dienu 
10:00-18:00
Ieejas maksa: 
No 1.janvāra līdz 30.aprīlim: 2,50 EUR/1 personai, 
1,50 EUR/ skolēniem, studentiem, pensionāriem. 
No 1.maija līdz 25.oktobrim: 3,00 EUR/1 personai, 
2,50 EUR/ skolēniem, studentiem, pensionāriem

17.  Talsu novada muzejs
Augstākajā no pilsētas deviņiem pakalniem - Tiguļu 
kalnā - atrodas Talsu novada muzejs. No muzeja 
krājuma materiāliem ir izveidotas pastāvīgās vēstures, 
dabas un mākslas ekspozīcijas, savukārt izstādes, "Tīcs 
Dzintarkalns un Ansis Dreimanis" un "Divi Kārļi. 
Freimanis un Sūniņš, Talsu Valsts vidusskolas 
absolventi", iepazīstina ar Talsu puses dižgariem.
Adrese: Mīlenbaha 19, Talsi
Tālr.:  63222770, 29102628
www.talsumuzejs.lv
Darba laiks:  O.-Sv. 10:00-17:00
Ieejas maksa: 1,50 EUR/1 personai, 
0,80 EUR/ skolēniem, studentiem, pensionāriem

23.  Tukums – Rožu pilsēta
Tukums izsenis izslavēts ar savu smukumu, viens no 
tā iemesliem – ziedošās rožu dobes pilsētas 
apstādījumos un iedzīvotāju dārzos. Īpaši šogad šim 
greznajam ziedam par godu Tukumā norisināsies 
Rožu svētki – 15. – 17. jūlijam. 
Adrese: Talsu iela 5, Tukums
Tālr.:  63124451, 28311557
www.visittkums.lv
Darba laiks: Tukuma TIC – P.-Pt. 9:00 – 18:00 (visu gadu), 
S. 9:00 -15:00 (maijs-septembris), 
Sv. 10:00 -14:00 (jūnijs-augusts)
Ieejas maksa:  Bezmaksas

1.  Liepājas muzeja �liāle 
    "Liepāja okupāciju režīmos"
Ekspozīcija atspoguļo gan padomju, gan nacistiskās 
Vācijas okupācijas laiku Liepājā. Namā apskatāma arī 
J. Lādīša fotolietu kolekcija, tiek rīkotas tematiskas 
muzeja krājuma un mākslas izstādes.
Adrese:  K.Ukstiņa iela 7/9, Liepāja 
Tālr.:  27048864, 634 20274
www.liepajasmuzejs.lv
Darba laiks:  T.-Sv. 10:00-18:00
Ieejas maksa: Bezmaksas

10.   Stādu audzētava "Bērziņi" 
Ģimenes uzņēmuma "Bērziņi" pieaudzētās  puķu 
piramīdas priecē daudzu pilsētu, arī  Ventspils 
viesus. Varēsi apskatīt kā aug akcijas “Ozolu stāsti"  
laikā popiņos dēstītās ozolzīles, ko  Latvijas 
simtgadē iedēstīt dažādās vietās Latvijā. 
Adrese: "Bērziņi", Popes pagasts, Ventspils novads
Tālr.: 29506611
www.berzini.lv
Darba laiks:  Apmeklējumu pieteikt iepriekš

19.   Radošā darbnīca Ligzda
Radošajā darbnīcā "Ligzda" katrs var apgūt dažādas 
rokdarbu prasmes - adīšanu, dekupāžu, plastikas 
modelēšanu, zīda un stikla apgleznošanu, auduma 
rotaļlietu šūšanu. Ir iespēja iegādāties rokdarbus vai 
izgatavot suvenīru pašu rokām. Katru mēnesi 
apskatāma jauna radošo darbu izstāde. 
Adrese: Brīvības laukums 13, Tukums (otrais stāvs)
Tālr.:  22000408
www.manaligzda.com
Darba laiks:   O.-P. 12:00-18:00; S. 12:00 - 16:00,
Sv., P. - slēgts
Ieejas maksa: Bezmaksas

20.  Lestenes brāļu kapi un 
        kapu piemiņas ekspozīcija
Ekspozīcija stāsta par Džūkstes un Lestenes pagas-
tiem pirms Otrā pasaules kara, notikumiem Lestenē 
kara laikā, un brāļu kapu izveidošanas vēsturi. 
Lestenes Brāļu kapi ir II Pasaules karā kritušo latviešu 
leģiona karavīru kapi ar tēlnieces Artas Dumpes 
veidoto pieminekli  "Dzimtene Māte – Latvija".
Adrese:  Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads
Tālr.:  26247095, 29442311
Darba laiks: P.- Pt. 8:00, 
S. Sv. - apmeklējumu pieteikt iepriekš
Ieejas maksa: Ieeja par ziedojumiem

25.   J. Rozentāla Saldus vēstures un 
         mākslas muzejs
Muzejā izstādīti J. Rozentāla oriģināldarbi un citu 
latviešu vecmeistaru un mūsdienu mākslinieku darbi, 
kā arī apkopoti materiāli un liecības par ievērojamā 
gleznotāja dzīvi un daiļradi, kas aplūkojami 
mūsdienīgā digitālā ekspozīcijā. Apskatāma vēstures 
ekspozīcija par Saldus pilsētu un tās veidošanos.
Adrese: Striķu iela 22, Saldus, Saldus novads
Tālr.: 63881547
muzejs.saldus.lv 
Darba laiks: O.-Pk.:  8:30 – 17:00; S.-Sv.: 10:00 – 16:00
Ieejas maksa: Pieaugušajiem 0,57 EUR, bērniem 0,28 EUR
Svētdienās pensionāriem un ģimenēm ar bērniem muzeja 
apmeklējums bez maksas

26.   Māra Čaklā skvērs
Skvēru Lielajā ielā rotā strūklaka "Medus piliens", ko, 
balstoties uz zināmā dzejnieka M. Čaklā Saldus 
poētisko salīdzinājumu ar "medus pilienu Kurzemes 
bļodā", veidojis mākslinieks Kārlis Īle. Uzmanīgs 
vērotājs saskaitīs, cik strūklakā ir dažādu izmēru pilieni.
Adrese: zīmogu var saņemt Saldus TIKS centrā, 
Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads
Tālr.: 63807443
turisms.saldus.lv
Darba laiks:  maijs – septembris: P.-Pk.: 9:00-18:00, 
S.: 10:00-14:00, pārējā laikā: P.-Pk.: 8:00-17:00

30.  Smuku muiža 
Muižas vēsture aizsākusies 16. gs., savukārt 19. gs. 
beigās šeit par pārvaldnieku strādājis slavenais 
rakstnieks Jānis Jaunsudrabiņš. Šobrīd atjaunotajā 
muižā iekārtots viesu nams, kura apkārtne priecē ar 
plašu, koptu parku un dīķiem. Ciemiņiem ir iespēja 
izstaigāt teritoriju, izmēģināt virvju trasi vai uzspēlēt 
minigolfu. 
Adrese: ”Smukas”, Remtes pagasts, Brocēnu novads
Tālr.:  28818176, 27338854
www.smukumuiza.lv
Darba laiks: P.-Sv.: 10.00 - 17.00

29.  Jukuma Vācieša dzimtās mājas Jaunmuižā
J. Vācieša dzimtajās mājās, kur šobrīd iekārtots 
jauniešu centrs, tiek stāstīts par ievērojamā pulkveža 
skolas gadiem, jaunību un to, kā kalpu zēns kļuva 
par armijas komandieri un profesoru kara 
akadēmijā.
Adrese: Jaunmuižas Jaunatnes centrs, 
Jaunlutriņu pagasts, Saldus novads
Tālr.:  29189208, 26522857
Darba laiks:  Apmeklējumu pieteikt iepriekš

31.  Ekskursiju vilcieniņš "Ludis" 
Ludis raiti izvizinās pa Kuldīgu – no pieturas pie 
Ventas rumbas cauri vecpilsētai un līdz pat Pilsētas 
laukumam un atpakaļ. Pa ceļam ar videotūres 
stāstījuma palīdzību uzzināsi par pilsētas vēstures 
liecībām un šodienas faktiem! 
Tālr.:  2983322
www.facebook.com/goldingentrain
Darba laiks: no 1.maija līdz 31.oktobrim. 
Kustību gra�ku skatīt mājas lapā.
Biļetes cena:  5 EUR/ personai, 
4 EUR/ bērniem un grupām vairāk par 10 personām

32.  Kooperatīva "Kuldīgas labumi" veikaliņš 
Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās 
sabiedrības "Kuldīgas labumi" veikaliņā Pilsētas 
laukumā 7A var iegādāties novada mājražotāju 
sarūpētās ēdamlietas un citas preces. 
Adrese: Pilsētas laukums 7A, Kuldīga
www.kuldigaslabumi.lv 
Darba laiks: O.-Pk. 10:00 – 18:00, Se. 9:00 – 16:00

24.   10. Jūlijā Jaunmoku pilī ar Dārza svētkiem
         atzīmēs pils 115 gadu jubileju
Visas dienas garumā aicinām uz koncertiem, 
darbnīcām, izrādīšanos, fotografēšanos, tirdziņu 
un lielisku laika pavadīšanu visai ģimenei!
Adrese: Rīgas - Ventspils šosejas 75.km, Jaunmokas,
Tumes pagasts, Tukuma novads
Tālr.: 63107125, 26187442
www.jaunmokupils.lv
Darba laiks:  P. - Sv. 9:00 - 17:00
Ieejas maksa:  Sekot informācijai

27.   O. Kalpaka muzejs un piemiņas vieta "Airītes"
Muzeja atjaunotā ekspozīcija veltīta brīvības cīņām, 
drošsirdīgā pulkveža Oskara Kalpaka un viņa bataljona 
gaitām Pirmā Pasaules kara laikā, kā arī O. Kalpaka 
bērnības un jaunības liecībām.
Adrese: “Airītes", Zirņu pagasts, Saldus novads
Tālr.:  22017465
www.karamuzejs.lv
Darba laiks:  P.-Sv.: 10:00 – 17:00

28.  Nīgrandes muižas klēts 
Klētī iekārtotajā novadpētniecības un vēstures 
krātuvē aplūkojami materiāli par novadnieka, 
rakstnieka Jēkaba Janševska dzīvi un darbiem. 
Atsevišķas ekspozīcijas iepazīstina ar tradicionālo 
muižas laika sadzīvi un padomju laikiem.
Adrese:  Ventas iela 1, Nīgrande, Nīgrandes pagasts, 
Saldus novads
Tālr.:  26374617, 26522857
Darba laiks: P.-Pk.: 11:00-13:00, 
citā laikā apmeklējumu pieteikt iepriekš

34.   Meža mācību un izziņas taka
       "Ozolu biotops" un "Līvu iela"
Parkā ir meža izziņu takas, vairāk nekā 15 dažāda 
veida atrakcijas un spēles, t.sk. meža boulings. “Līvu" 
dziesmu ielā attēlotas 10 leģendārās grupas “Līvi" 
dziesmas, kā arī informācija par grupu un līviem kā 
tautu, dziesmu vārdi un "Līvu" dalībnieku citāti. 
Adrese: "Dravas", Kabiles pagasts, Kuldīgas novads
Tālr.:  26364473
Darba laiks: Apmeklējumu pieteikt iepriekš

35.   Mākslinieku rezidences mākslas galerija
Mākslas galerija pēc rekonstrukcijas durvis vēra 
2014.gadā, un vasaras sezonā šeit ir apskatāmas 
Kuldīgā īstenoto mākslas rezidenču programmu 
izstādes. Tuvāko pāris gadu laikā ēkā plānots iekārtot 
arī mākslinieku apartamentus un darbnīcas.
Adrese: Pils iela 2, Kuldīga
Darba laiks:  Atvērta no 01.maija – 30.septembrim, 
C.-Sv. 11:00 – 17:00

33.   Skaņuplašu un senlietu muzejs 
Iespaidīga Ata Gunivalža Bērtiņa kolekcija ar 
patafoniem, gramofoniem un, protams, platēm – 
jau no pašiem pirmsākumiem, kad tās sāka 
ierakstīt Latvijā. 
Adrese:  "Birznieki", Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Tālr.:  22177595, 63341830
Darba laiks:  Apmeklējumu pieteikt iepriekš

2.  Zentas Mauriņas piemiņas istabas 
Piemiņas istabas iekārtotas vecajā doktorātā, kurā 
no 1898. līdz 1921. gadam dzīvojusi izcilā esejiste, 
literatūras vēsturniece un starptautisko apbalvo-
jumu laureāte Zenta Mauriņa (1897-1978), un kurā 
viņas tēvs Roberts Mauriņš pieņēmis pacientus.
Adrese:  Lielā iela 84, Grobiņa
Tālr.:  26191522, 634 90416
Darba laiks:  O.-S. 11:00-17:00
Ieejas maksa:  1 EUR/ personai

 3.   Piemiņas akmens  Jānim Čakstem
       Bernātu dabas parkā
Latvijas Republikas pirmā Valsts prezidenta Jāņa 
Čakstes piemiņas akmens, kas uzstādīts Bernātu dabas 
parkā priežu ieskautas augstas kāpas virsotnē, kur 
1924.gada 27.septembrī prezidents teica zīmīgos 
vārdus: "Te jābūt kūrortam!" un nolika Bernātu kūrorta 
pamatakmeni. Piemiņas vieta labiekārtota ar ērtām 
kāpnēm, skatu platformām un soliņiem.
Adrese: Nīcas pagasts, Bernāti, dabas parks “Bernāti"
Zīmogu var saņemt Nīcas TIC: Bārtas iela 6, Nīca
Tālr.:  634 89501, 29458532

Koncertzāle "Lielais Dzintars" 
Ielūgumi 2 personām uz kādu no pasākumiem.
www.greatamber.lv

Liepājas Olimpiskais centrs
Dāvanu karte 2 personām Baseina&SPA 
apmeklējumam.
www.loc.lv

Karostas cietums
Dāvanu karte 25,00 EUR vērtībā (par programmu 
iepriekš vienojoties ar Karostas Apmeklētāju centru 
pa tālr. 26369470).
www.karostascietums.lv

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs
Velonoma 4 personām uz vienu dienu Liepājas 
apskatei vasaras sezonā.
www.liepaja.travel

Itāļu restorāns "Goldingen Room" 
Dāvanu karte 25,00 EUR vērtībā.
facebook.com/goldingenroom

Restorāns "Bangert’s"
Dāvanu karte 25,00 EUR vērtībā.
www.bangerts.lv

Mājražotāju biedrība "Kuldīgas labumi" 
Dāvanu grozs pildīts ar pašmāju produkciju. 
www.kuldigaslabumi.lv

Laivu kompānija "Abavas laivas"
Dāvanu karte aktīvai atpūtai dabā 25,00 EUR vērtībā.
www.abavaslaivas.lv

Ventspils tūrisma informācijas centrs
Dāvanu karte ģimenei "Atpūta nedēļas nogalei 
Ventspilī".
www.visitventspils.com

Saldus Tūrisma informācijas, 
kultūras un sporta centrs 
Saldumu grozs.
turisms.saldus.lv

Jaunpils pils
"Romantiska satikšanās viduslaikos" 2 personām  
53,00 EUR vērtībā.
www.jaunpilspils.lv

Keramikas ceplis Kandavā
2 keramikas nodarbības un keramikas pods.
www.linda.viss.lv

"Zviedru cepure"
2 dāvanu kartes izbraucieniem Rodeļu trasē katra 
25,00 Eur vērtībā.
www.zviedrucepure.lv

"Amāju" pirtnieks Normunds Vīlips
2 dāvanu kartes īpašam pirts rituālam 2 personām katra 
120,00 EUR vērtībā.
www.visittukums.lv

Zvejnieku sēta "Dieniņas" 
Dāvanu karte 50,00 EUR  vērtībā  izklaides pasākumu 
baudīšanai zvejnieku sētā 5 personām.
www.dieninas.lv

Salmu muzejs Tukumā
Ekskursija līdz 10 cilvēkiem.
www.salmulietas.lv

Keramikas darbnīca  "Saules ceplis"
Meistarklase 4 personām.
www.visittukums.lv

Rožu dārzs
Dāvanu karte 25,00 EUR vērtībā dārza 
apmeklējumam vai rožu stādu iegādei.
www.dailasrozes.lv

Plostkrogs
3 dāvanu kartes katra 20,00 EUR vērtībā.
www.visitkandava.lv

Edīte Seipule "Amalēs"
 "Laimīgo ķirbju zemes" produkcija EUR 25,00 vērtībā
 www.kirbji.lv

Kandavas novada atpūtas vieta "Abavlīči"
Dāvanu karte 50,00 EUR vērtībā "Feja V3" suvenīru iegādei.
www.visitkandava.lv

"Koka dizaina centrs"
Dāvanu karte 30,00 EUR vērtībā 3 personu dalībai radošajā 
darbnīcā "Iepazīsti koku".
www.kokapasaule.lv

Biedrība "7 balles"
Dāvanu karte 50,00 Eur vērtībā radošo darbnīcu apmeklējumam.
ww.7balles.lv

Laumu dabas parks
Dāvanu karte 30,00 EUR vērtībā 
atpūtai dabas parkā.
www.laumas.lv

Talsu novada tūrisma informācijas centrs
Ekskursija "Uzziedi Talsos" 5 personām.
www.talsitourism.lv

Talsu puses vīndari
Pārsteiguma dāvana.
www.talsitourism.lv

WWW.PROMENADEHOTEL.LV

Atpūta 2 personām vienīgajā Kurzemes 
pieczvaigžņu viesnīcā "PROMENADE HOTEL"
* Dzīvošana Lukss numurā, brokastis, 2 stundas SPA Centra apmeklējums
* vakariņas/ dāvanu karte  40,00 EUR vērtībā restorānā "Piano" 
*  velosipēdu noma 4 stundas Liepājas apskatei  (no maija līdz septembrim)

Kurzemes tūrisma asociācija no 2016.gada 1.marta līdz 31.oktobrim 
aicina piedalīties akcijā "Apceļo Kurzemi", viesojoties 35 Kurzemes 
diženās vietās, lai atpūstos, ieraudzītu un izmēģinātu ko jaunu, 
redzētu un baudītu.

Akcijas dalībnieki, kuri būs viesojušies vismaz 12 no 35 diženām 
vietām un saņēmuši atzīmi dalībnieka kartē, izlozes kārtībā 
saņems atbalstītāju dāvātās balvas. 

Pirmo zīmoga nospiedumu dalībnieka anketā var iegūt, apmeklējot 
Kurzemes stendu "Balttour 2016" izstādē.

Akcijas dalībnieku kartes var saņemt Kurzemes tūrisma informācijas 
centros, diženās vietās vai lejupielādēt interneta vietnē 
www.kurzeme.lv 

Aizpildītās kartes aicinām nodot līdz š.g. 10.novembrim kādā no 
Kurzemes tūrisma informācijas centriem Kuldīgā, Talsos, Liepājā, 
Ventspilī, Saldū vai Tukumā.

Noslēguma pasākums un dalībnieku karšu izloze notiks 2016.gada 
25.novembrī, Saldū, Kurzemes tūrisma asociācijas gada balles 
"Lielais Jēkabs 2016" ietvaros.

KURZEMES KARTE

AKCIJAS NOTEIKUMI
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