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Izdevumā izmantotas fotogrāfi jas no Kurzemes tūrisma asociācijas fotoarhīva

I N V E S T I N G  I N  Y O U R  F U T U R E

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Kurzemes velomaršrutu karte izveidota Centrālā 
Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas 
projekta “Velomaršruta tīkla attīstība un uzlabošana 
Centrālbaltijas teritorijā” ietvaros.

Izdevuma saturs atspoguļo autora uzskatus, un Vadošā 
Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto 
informāciju.

Plašāku informāciju par velomaršrutiem meklē brošūrā 

“Kurzemes velomaršruti” 2013.gada tūrisma sezonas sākumā 
IESAKĀM:

Sagatavots: 

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, www.kartes.lv

www.latvia.travel

1  Rudiņu briežu dārzs (350 ha). 
Staltbriežu, dambriežu un muflonu 
apskate gida vadībā. +371 29191980, 
www.atputalaukos.lv, 56.815211, 23.088318 

2  Kaives Senču ozols. Baltijā resnākais 
1000 gadu vecs ozols, kura apkārtmērs ir 
10 m. +371 63124451, www.visittukums.lv  
57.064397, 23.024615 

3  Dunduru pļavas. Meža ieskautas 
pļavas Ķemeru nacionālajā parkā ar 
savvaļas zirgiem un taurgovīm, turpat 
arī skatu tornis putnu un dzīvnieku 
vērošanai. +371 67730078,  
www.daba.gov.lv/kemeri 
56.827265, 23.405065 

4  Lielais Ķemeru tīrelis Ķemeru 
nacionālajā parkā ir viens no lielākajiem 
sūnu purviem Latvijā. Parkā izveidotas 
dabas takas, velo un kājāmgājēju 
maršruti, puntu vērošanas torņi. 
+371 67730078, www.daba.gov.lv/kemeri 
56.912101, 23.460754 

5  Kaņiera ezera putnu vērošanas 
tornis un dabas taka. Nozīmīga 
putnu ligzdošanas vieta Eiropā ar 
14 salām. Kaņiera ezera laivu bāze. 
+371 67730078, www.daba.gov.lv/kemeri 
57.000725, 23.471024 

6  Dabas parks “Engures ezers”. 3,5 km 
gara savvaļas Orhideju taka pie Engures 
ezera, putnu vērošana, savvaļas govis un 
zirgi. +371 29474420, www.eedp.lv 
57.258050, 23.136083 

7  Baskāju taka pie Valguma 
ezera. Pirmā Baltijā 1,5 km gara taka 
ar dažādiem segumiem, kas veicama 
basām kājām. Nūjotāju un dabas gleznu 
takas, labirints un SPA. +371 63181222, 
29414022, www.valgumapasaule.lv 
56.9901073, 23.3163484 

8  Dabas parks “Abavas senleja”. Izcili 
ainaviska teritorija – upes ielejas, pļavu 
un nogāžu ainavas. +371 28396830, 
63181150, www.kandava.lv 
57.041477, 22.773027 

9  Riežupes Smilšu alas. Viens no 
garākajiem pazemes alu labirintiem 
Baltijā. Ieeja tikai gida pavadībā. 
+371 29555042, 29896646 
57.004933, 21.990195 

10  Ventas rumba. Platākais dabiskais 
ūdenskritums Eiropā, kur pavasaros un 
rudeņos lido zivis. Peldvieta un atpūtas 
vietas Mārtiņsalā. +371 29334403,  
www.visit.kuldiga.lv 
56.970280, 21.977034

11  Alekšupītes ūdenskritums. 
Augstākais ūdenskritums Latvijā (4,5 m), 
pie kura atradās Kurzemē pirmās papīra 
dzirnavas. +371 29334403,  
www.visit.kuldiga.lv, 56.969967, 21.975853

12  Izziņas parks un mācību taka  
“Ozolu biotops”. Iepazīstina par 
atšķirīgām norisēm mežā un tā 
apsaimniekošanu. Meža minigolfs, 
boulings, atrakcijas un spēles. 
+371 26364473, 56.916010, 22.416482 

13  Ventspils Zilā karoga pludmale. 
Labiekārtota balto smilšu pludmale ar 
plašu kāpu zonu, skatu torni, Dienvidu 
ostas mola promenādi, sērfotāju un 
nūdistu zonu. +371 63622263, 63607664, 
29232226, www.visitventspils.com  
57.392120, 21.533031 

14  Jūrmalas parks ar Enkuru 
taku un Džungļu taku. Plaša milzu 
enkuru kolekcija, Džungļu taka ar 
laipām, tiltiņiem, zvēru skulptūrām 
no koka, rotaļu laukumiem un piknika 
vietām. +371 63622263, 63607664, 
29232226, www.visitventspils.com 
57.387634, 21.533461

15  Dienvidu mols. Pastaigu promenāde 
pa molu, skulptūra “Govs”, 19 m 
augsts skatu tornis, apskates objekts – 
zvejas kuģītis “Azova” un krēsls no 
ķēdēm. +371 63622263, 63607664, 
29232226, www.visitventspils.com  
57.392120, 21.533031 

16  Staldzene un Ventspils Briežu 
dārzs. Sens zvejnieku ciems, iecienīta 
peldēšanās un pastaigu vieta gar jūras 
stāvkrastiem; turpat netālu Ventspils 
Briežu dārzs (30 ha) ar skatu torni. 
+371 29102584, www.visitventspils.com 
57.460182, 21.616471 

17  Jūrkalne. 20 m augsts unikāls Baltijas 
jūras stāvkrasts, senais Rīvas upes koka 
tilts un “Cerību bura” – piemiņas vieta 
2. pasaules kara bēgļiem uz Zviedriju. 
+371 63630046, www.jurkalne.lv 
57.016254, 21.383171

18  Usmas ezers. Piektais lielākais Latvijas 
ezers ar brīnišķīgām atpūtas iespējam 
pie ūdens – peldvietas, makšķerēšana, 
burāšana, jahtu osta, laivu noma un 
26 m augsts skatu tornis Ūdru kalnā. 
+371 63622263, 63607664, 29232226, 
www.visitventspils.com, 57.166721, 22.181714

19  Vasenieku purvs. 4 km gara laipu 
taka sūnu jeb augstajā purvā un skatu 
tornis. +371 29452024, www.ldf.lv 
57.350430, 22.159081

20 Pūrciema Baltā kāpa. 20 m augsta 
kāpa Pilsupes krastā ar 900 m garu dabas 
taku, skatu laukumi un atpūtas vietas. 
+371 63269594, www.talsitourism.lv, 
www.roja.lv,  57.580025, 22.634754 

21 Kaltenes akmeņainā jūrmala. 
800 m gara taka jūras krastā ar skatu 
platformām, putnu vērošanas torni un 
atpūtas vietām. +371 63269594,  
www.talsitourism.lv, www.roja.lv  
57.504391, 22.811823 

22 Mērsrags. Neliels zvejniekciems ar 
piejūras pļavām un akmeņainu jūras 
krastu. Zvejnieku senlietas muzejā, 
skatu tornis jūras krastā un jahtu osta. 
+371 63237704, 26572494,  
www.mersrags.lv, 57.366545, 23.120757 

23 Slīteres nacionālais parks. Nacionālā 
parka vērtības ir jūras piekraste ar 
smilšainu liedagu un kāpām, sausiem 
kāpu priežu mežiem, bioloģiskā 
daudzveidība un kultūrvēsturiskais 
mantojums. Parka iepazīšanai izveidotas 
dabas takas, velo, auto un kajāmgājēju 
maršruti. +371 63286000, www.daba.gov.lv,  
www.slitere.lv, 57.696259, 22.391167 

24 Kolkasrags. Kurzemes tālākais 
ziemeļu punkts, kur Baltijas jūras viļņi 
krustojas ar līča viļņiem. +371 29149105, 
www.kolkasrags.lv, 57.756756, 22.598534 

25 Ragu kolekcija Vaidē. Lībiešu 
sēta, kurā ir mežsarga gaitās atrastu 
ap 600 dzīvnieku ragu kolekcija. 
+371 63200179, 29395624,  
www.purvziedi.viss.lv, 57.731651, 22.475281 

26 Laumu dabas parks. Dabas procesus 
izzinošas takas – Bišu, Putnu, Meža un 
Sporta takas. Minigolfs un disku golfs. 
+371 26403240, 29477731, www.laumas.lv  
57.380417, 22.536049 

27 Dabas parks “Talsu pauguraine”. 
Izcili ainaviska teritorija ar līkumotiem 
ceļiem, pakalniem, ezeriem un 
mežiem. Mācītājmuiža, Eiropas birzs un 
Kamparkalns ar 28 m augstu skatu torni 
ainavas baudīšanai. +371 63224165, 
www.talsitourism.lv, 57.263676, 22.678529 

28 Dienliliju dārzs un mājas vīni. 
Baltijā lielākais dienliliju dārzs, vairāk 
nekā 200 šķirņu, stādu iegāde, mājas vīnu 
degustācijas grupām. +371 63291301,  
29457055, www.daylilie.lv 
57.229412, 22.746077 

29 Botānikas taka “Drubazas”. 
2 km gara taka Abavas senlejas dabas 
daudzveidības iepazīšanai. Te ganās arī 
savvaļas lopi. Mājas vīnu degustācijas. 
+371 26473783, www.sabile.lv 
57.030616, 22.595200

30 Cieceres dabas taka. 350 m gara 
taka gar Cieceres upi Saldū, pielāgota 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 
+371 63807443, www.saldus.lv
56.667194, 22.490816

31  Dabas taka “Zaņas līkloči”. Atrodas 
pie Zaņas upes, aizsargājami augi, 
bebru aizsprosti, gliemeņu kolonijas 
un makšķerēšana. +371 63846487, 
25621005, www.zana.lv 
56.477283, 22.182083

32 Zvārdes dabas parks un poligons. 
Padomju militārais mantojums, bijušais 
Padomju armijas aviācijas poligons, 
plaša, neapdzīvota teritorija, kas bija 
nepieejama civilpersonām. Bagāta 
bioloģiskā daudzveidība. +371 63846151, 
www.saldus.lv, 56.547100, 22.627888

33 Liepājas Jūrmalas parks un Zilā 
karoga pludmale. Baltu smilšu pludmale 
ar pastaigu vietām, bērnu rotaļu laukumu, 
skeitparku, stadionu, tenisa kortiem un 
Latvijā lielākās bungas. +371 63480808, 
29402111, www.liepajaturisms.lv 
56.505333, 20.991869 

34 Embūtes dabas parks. Neparasti 
ainaviska teritorija Embūtes paugurainē 
ar ekotūrisma taku, skatu torni, vietējiem 
velomaršrutiem apkārtnes iepazīšanai. 
+371 26003529, 26585221,  
www.liepajaturisms.lv  
 56.504223, 21.822968 

35 Aizvīķu meža parks. 19. gs. muižas 
parks ar takām, koka skulptūru pasaku 
tēliem, piknika un atpūtas vietām. 
 +371 29186717, www.mammadaba.lv 
56.334812, 21.715164 

36 Dabas parks “Bernāti”. Latvijas tālākā 
Rietumu sauszemes punkta atzīme „Zaļais 
stars” un Pūsēnu kalns – Latvijas augstākā 
kāpa. Izcila smilšaina pludmale atpūtai 
pie jūras Bernātos un Jūrmalciemā. 
+371 29458532, 63489501, www.nica.lv 
56.3792130, 20.9875333 

37 Pape. Sens zvejniekciems, izvietojies 
šaurā joslā starp Papes ezeru un jūru. 
Izcilas putnu vērošanas vietas, smilšainas 
pludmales, zvejnieku sētas brīvdabas 
muzejs. +371 29134903, www.rucava.lv 
56.154919, 21.023322 

38 Mazo mājdzīvnieku dārzs “Apsīšos”. 
Mazo mājdzīvnieku apskate – truši alās, 
poniji fazāni, cekulpīles, zosis, pāvi un citi 
mājputni. +371 63254404, 29421081, 
www.apsisi.viss.lv, 57.258484, 23.031206

1  Tukums. Rožu pilsēta, vecpilsēta 
ar bruģētām ielām, māksliniekiem, 
muzejiem, radošām darbnīcām, 
strūklakām un pilīm apkārtnē. 
+371 63124451, www.visittukums.lv
56.966766, 23.152529 

2  Durbes pils. Klasicisma pils ar 19. gs. 
beigu interjeru, pils apskate, teatralizētas 
ekskursijas un keramikas darbnīca. 
+371 63122633, 26305946,  
www.tukumamuzejs.lv, 56.966900, 23.192825 

3  Kukšu muiža. Atjaunota 18. gs. 
sākuma muiža ar greznu interjeru, sienu 
gleznojumiem, podiņu krāsnīm, velvētu 
pagrabu. Viena no stilā ieturētākajām 
lauku viesnīcām Baltijā. +371 63181545, 
29205188, www.kuksumuiza.lv 
56.978245, 22.856899 

4  Rūmenes muiža. 19. gs. neogotikas 
pils ar izsmalcinātu pils interjeru un 
viesnīcu. +371 67770966, www.rumene.lv 
57.060524, 22.727280 

5  Kinopilsēta Cinevilla. Baltijas valstīs 
vienīgā tik plaša mēroga kino dekorācija 
brīvā dabā ar filmēšanas paviljoniem. 
Atraktīvas ekskursijas ar pārģērbšanos un 
iejušanos aktieru lomā. +371 28606677, 
www.cinevilla.lv, 56.878742, 23.222221 

6  Jaunmoku pils. Neogotikas pilī 
(1904. g.) iekārtots Mežu muzejs, 
apskatāms pils vēsturiskais interjers. Latvju 
Zīmes centrā ar modernās tehnoloģijas 
palīdzību var izveidot savu zīmi – 
ornamentu. +371 63107125, 26187442,  
www.jaunmokupils.lv, 56.980911, 23.054638

7  Lestenes brāļu kapi. Vērienīga 
piemiņas vieta Latviešu leģiona rindās 
kritušajiem karavīriem 2. pasaules karā. 
+371 29442311, 26247095,  
www.visittukums.lv, 56.763726, 23.144678 

8  Viduslaiku sēta “Niedru lija “. 
Atraktīvas izklaides viduslaiku garā – 
šaušana ar loku, arbaletu, cirvja un šķēpa 
mešana, monētu kalšana un laimes 
liešana. Viduslaiku mielasts Jaunpils pilī. 
+371 26336513, www.niedrulija.viss.lv 
56.732998, 23.016014 

9  Šlokenbekas muiža. 15. gs. 
viduslaiku nocietinātā muižā ar 
šaujamlūkām izvietots Latvijas Ceļu 
muzejs, daudzveidīga ceļu būves un 
tehnikas vēsture, zirgu iejūgu un ratu 
kolekcija. +371 63182354,  
www.slokenbeka.lv, www.lvceli.lv 
56.976517, 23.222523 

10  Lapmežciema muzejs. Zvejniecības 
vēsture un sadzīve sendienās un 
mūsdienās, jūras piekrastes dabas 
vērtības un foto izstādes. +371 63163240, 
27220869, www.lapmezciems.lv 
57.001392, 23.513403

11  Kandavas vecpilsēta. Bruģētas 
vēsturiskas ieliņas, Livonijas ordeņa 
pilsdrupas ar Pulvertorni un senās pils 
maketu. Vecākais akmens mūra tilts 
Latvijā. +371 63181150, www.kandava.lv 
57.038022, 22.778871 

12  Kurzemes cietokšņa muzejs. 1. un 
2. pasaules kara militārās tehnikas un 
priekšmetu kolekcija muzejā un plašā 
brīvdabas ekspozīcijā ar bunkuriem un 
ierakumiem. +371 29442311,  
www.kurzemescietoksnis.viss.lv
56.835075, 22.742043 

13  Piltene. Viena no mazākajām Latvijas 
pilsētām ar koka arhitektūru un bruģētām 
ielām, muzeju, pilsdrupām Ventas upes 
krastā un baznīcu. +371 63661508,  
www.ventspilsnovads.lv, 57.222464, 21.667893 

14  Ventspils Livonijas ordeņa 
pils. Viens no vecākajiem (1290. g.) 
viduslaiku cietokšņiem Latvijā ar 
muzeju, digitālo ekspozīciju, regulāriem 
kultūras pasākumiem un pils krogu. 
+371 63622031, www.muzejs.ventspils.lv 
57.396214, 21.560497 

15  Ostgals. Sens zvejniekciems (19. gs. 
vidus), kas mūsdienās iekļāvies pilsētas 
teritorijā, valsts nozīmes kultūrvēstures 
piemineklis. +371 63622263, 26353344, 
29232226, www.visitventspils.com 
57.393173, 21.543404

16  Ventspils Tirgus laukums. Vēsturisks 
tirgus laukums (17. gs.) ar kariljonu zvanu 
pulksteņu torni un Tirgus aku ar saules 
pulksteni. +371 63622263, 26353344, 
29232226, www.visitventspils.com 
57.396953, 21.568349

17  Ventspils Amatu māja. Sena skolas 
ēka (1763. g.) ar izstāžu zāli un amatnieku 
veikalu, ar audēju, keramiķu un retrofoto 
darbnīcām un 19. gs. klases telpu. 
+371 63620174, www.muzejs.ventspils.lv 
57.397913,21.566609

18  Ventspils Rātslaukums. Šeit atrodas 
moderna bibliotēka, Starptautiskā 
rakstnieku un tulkotāju māja, luterāņu 
baznīca (18. gs. sāk.) un Digitālais 
centrs. +371 63622263, 26353344, 
29232226, www.visitventspils.com 
57.395894, 21.567518 

19  Piejūras brīvdabas muzejs. 
Zvejniecības muzejs ar senām mājām, 
vējdzirnavām, dūmnamiem, tīklu 
būdām, klētīm un plašu laivu, enkuru un 
šaursliežu dzelzceļa vēstures ekspozīciju. 
+371 63624467, www.muzejs.ventspils.lv
57.385414, 21.536249 

20 Šaursliežu dzelzceļš–Mazbānītis. 
Brauciens ar vēsturisku šaursliežu 
dzelzceļa (600 mm) tvaika lokomotīvi 
(1916. g.) pa 2,6 km garu trasi no 
pludmales līdz Piedzīvojumu parkam. 
+371 63624467, www.muzejs.ventspils.lv 
57.385263, 21.537877 

21 Ventspils Starptautiskais 
radioastronomijas centrs Irbenē. Bijusī 
PSRS armijas pilsētiņa, kurā joprojām 
zinātniskiem nolūkiem darbojas divi 
paraboliskie radioteleskopi – viens no 
tiem ir astotais lielākais pasaulē (diametrs 
32 m). +371 63600347, 29230818,  
www.virac.venta.lv, 57.554295, 21.857214 

22 Ovišu bāka. Vecākā navigācijas būve 
(1814. g.) Latvijā ar 37 m augstu torni 
un bāku vēstures ekspozīciju pašā jūras 
krastā. +371 26264616,  
www.visitventspils.com, 57.568611, 21.717567 

23 Popes muižas ansamblis. Eiropas 
nozīmes baroka arhitektūras piemineklis 
(1653. g.), bijusī medību pils, tagad Popes 
pamatskola. +371 63622263, 26353344, 
29232226, www.ventspilsnovads.lv 
57.406486, 21.858872 

24 Zlēkas. Fon Bēru dzimtas muižas 
ansamblis (18.–19. gs.) ar parku. Netālu 
Zlēku luterāņu baznīca (1645. g.) un 
Zlēku ūdensdzirnavas.  
+371 63622263, 26353344, 29232226,  
www.visitventspils.com
57.122389, 21.809133 

25 Roja un Rojas Jūras zvejniecības 
muzejs. Zvejnieku tradīcijas, darbarīki, 
suvenīri, mols, pludmale, braucieni ar 
kuģīti, jahtu osta, izjādes ar zirgiem un 
pļavu golfs. +371 63269594,  
www.visit.roja.lv, 57.504430, 22.812535 

26 Kubalu skola – muzejs. Vecākais 
līdz mūsdienām saglabājies guļbūves 
skolas nams Kurzemē (19. gs.), klases 
iekārtojums, manteļskurstenis, atjaunota 
sēta un apkārtne. +371 63254335, 
26332238, www.dundaga.lv/ksm/ 
57.462498, 22.397003 

27 Sabile un Vīna kalns. Kurzemes 
mazpilsēta ar bruģētām ielām, vīna 
svētkiem, amatnieku tradīcijām, pilskalnu 
un vīnogulājiem. +371 63252344,  
www.sabile.lv, 57.047832, 22.570381 

28 J. Rozentāla Saldus vēstures un 
mākslas muzejs. Muzejā apskatāmi 
latviešu tēlotājmākslas vecmeistaru un 
pazīstamu mūsdienu latviešu mākslinieku 
darbi. Saldus pilsētas vēstures ekspozīcija, 
interaktīvas spēles un suvenīri.  
+371 63881547, www.saldus.lv 
56.662983, 22.496611 

29 Saldus Sv. Jāņa luterāņu baznīca. 
Saldus vecākā celtne (19. gs.), J. Rozentāla 
gleznas, mākslas pieminekļi, ērģeles, 
zvanu tornis un kapenes. +371 29258125, 
www.saldus.lv, 56.667500, 22.492125 

30 Saldus vācu karavīru kapi. 
2. pasaules kara karavīru piemiņas vieta, 
izstāde par Kurzemes kaujām un kritušo 
karavīru reģistrs. +371 63807098,  
www.saldus.lv, 56.615705, 22.464390 

31  Liepājas Karosta. Liepājas pilsētas 
ziemeļu daļa, kas 19. gs. beigās veidojās 
kā Krievijas impērijas militārās flotes 
bāzes vieta. +371 26369470, 63480808, 
www.karosta.lv, www.liepajaturisms.lv
56.548885, 21.014786 

32 Karostas cietums. Bijusī 
militārpersonu disciplinārsodu izciešanas 
vieta, tagad militārais mantojums, tā 
iepazīšanai izveidoti teatralizēti uzvedumi 
un šovi cietuma apstākļos un cietumnieku 
kamerās. +371 26369470,  
www.karostascietums.lv 
56.545540, 21.020264 

33 Liepājas Sv. Nikolaja pareizticīgo 
Jūras katedrāle. Augstākā kupolceltne 
Baltijā, ikonas un mozaīkas. 
+371 26369470, 63480808,  
www.karosta.lv, www.liepajaturisms.lv
56.552864, 21.012330 

34 Ziemeļu forti. Militārais mantojums, 
ekskursijas ar lāpām pazemes 
labirintos, nocietinājumos jūras krastā. 
+371 26369470, www.karostascietums.lv
56.592777, 21.015455 

35 Amatnieku nams. Amatnieku 
darbnīcas, amatu demonstrācijas, izstādes 
un garākās dzintara krelles Latvijā. 
+371 26541424, www.liepajaturisms.lv
56.506767, 21.023529 

36  Liepājas muzejs. Pilsētas vēsture, 
arheoloģiski priekšmeti, mākslas 
izstādes, ekskursijas, audiogids un dārzs. 
+371 63422327, 63422604,  
www.liepajasmuzejs.lv, 56.510910, 21.002127 

37 Sv. Trīsvienības katedrāle. 
Rokoko stila interjers, pasaulē lielākās 
mehāniskās nepārbūvētās ērģeles, skatu 
tornis (18. gs.). Liepāja, +371 20360055, 
25914456, www.liepajaturisms.lv
56.509796, 21.013134 

38 Aizputes vēsturiskais centrs. Viena 
no vecākajām Latvijas pilsētām, Livonijas 
ordeņa pilsdrupas, valsts nozīmes 
koka pilsētbūvniecības piemineklis. 
+371 63448880, 29623284,  
www.aizputesnovads.lv, 56.721016, 21.597017 

39 Pāvilostas novads – Pāvilosta, 
Vērgale, Ziemupe, Saka. Smilšu pludmale 
ar stāvkrastiem un neskartu dabu. 
Sērfošana, jūras laivas, kūpinātas zivis, 
jahtu osta, bāka un mols. +371 63498229, 
29121894, www.pavilosta.lv 
56.889561, 21.178379 

40 Ēdoles pils. Viduslaiku mūra pils ar 
torņiem, iekšpagalmu un leģendām. 
Pieejamas naktsmītnes. +371 63321251, 
26228899, www.edolespils.lv
57.017937, 21.696281 

41  Īvandes muižas ansamblis. 
Neoklasicisma arhitektūra (19. gs. otrā 
puse). Ainavu parks ar garāko baltegli 
Baltijā. +371 63343113, 29168626,  
www.ivande.lv, 56.996067, 21.758080 

42 Senais ķieģeļu tilts pār Ventas upi. 
Viens no garākajiem ķieģeļu tiltiem Eiropā 
(19. gs.). Kuldīga, +371 29334403,  
www.visit.kuldiga.lv, 56.969994, 21.977451 

43 Kuldīgas vecpilsēta. Kurzemes 
hercogistes galvaspilsēta ar koka 
arhitektūru, dakstiņu jumtiem, tiltiņiem 
un bruģētām ielām. Latvijas Venēcija. 
+371 63322259, www.visit.kuldiga.lv
56.968212, 21.970854 

44 Kuldīgas Rātslaukums. 17. gs. 
pulcēšanās vieta ar Jauno un Veco 
rātsnamu. +371 293344403,  
www.visit.kuldiga.lv, 56.968594, 21.971016 

45 Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca. Pirmā 
Kuldīgas baznīca ar greznu interjeru, un 
tai dots pilsētas patroneses Katrīnas vārds. 
+371 63324394, www.kuldigas.lelb.lv
56.970117, 21.973184 

46 Kuldīgas novada muzejs un Pilsētas 
dārzs. Vēstures ekspozīcijas, mākslas 
kolekcijas un vienīgais spēļu kāršu muzejs 
Baltijā. Pilsētas dārzā izvietotas tēlnieces 
L. Rezevskas skulptūras, strūklaka un 
brīvdabas kino. +371 29981396,  
www.visit.kuldiga.lv, 56.968484, 21.976662 

47 Alsungas Livonijas ordeņa 
pils. Viduslaiku pils (14. gs.),  plānā 
četrstūrveida, ar nocietinājumu torņiem 
un iekšpagalmu. +371 26425015,  
www.alsunga.lv, 56.981999, 21.568380 

48 Sv. Miķeļa Alsungas katoļu 
baznīca. 17. gs. mūra celtne ar 19. gs. 
ērģelēm un altārgleznu “Svētais Miķelis”. 
+371 26326253, www.suitunovads.lv
56.979724, 21.571113 

49 Ugāles luterāņu baznīca un ērģeļu 
darbnīca. Baznīca slavena ar Latvijā 
vecākajām ērģelēm (1697.–1701. g.), 
Latvijā vienīgā ērģeļu un leijerkastu 
darbnīca. +371 63671475, 29120601, 
www.pipeorgans.lv, 57.264244, 22.044067 

50 Dundagas pils un apkārtne. Lielākā 
un vecākā pils Ziemeļkurzemē, kurā ir 
vienīgā pastāvīgā medaļu ekspozīcija 
Baltijā. Apkārtnē baznīca un parks. 
+371 29478393, 29444395,  
www.ziemelkurzeme.lv, www.dundaga.lv
57.508953, 22.358294 

51 Talsi – deviņu pakalnu pilsēta. 
Vecpilsēta ar bruģētām ielām, 
ainaviskiem pakalniem, pieminekli 
“Koklētājs”, ezeru un pastaigu takām. 
+371 63224165, www.talsitourism.lv, 
57.245815, 22.583427 

52 Talsu novada muzejs. Nozīmīgs 
kultūras un izglītības centrs ar 
vēstures, mākslas un dabas izstādēm, 
ekspozīcijām, muzejpedagoģiskām 
programmām. +371 63222770, 
29102628, www.talsumuzejs.lv, 
57.242580, 22.603083 

53 Latvijas Lauksaimniecības muzejs. 
Vērienīga 19.–20. gs. sadzīves darbarīku 
un lauksaimniecības tehnikas izstāde. 
+371 63291343, 29403183,  
www.kaleji.et.lv, 57.232246, 22.563686 

54 Keramikas darbnīca un 
salons “Ciparnīca” Tals’ keramik’. 
Līdzdarbošanās, bļodas, podi, 
krūzes, šķīvji, pudeles un servīzes. 
+371 22429527, 22458389,  
ciparnica.blogspot.com
57.2452094, 22.5937256 

55 Iģenes luterāņu baznīca. Koka 
arhitektūras guļbūve (18. gs.), senas 
būvniecības tradīcijas un interjera 
apgleznojumi. +371 26435630, 
28741842, www.talsitourism.lv
57.301006, 22.820362 

56 Valdemārpils. Piemineklis 
K. Valdemāram, ezers ar pludmali, Elku 
liepa, koktēlnieka Igurda Baņķa darbnīca 
un lauku sēta “Kauliņi”. +371 63254762, 
25426323, www.valdemarpils.lv
57.373306, 22.590519 

57 Memoriālā piemiņas vieta “Airītes”. 
Piemiņas vieta pulkvedim O. Kalpakam. 
Materiāli par 1. pasaules karu un Latvijas 
armiju. +371 63830281, 22017465,  
www.saldus.lv, 56.678870, 22.155125 

58 Jaunauces pils ansamblis un parks. 
Ampīra stila arhitektūra (19. gs.), balto 
podiņu krāšņu kolekcija un ainavu parks. 
+371 26014296, www.saldus.lv
56.446175, 22.693634 

59 Reņģes muižas apbūve un parks. 
Neorenesanses stila arhitektūra (19. gs.), 
parks un ūdenstornis. Pieejamas 
ekskursijas, maizes un pankūku cepšana, 
naktsmītnes. +371 63825665,  
www.saldus.lv, 56.385876, 22.642136 

1  Užavas alus darītava un Užavas 
bāka. Ekskursijas alus darītavā ar 
“dzīvā” alus degustāciju, netālu Užavas 
bāka (1879. g.) ar 21 m augstu torni. 
+371 63630573, 63630632,  
www.uzavas-alus.lv, 57.207800, 21.416442 

2  Piena muzejs un viesu nams “Piena 
muiža – Berghof”. Govju slaukšana, 
sviesta kulšana, siera degustācijas, 
spēles, atrakcijas, muiža, naktsmītnes 
un SPA procedūras. +371 26518660, 
63331233, www.pienamuzejs.lv,  
www.pienamuiza.lv, 56.690285, 21.890665 

3  Jaunpils pils. Viduslaiku pils, 
viduslaiku mielasts un svētki, 
teatralizētas ekskursijas, atrakcijas, 
muzejs, naktsmītne un krogs. 
+371 63107082, 26101458,  
www.jaunpilspils.lv, 56.730175, 23.021294 

4  Rideļu dzirnavas. Miltu malšana 
ūdensdzirnavās, ekskursija, pankūku 
cepšana, pirts. +371 26536532, 
22440094, www.rideludzirnavas.lv 
57.151558, 23.105749 

5  Pastariņa muzejs. Maizes cepšana, 
sviesta kulšana, lauku darbi, lauku 
labumi, spēles, dabas taka, lauku pirts 

un izstādes. +371 63154518, 28651091, 
www.tukumamuzejs.lv 
57.122963, 23.018675 

6  Saldumu tūre Saldū. Saldumu 
ražotnes saldējums, piena konfektes 
“Gotiņa”, tortes, medus, maize, 
degustācijas un pīrāgu cepšana. 
+371 63807443, www.saldus.lv 
56.664906, 22.487984 

7  Valsts Stendes graudaugu 
selekcijas institūts. Selekcijas vēsture, 
mācību ekskursijas, graudaugu 
ēdienu un dzērienu degustācija. 
+371 29459423, www.stendeselekcija.lv 
57.1897002, 22.5616975 

Aizputes TIC
Skolas iela 1, Aizpute, +371 63448880, 
29623284, aizpute.tic@apollo.lv,  
www.aizputesnovads.lv 
56.722626, 21.597706 

Dundagas TIC
Dundagas pils, Pils iela, Dundaga, 
+371 29444395, tic@dundaga.lv,  
www.ziemelkurzeme.lv,  
www.dundaga.lv, 57.510227, 22.350140 

Jūrmalas TIC
Lienes iela 5, Majori, Jūrmala, 
+371 67147900, info@jurmala.lv,  
www.jurmala.lv, 56.971153, 23.799639 

Kandavas TIC
Kūrorta iela 1B, Kandava, 
+371 63181150, 28356520,  
info@kandava.lv, www.kandava.lv
57.033867, 22.779615 

Karostas apmeklētāju IC
Invalīdu iela 4, Liepāja, +371 26369470, 
info@karostascietums,  
www.karostascietums.lv, 
56.546303, 21.021031 

Kazdangas TIC
Jaunatnes gatve 2, Kazdanga, 
+371 29103813, kazdanga.tic@inbox.lv
56.725056, 21.769409 

Kolkasraga apmeklētāju IC
Kolkasrags, Kolkas pagasts, 
+371 29149105, kolkacape@inbox.lv,  
www.ziemelkurzeme.lv,  
www.kolkasrags.lv, 57.757652, 22.602825 

Kuldīgas TIC
Baznīcas iela 5, Kuldīga, +371 63322259, 
29334403, tourinfo@kuldiga.lv,  
www.visit.kuldiga.lv, 56.968594, 21.971016 

Liepājas reģiona TIB
Rožu laukums 5/6, Liepāja, 
+371 63480808, 29402111,  
info@liepajaturisms.lv,  
www.liepajaturisms.lv 
56.507343, 21.011084 

Nīcas TIP
Bārtas iela 6, Nīca, +371 63489501, 
29458532, turisms@nica.lv, www.nica.lv
56.322350, 21.056671 

Pāvilostas novada TIC
Dzintaru iela 2, Pāvilosta, 
+371 63498229, 29121894,  
tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv,
56.889561, 21.178379 

Priekules TIP
Saules iela 1, Priekule, +371 29472063, 
turisms@priekulesnovads.lv,  
www.priekulesnovads.lv
56.446964, 21.586933 

Rojas TIC
Selgas iela 33, Roja, +371 63269594, 
rojatic@inbox.lv, www.roja.lv
57.505962, 22.803497 

Rucavas TIC
Buši, Rucava, +371 29134903,  
rucava.tic@inbox.lv, www.rucava.lv
56.164913, 21.149368 

Sabiles TIC
Pilskalna iela 6, Sabile, +371 63252344, 
tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv
57.048073, 22.570896 

Saldus TIC
Striķu iela 3, Saldus, +371 63807443, 
tic@saldus.lv, www.saldus.lv
56.665623, 22.494228 

Talsu TIC
Lielā iela 19/21, Talsi, +371 63224165, 
+371 26469057, talsutic@apollo.lv,  
www.talsitourism.lv
57.244251, 22.590904 

Tukuma TIC
Talsu iela 5, Tukums, +371 63124451, 
28311557, tic@tukums.lv,  
www.visittukums.lv 
56.966766, 23.152529 

Valdemārpils TIC
Raiņa iela 14A, Valdemārpils, 
+371 63254762, valdtic@inbox.lv,  
www.valdemarpils.lv
57.370098, 22.592010 

Ventspils TIC
Dārza iela 6, Ventspils, +371 63622263, 
tourism@ventspils.lv,  
www.tourism.ventspils.lv
57.395870, 21.567535 

Tūrisma informācijas centri (TIC)

Dabas tūrisms Kultūrvēsturiskais mantojums

Gastronomiskais tūrisms

Aktīvais tūrisms

Velomaršrutu

Kurzeme 

LV

22 VELOMARŠRUTI

APSKATES VIETAS

KARTE MĒROGĀ
1 : 500 000

1  Zviedru cepure. Atpūtas centrs 
Abavas senlejā ar rodeļu trasi un zirgu 
izjādēm vasarā un slēpošanas kalnu 
ziemā. +371 26405405,  
www.zviedrucepure.lv, 57.024982, 22.591002

2  Ventspils Ūdens piedzīvojumu 
parks. Atpūtas komplekss ar peldbaseinu, 
ūdens atrakcijām, SPA kompleksu, pirtīm, 
sporta zāli, skaistumkopšanu un kafejnīcu. 
+371 63623974, www.udensparks.lv 
57.388374, 21.568222 

3  Ekskursiju kuģītis “Hercogs Jēkabs”. 
45 minūšu gara ekskursija ar kuģīti pa 
Ventspils ostas akvatoriju un Ventas 
upes grīvu. +371 63622263, 26353344, 
29232226, www.visitventspils.com,  
www.portofventspils.lv 
57.398319, 21.566849

4  Ventspils pludmales akvaparks. 
Akvaparks pludmales tuvumā ar 3 
baseiniem, slīdkalniņiem, burbuļvannām, 
saunu un mazuļiem piemērotām ūdens 
atrakcijām. +371 26429684,  
www.pludmalesakvaparks.lv
57.390365, 21.534600 

5  Ventspils bērnu pilsētiņa. Vairāk 
nekā 40 rotaļu iekārtu, bērnu kafejnīca un 
puķu skulptūra “Pīļu ģimene”. Ik svētdienu 
plkst. 12.00 atraktīvi pasākumi bērniem. 
+371 63622263, 26353344, 29232226, 
www.visitventspils.com 
57.390137, 21.547321 

6  Piedzīvojumu parks ar slēpošanas 
kalnu “Lemberga hūte”. Piedzīvojumu 
atrakcijas, velo, virvju, slēpošanas, 
snovborda, BMX trases, orientēšanās un 
peintbola poligoni, kafejnīca, piknika 
vietas. +371 28611333,  
www.piedzivojumuparks.lv,  
www.lembergahute.lv 
57.374084, 21.546892 

7  Olimpiskais centrs “Ventspils”. 
Latvijā daudzveidīgākais sporta 
komplekss ar hallēm basketbolam, 
vieglatlētikai, slidošanai, ar stadionu, 
tenisa laukumiem, peldbaseinu un 
skeitparku. +371 63622587,  
www.ocventspils.lv, 57.386547, 21.567730 

8  Ventspils skeitparks. Viens no 
modernākajiem Latvijā un Austrumeiropā, 
ziemā darbojas arī iekštelpu skeitparks. 
+371 63622587, www.ocventspils.lv 
57.388605, 21.567036

1  Džūkstes Pasaku muzejs. Latviešu 
pasaku tēli, lomu spēles, leļļu izrādes, 
izstādes, rotaļas un ekskursijas. 
+371 63154691, 29295079,  
www.tukumamuzejs.lv
56.810699, 23.348179 

2  Salmu darbnīca Tukumā. 
Salmu skulptūras (rūķi, pūķi, sēnes), 
radošās darbnīcas skolēniem un 
ģimenēm ar bērniem un suvenīri. 
+371 29495746, www.salmulietas.lv 
56.9682884, 23.1604091 

3  Galerija “Durvis”. Suvenīri no 
Tukuma, izstādes, lietišķās mākslas 
priekšmeti, gleznas, pinumi, amatnieku 
darbi. +371 63124312, 28391437,  
www.tukumamuzejs.lv, 56.964680, 23.155231 

4  Audēju darbnīca. Tukuma novada 
etnogrāfiskās tradīcijas, aušanas prasmju 
apgūšana, izstādes un radošās darbnīcas. 
+371 63125539, 25622267,  
www.tukumamuzejs.lv, 56.968445, 23.149525 

5  Ventspils strūklakas. Pilsēta 
slavena ar ekstravagantām strūklakām: 
“Dzirnakmens”, “Saules laiviņas”, 
“Kāpu priede”, “Lāses”, “Kuģu vērotājs” 
u.c. +371 63622263, 26353344, 
29232226, www.visitventspils.com 
57.397346, 21.562557 

6  Ventspils puķu skulptūras. 
Ventspili dēvē par Latvijas puķu 
galvaspilsētu – šeit ir izveidots 
“Puķu pulkstenis” un septiņas puķu 
skulptūras, no kurām jaunākā ir 
“Mārīšu ģimene uz margrietiņas”.  
+371 63622263, 26353344, 29232226,  
www.visitventspils.com 
57.395798, 21.560799 

7  Ventspils Govju parāde. Pēc 2002. 
un 2012. gada Ventspils Govju parādes 
šeit mīt vairāk nekā 20 mākslas objektu 
– gotiņas, no kurām trīs – “Matrozis”, 
“Ceļotāja” un “Ziedu govs” – ir pat 4 m 
augstas. +371 63622263, 26353344, 
29232226, www.visitventspils.com 
57.396030, 21.556377 

8  Teātra nams “Jūras vārti”. Moderna 
skatuve ar skatītāju zāli 700 vietām 
teātra, operas un baleta izrādēm, 
eksperimentālās un tradicionālās 
mūzikas koncertiem. +371 63624271, 
www.jurasvarti.lv, 57.391738, 21.547855 

9  Pārventas bibliotēka. Modernās 
arhitektūras šedevrs (2009. g.), 
darbojas kā pilsētas bibliotēka un 
kultūras, mākslas un izstāžu centrs. 
+371 63680072,  
www.biblioteka.ventspils.lv 
57.400214, 21.589508 

10  Ventspils Jaunrades nams ar 
planetāriju un observatoriju. 
Rekonstruēts Latviešu biedrības nams 
(1912. g.) ar nacionālā romantisma 
un jūgendstila elementiem; digitālais 
planetārijs un observatorija. 
+371 63622805, www.jaunradesnams.lv 
57.395671, 21.562924 

11  Reņķa dārzs. Vasaras pasākumu 
norises vieta ar savdabīgiem vides 
mākslas objektiem, pasaku milža 
Lutauša taku un brīvdabas trenažieriem. 
+371 63622263, 26353344, 29232226, 
www.visitventspils.com 
57.384480, 21.570271 

12  Lībiešu tautas nams. Pasaulē 
vienīgais lībiešu tautas nams, izstādes, 
sadzīves priekšmetu kolekcija un lībiešu 
svētku svinēšana. +371 26565853, 
25486038, www.livodfond.lv,  
www.ziemelkurzeme.lv
57.680248, 22.318338 

13  Folkloras taka “Jāņkalni”. 
1,5 km gara taka iepazīstina ar senču 
rakstiem, zīmēm, dievībām. Latvijas 
karte – labirints ar 19 etnogrāfiskajiem 
novadiem. +371 26096415,  
www.janukalni.lv, 57.200550, 22.653980 

14  Pedvāles Brīvdabas mākslas 
muzejs. Vairāk nekā 150 brīvdabas 
mākslas darbu, kas radīti simpoziju, 
plenēru un darbnīcu laikā. 
+371 63252249, 29133374,  
www.pedvale.lv, 57.031574, 22.561626 

15  Strūklaka “Medus piliens”. 
Skulptūra – strūklaka, Līgo skvērs. 
Saldus, +371 63807443, www.saldus.lv
56.664101, 22.492012 

16  Kalnsētas muiža un parks. 19. gs. 
muiža ar ainavu parku, brīvdabas estrādi 
upi, tiltu un Mīlestības saliņu. Pasākumi. 
+371 63807012, www.saldus.lv 
56.666321, 22.513863 

17  Tekstildarbnīca “Austrumi”. 
Baibas Rīteres tekstilmāksla, gobelēni, 
izstāde, aušanas process, krāsu nozīme, 
radošas nodarbības un suvenīri. 
+371 26470849, www.baibatextileart.lv 
56.688339, 22.513561 

18  Keramikas darbnīca Pampāļos. 
Līdzdarbošanās māla keramikas 
gatavošanā. Kāzu rituāli, folkloras 
kopa, loka šaušana un piknika vieta. 
+371 63865253, 26305478, www.saldus.lv 
56.537529, 22.211609 

19  Kino-foto vēstures ekspozīcija. 
Kino-foto aparatūra, piederumu 
kolekcija, fotografēšanas pamatprincipi 
un fotogrāfijas. Saldus, +371 29456334, 
www.saldus.lv, 56.668455, 22.350524 

20 Liepājas himnas tēlu skulptūras. 
Bronzas skulptūras. Tūrisma maršruts 
“Liepāja – kā pa notīm”. Liepāja, 
+371 63480808, 29402111,  
www.liepajaturisms.lv 
56.509987, 20.997413 

21 Latvijas mūziķu Slavas aleja. 
Gājēju iela, kurā izvietotas bronzas 
plāksnes ar Latvijas mūziķu roku 
nospiedumiem, Latvijā lielākā ģitāra. 
Liepāja, +371 63480808, 29402111, 
www.liepajaturisms.lv 
 56.507290, 21.011986 

22 Rožu laukums. Pilsētas sirds, 
Liepājas sadraudzības pilsētu zīmes, 
pastaiga “Tiksimies Rožu laukumā!” un 
pasākumi. Liepāja, +371 63480808, 
29402111, www.liepajaturisms.lv 
56.508084, 21.011545 

23 Padures klēts. Seno amatnieku 
darbarīku kolekcija, amatu stundas, 
kultūras programma, tradīcijas, latvisko 
ēdienu baudīšana un vīna degustācija. 
Padures pagasts, +371 29753278,  
www.padure.lv, 57.0203847, 21.9132650 

Kultūra un tradīcijas



Kurzeme atrodas Latvijas rietumu daļā, kas dienvidos robežojas ar Lietuvu. Kurzemi 
raksturo 390 km gara daudzveidīga Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste – stāvkrasti, 
akmeņaina jūrmala, aizsargājamas kāpas, bet visvairāk – smilšainas pludmales. 

Reģionā ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums – pilis un muižas, vecpilsētas, 
piekrastes zvejniekciemi un etnogrāfiskie novadi ar senām kultūras tradīcijām, kas 
padara Kurzemi atšķirīgu no citiem Latvijas reģioniem. Kurzemē ir arī vairāk nekā 80 
īpaši aizsargājamu dabas teritoriju ar izcilu sugu, biotopu un ainavu daudzveidību, 
un augstu estētisko, ekoloģisko un kultūrvēsturisko vērtību.

UNESCO Pasaules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā ir iekļauta Kuldīgas 
vecpilsēta Ventas senlejā un Grobiņas arheoloģiskais ansamblis. Suitu etnogrāfiskā 
novada kultūrtelpa ir iekļauta UNESCO Neatliekami glābjamo nemateriālās kultūras 
vērtību sarakstā.

Kurzemi šķērso velomaršruti EuroVelo 10 “Apkārt Baltijas jūrai” un EuroVelo 13 
“Dzelzs priekškars”. Abi EuroVelo posmi ir lielisks veids, kā iepazīt Kurzemi, tās dabas 
vērtības, kultūrvēsturisko mantojumu, cilvēkus un dzīvi šodien. 

490 km garumā Kurzemē maršruts virzās gan gar jūras krastu, piestājot lielākajās ostas 
pilsētas Liepājā un Ventspilī, gan arī atvirzās no jūras, ļaujot iepazīt Kurzemes vēsturis-
kās mazpilsētas – Kuldīgu, Talsus, Sabili, Kandavu, Tukumu, kultūrvidi un tradicionālo 
Kurzemes ainavu – pakalnus, mežus, upju ielejas.

Braucot pa šo EuroVelo 13 posmu, būsiet apbraukuši apkārt Kurzemei gar jūras krastu – 
turpat 390 km garumā. Tiem, kurus interesē militārais mantojums, maršruta posms būs 
kā saldais ēdiens – te var apskatīt bijušo PSRS armijas militāro radioteleskopu Irbenē,  
kas ir  astotais lielākais pasaulē un tagad tiek izmantots  civiliem mērķiem. Daudz  
iespaidu piedāvā arī Liepājas Karosta – unikāls militāro un fortifikācijas būvju 
komplekss Baltijas jūras krastā. Kurzemi ļoti ietekmējusi jūras klātbūtne. Kurzemes 
jūrmalas zvejniekciemi ir īpaša vieta ar savu gaisotni, te kā jau kārtīgos zvejniekciemos 
var nobaudīt kūpinātas zivis.

Ja plānojat garākas velobrīvdienas, EuroVelo posmus var papildināt ar garākiem 
un īsākiem vietējiem velomaršrutiem. Kartē iekļauti nozīmīgākie velomaršruti, kas 
sniedz iespēju iepazīt Kurzemes dabu un kultūrvēsturisko mantojumu. 

Kurzemē ir vairāki izcili velomaršruti, kas veidoti īpaši aizsargājamās dabas terito-
rijās. Maršruti Slīteres nacionālajā parkā, Ķemeru nacionālajā parkā, dabas parkos 
“Bernāti”, “Pape”, “Engures ezers”, liegumā “Būšnieku ezers” virzās pa jūras piekrastei 
raksturīgajiem priežu mežiem un kāpām, gan arī izmet līkumu caur klusiem piekras-
tes zvejniekciemiem. Maršruti dabas parkos “Talsu pauguraine”, “Abavas senleja”, 
“Embūte”, “Riežupe”, dabas liegumā “Ventas ieleja” virzās pa paugurainiem apvidiem 
un ainaviskām upju ielejām.

Velomaršrutu īpašajiem “kolekcionāriem” Kurzemē piedāvā papildināt savus iz-
braucienus apkārt ezeriem – Usmas ezers, Papes ezers, Engures ezers, Būšnieku ezers. 

Vairāki maršruti ļauj iepazīt Kurzemes kultūrvidi, etnogrāfiskos novadus un kultūr-
vēsturisko mantojumu, un tas ir Suitu velomaršruts un Lejaskurzemes mazpilsētas. 
Teju katras pilsētas pievārtē izveidoti vairāki vietējie velomaršruti, kas savieno intere-
santus vēsturiskus un mūsdienu tūrisma apskates objektus – pilis un muižas, muzejus, 
apskates saimniecības, atpūtas parkus. 

Baudiet Kurzemi, mielojoties ar žāvētām zivīm, sklandu raušiem, pagaršojot dzīvo 
alu vai mājās darinātus vīnus un citus Kurzemes labumus!

Ķemeri – Jaunķemeri – Lapmežciems – Bigauņciems – Klapkalnciems – Valgums – 
Smārde – Dunduru pļavas – Kaļķis – Kūdra – Ķemeri

80 km (37 km asfalta, 43 km meža un lauku ceļu)

Piesātināts maršruts pieredzējušiem velobraucējiem. Iepazīstina ar Ķemeru nacionālā 
parka dabas vērtībām un kultūrvidi. 

Trīs velomaršruti Valguma ezera apkārtnē ļauj iepazīt Ķemeru nacionālā parka dabas 
vērtības un baudīt klusumu un mieru.

Meža aplis

16 km (4 km asfalta; 5 km grants ceļu, pārējie meža ceļi)

Kluss, mierīgs brauciens pa meža ceļiem.

Šlokenbekas muižas aplis

17 km (9,5 km asfalta, pārējie lauku un meža ceļi)

Maršruts virzās gar Slocenes ielejas meža ceļiem – mežonīgā upīte un mitrās pļavas otrā 
krastā ir vērtīgas dabas teritorijas, kurās mājo arī aizsargājami dzīvnieki, sastopami reti augi.

Lustūža kalna aplis

22 km (14 km asfalta, 8 km meža ceļu)

Paugurains – no 9 līdz pat 72 m virs jūras līmeņa – maršruts, kurā iekļaujas arī Ķemeru 
nacionālā parka augstākā virsotne. Rūdītākiem velobraucējiem.

Engure – Engures ezera austrumu krasts – Bērzciems – Mērsrags – Ķūļciems – 
Ezermuiža – Engure

65 km (lielākoties zemes ceļi ar grants segumu, meža ceļi) 

Maršruts ezeru “kolekcionāriem” nebūs no vieglajiem, takas priežu mežos var būt 
smilšainas, savukārt ezera rietumu krasta puses ceļš ir ar grants segumu un mēdz būt 
sliktas kvalitātes ar “trepi” un putekļiem. Tomēr iespēja baudīt gan ezeru, gan jūru 
atsver grūtības. Orhideju taka, putnu vērošanas torņi, savvaļas govis un zirgi ir galvenie 
atslēgas vārdi maršrutam. 

20 km (7 km asfalta un pilsētas ielu, 13 km mazu lauku ceļu)

Maršruts iet pa Talsu pauguraines ainavisko apvidu, piestājot pie mazajiem ezeriņiem 
un tūrisma apskates vietām. Pieredzējuši velobraucēji var izmest papildu lokus Talsu 
pilsētas apkārtnē.

Kandava – Zviedru cepure – Sabile – Imulas – Kalnmuiža – Aizdzire – Valdeķi – Kandava

40 km (20 km asfalta, 20 km mazu lauku ceļu) 

Maršruts savieno divas Abavas senlejas dabas parka mazpilsētas – Kandavu un Sabili. 
Viens no ainaviskākajiem maršrutiem Kurzemē.

Dundaga – Kubali – Valpene – Sabdagas – Dundaga

32 km (12 km asfalta, 14 km grants ceļu, 6 km meža ceļu)

Maršruts ved gar nozīmīgākajiem dabas un kultūrvēstures objektiem, un tam ir 
ekotūrisma ievirze.

Košrags – Vaide – Kolka – Melnsils – Ezermuiža – Dūmele – Košrags

50 km (15 km asfalta, 35 km mazu mežu ceļu)

Maršruts iepazīstina ar piekrastes dabu un lībiešu kultūrvēsturisko mantojumu. Tas 
virzās pa meža ceļiem un ved cauri lībiešu ciemiem – Kolkai, Vaidei, Saunragam, 
Pitragam un Košragam. Atpakaļloks ved gar Bažu purvu un seno ceļu starp Košragu un 
Dūmeli, tad pa šoseju atgriežas Kolkā.

Pa Lībiešu ciemiem:  Mazirbe – Košrags – Pitrags – Saunags – Vaide – Mazirbe

27 km (12 km asfalta, 15 km mazu meža un ciematu ceļu)

Maršruts aktīviem braucējiem, kam interesē piekrastes daba un lībiešu kultūras 
mantojums.

Mazbānīša dabas taka: Mazirbe – Sīkrags – Mazirbe 

17 km (10 km meža ceļu, 7 km autoceļa P124)

Maršruts ved no Mazirbes uz Sīkragu pa bijušā Stendes–Ventspils šaursliežu dzelzceļa – 
mazbānīša stigu. Dzelzceļa būvniecība sākta 1916. gadā, un tas
kalpoja līdz pat 1963. gadam. 

Usma – Amjūdze – Lejastiezumi – Āpciems – Usma

55 km (10 km asfalta, 13 km grants ceļa, 32 km meža un mazu lauku ceļu)

Kurzemes skaistākais ezers – Usmas ezers būs arī aizraujošs ezeru “kolekcionāriem”. 
Maršruts virzās pa mežu ceļiem un maziem lauku ceļiem, un ļauj baudīt ezera ainavu.

Ventspils – Būšnieki – Staldzene – Ventspils

30 km (6 km mazu meža ceļu, 24 km pilsētas ielu un asfaltētas šosejas)

Viegls izbrauciens ūdeņu cienītājiem – maršruts ļauj baudīt gan Būšnieka ezeru, gan 
jūru pie Staldzenes stāvkrastiem.  

Ventspils – Piltene – Zlēkas – Ventava – Zūras – Leči – Vārve – Ventspils

95 km (10 km grants ceļu, 85 km asfalta un pilsētas ielu)

Maršruts virzās gar Ventas upi, kreisajā krastā var ik pa laikam var iegriezties un 
piestāt ciematos Ventas krastā. Savukārt labais krasts ir mazāk apdzīvots ar divām 
pieturvietām – Pilteni un Zlēkam. 

Kuldīga – Īvande – Ēdole – Alsunga – Upītes – Kuldīga

Pamataplis 56 km (21 km grants ceļu, 35 km asfalta)

Maršruts virzās pa etnogrāfisko suitu novadu un savieno Kuldīgu ar Alsungu. 
Pieredzējuši velobraucēji var veidot savu maršruta trasējumu pa P110 ceļu un veco suitu 
ceļu ar vairākiem ainaviskiem savienojošiem ceļa posmiem.

Ar velo Kurzemē!

Apkārt Ķemeru nacionālajam parkam551

Pa Lībiešu ciemiem. Mazbānīša dabas taka558

Apkārt Usmas ezeram559

Apkārt Būšnieku ezeram560

Ventas upes velomaršruts561

Suitu velomaršruts562

Ventas ielejas velomaršruts563

Velotakas Valguma ezera apkārtnē552

Apkārt Engures ezeram553

Talsu pauguraines loks554

Slīteres aplis557 

Garām magnolijām, pilskalniem un ezeriem565

Dienvidkurzemes kultūrvēstures loks566

Abavas senlejas velomaršruts555

Kuldīga – Padure – Lielais un Mazais Nabas ezers – P108 – Ķimale – Kuldīga

42 km (17 km asfalta, 25 km mazu lauku un meža ceļu)

Maršruta lielākā daļa iet gar Ventas upi pa nelieliem mežu celiņiem un mazām 
apdzīvotām vietām.

Kuldīga – Riežupes alas – Osti – Mežvalde – Kuldīga

17 km (mazi meža ceļi) • 27 km (ar pagarinājumu caur Ķūkciemu)

Maršruts iepazīstina ar Riežupes dabas parka skaistajiem priežu mežiem, Riežupes un 
Ventas upes ielejas ainavām, mākslīgo smilšu alu labirintu vairāk kā 400 m garumā.

Kuldīga – Pelči – Mazsālijas – Snēpele – Turlava – Vilgāle – Kuldīga

55 km (18 km asfalta, 15 km grants ceļu, 22 km mazu lauku ceļu)

Ļoti ainavisks maršruts ar pakalniem, ceļu līkločiem un mazu ezeriņu ainavām.

Aizpute – Apriķi – Cīrava – Aizpute

40 km (11 km grants ceļu, 29 km asfalta)

Izbraucot šo maršrutu, ir iespēja apskatīt Kurzemes romantisko mazpilsētu Aizputi, 
apkārtnē esošās muižas un citas nozīmīgas kultūrvēsturiskas vietas.

Liepāja – Bernāti – Jūrmalciems – Pape – Nida – Lietuvas robeža

~ 52 km

Fragmentāri marķēts ar velozīmīti uz koka stabiņiem un krāsojumu uz kokiem.
Maršruts savieno Bernātu un Papes ezera dabas parku, un to var arī turpināt Lietuvas 
pusē. Maršruts piemērots izturīgiem braucējiem, maršruta posmi, kas virzās pa dabas 
parku meža takām, ir ne vien smilšaini, bet arī ar izteiktu paugurainu reljefu, savukārt, 
braucot gar jūras krastu, uzmanība jāvērš vēja virzienam. 
 Izvēlies šo maršrutu, ja ceļo apkārt Kurzemei gar jūras krastu un nevēlies  
 braukt pa A11 šoseju ar intensīvu satiksmi. 

Pape – Brušvītu ciems – Papes Priediengals – Pape

30 km (5 km grants ceļu, 25 km mazu meža un lauku celiņu)

Maršruts piemērots ezeru “kolekcionāriem” un arī izturīgajiem, kurus nebiedē odu un 
dunduru “uzbrukumi”, kā arī nepārsteigs smagāki posmi mitrās vasarās, īpaši ezera 
ziemeļu galā. Maršruts virzās pa savvaļas zirgu ganībām. Esiet uzmanīgi, dalot ceļu ar 
ziņkārīgajiem un draudzīgajiem savvaļas zirgiem.

Auce – Priedula – Vadakste – Ruba – Ezerkrogs – Jaunauce – Ķevele –Vecauce – Auce

60 km (10 km asfalta, 50 km grants ceļu) 

Maršruts iet pa zemas intensitātes grants ceļiem un ved cauri Auces un Saldus 
novadam, iepazīstinot ar muižām un pilīm tajos. Maršruts ļaus baudīt Latvijas 
pierobežas ainavu un pāri Vadakstes upei saskatīt jau Lietuvas āres. Liela daļa muižu 
pārsteidz ar savu sakoptību un pārdomāto tūrisma piedāvājumu.

Jūrmalciema velotakas567

Apkārt Papes ezeram568

Auces un Saldus novada pierobeža – muižas un pilis569

EuroVelo 10 “Apkārt Baltijas jūrai” 10

EuroVelo 13 “Dzelzs priekškars” 13

Barona veloaplis556

Riežupes velomaršruts564


