
AKCIJA „APCEĻO KURZEMI” 
 

 
AKCIJAS ZĪMOGU OBJEKTI 

 
1.    Nenovērtēto lietu muzejs 
Nenovērtēto lietu muzejs iekārtots poligona „Ķīvītes" administrācijas ēkā. Pastāvīgajā 
ekspozīcijā var apskatīt antīkus radioaparātus, gleznas, senatnīgus mājsaimniecības 
priekšmetus, kā arī daudzas citas savdabīgas un vērtīgas lietas, kuras tiek izceltas no 
atkritumu grēdām. Daudziem šiem priekšmetiem ir īpašs stāsts, kuru izstāstīs muzeja 
gids. Sevišķu interesi daudzi senākos laikos lietoti sadzīves priekšmeti izraisa 
visjaunākajiem poligona apmeklētājiem. 
 
Adrese:  poligons „Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads 
GPS 56.5610978  21.1926830 
Tālr.:  63459091, 26420306 
Darba laiks: katru darbdienu 9:00 – 16:00, ekskursiju lūgums pieteikt iepriekš. 
Ieejas maksa:  bezmaksas. 
 
 
2.   Kuršu vikingu apmetne 
Kuršu vikingu apmetne piedāvā lielisku iespēju izzināt kuršu vikingu dzīvesziņu, 
iejusties vikingu tēlos, izzināt leģendas, patīkami atpūsties ģimenes un draugu lokā. Te 
ir iespēja iepazīt Grobiņas vēsturiskās vietas un objektus, kuriem pieskārusies vikingu 
elpa un pirksts. 
 
Adrese: Pīlādžu iela 3, Grobiņa, Grobiņas novads 
GPS 56.5338435  21.1519525 
Tālr.: 26490324 
www.grobinasvikingi.lv 
Darba laiks:  darbdienās –  iepriekš piesakoties,�S. 11:00 – 20:00, Sv. 12:00 – 18:00.  
Ieejas maksa: bezmaksas; brauciens ar liellaivu – 3 EUR/pers., min. personu skaits – 4. 
 
 
3.   Aktīvās atpūtas un veikborda parks “BB Wakepark” 
Parks darbojas Beberliņu ūdenstilpē Karostā. Te ir iespēja izmantot kabeļa veikborda 
trasi, telšu vietas, kā arī atpūsties pludmales kafejnīcā un dažādos izklaides 
pasākumos. Pieejama inventāra (veikborda dēļa, aizsargķiveres, 
hidrotērpa) noma. Jauno braucēju un iesācēju apmācība. 
 
Adrese: Lībiešu iela 2/6, Liepāja 
GPS 56.5626546 21.0161167 
Tālr.:  26146183 
www.bbwake.lv 
Darba laiks:  katru dienu 9:00 – 22:00. 
Ieejas maksa:  15min - 7,50 EUR; 30min - 15 EUR; 1h - 30 EUR,  inventāra noma 7 
EUR. 
 
 
4.   Sveču liešanas darbnīca 
Ventspils Amatu mājas sveču darbnīcā ir iespēja profesionālu meistaru pavadībā, ar 
viņu padomu izgatavot sveces visdažādākajās tehnikās, uzzināt par sveču vēsturi un to 
ražošanu mūsdienās.  Īpaši piedāvājumi grupām. 
 
Adrese: Ventspils Amatu mājā 2. stāvā, �Skolas ielā 3, Ventspilī 
GPS  57.3975483  21.5661608  



Tālr.:  29251335, 29353571 
www.svecudarbnica.lv 
Darba laiks:  iepriekš piesakoties. 
Ieejas maksa:  pieaugušajiem - 0,85 EUR skolēniem, studentiem un pensionāriem - 0,43 
EUR; 
ģimenes biļete (2 pieaugušie + 1–5 bērni)  - 1,42 EUR + cena par izlietoto materiālu 
sveču pagatavošanai. 
 
 
5.  Ances muiža – barona fon Bērakāzu dāvana dēlam Ulriham Johannam celta 18.gs., 
tajā ierīkots franču parks. Atjaunotajā ēkā saimnieko rokdarbnieku kopa „Paukers”, var 
iegādāties dažādus amatnieku izstrādājumus vai kopā ar  Ances sklandraušu cepšanas 
asociācijas meistariem izcept sklandraušus. 
 
Adrese:   Ances muiža, Ances pagasts, Ventspils novads 
GPS  57.5144764  22.0230745 
Tālr.:  26307029 
www.visitventspils.com 
Darba laiks:   iepriekš piesakoties. 
Ieejas maksa:  pieaugušajiem – 0,80 EUR;  
skolēniem, pensionāriem – 0,50 EUR; skalndraušu cepšana – pēc vienošanās.  
 
 
6.  Zūru muzejs – neliels, skolu grupu iecienīts muzejs, kurā glabājas unikāls eksponāts 
– Latvijas pirmās cukurfabrikas cukurgalvas atliešanas forma (māla konuss, apdarināts 
ar koku un koka stīpām) un citi senlaiku sadzīves priekšmeti. Atpūtai izveidots dīķis un 
Mīlestības saliņa ar koka soliņiem, tiltiņiem un laipām, bet ceļš uz muzeju ved pa 
simtgadīgu liepu dubultaleju.  
 
Adrese:  Zūras, Vārves pagasts, Ventspils novads 
GPS   57.2558088   21.602077 
Tālr.:  26658602 
www.visitventspils.com 
Darba laiks:  iepriekš piesakoties. 
Ieejas maksa:   bezmaksas. 
 
 
7. Aptiekas muzejs Ugālē  – aptiekā ierīkots neliels privātmuzejs, kurā apskatāmi 
aptiekas vēstures priekšmeti: dokumenti, izkārtnes, fotogrāfijas un aptiekas trauki, svari 
un ierīces zāļu gatavošanai. Aptieka Ugāles „Aptiekā” atvērta 1895.gadā. Tā faktiski 
bez pārtraukuma darbojas jau 118.gadu. 
 
Adrese: Ugāle, Ventspils novads 
GPS 57.276862   22.030749 
Tālr.:  29806002 
www.visitventspils.com 
Darba laiks:  iepriekš piesakoties.  
Ieejas maksa:  bezmaksas.  
 
 
8. Talsu tautas nama „Radošajā sētā” - vienā no Talsu deviņiem pakalniem, 
Ķēniņkalna pakājē, ar skaistu Lielās ielas iekšpagalmu un terasi, kurā atmirdz pilsētas 
jumti un skursteņi, jauki iekārtojušies Talsu mākslinieki un amatnieki. Iekšpagalmā 
apmeklētāji varēs iejusties ķēniņa lomā, nofotografējoties Ķēniņkalnā ķēniņa krēslā, un 
saņemt zīmogu nospiedumu akcijas dalībnieku anketā Talsu novada tūrisma 
informācijas centrā. 
 



Adrese: Talsu tautas nams „Radošā sēta”, Lielā iela 19/21, Talsi 
GPS  57.2440619   22.5906869 
Tālr.: 26156970, 26469057 
www.talsutautasnams.lv 
Darba laiks:  1.jūnijs – 1.septembris P. – Pt. 9:00 – 18:00, S. 10:00 – 16:00, Sv. 10:00 – 
14:00, 1.septembris – 1.jūnijs P. – Pt. 9:00 – 18:00, S. 10:00 – 14:00,  Sv. – slēgts. 
Ieejas maksa:  bezmaksas. 
 
 
9.   Rojas Jūras zvejniecības muzejs  
Muzejā iekārtotās ekspozīcijas stāsta par Rojas novada vēsturi, burinieku laikmeta 
burvību, padomju okupācijas laika slavenākā zvejnieku kolhoza „Banga” uzvaras 
gājienu, kā arī par zivju konservu tapšanu.  Muzejs piedāvā darboties arī radoši – lāpīt 
tīklus, siet jūrnieku mezglus –, kā arī piedāvā speciālas izklaides programmas 
jaunlaulātajiem un ekskursantu grupām.  
 
Adrese: Selgas iela 33, Roja, Rojas novads 
GPS 57.5014343  22.8148855 
Tālr.: 63269594,  29449917 
www.visit.roja.lv   
Darba laiks: P. – brīvs, O. – S. 10:00 – 18:00, Sv. – 10:00 – 15:00.  
Ieejas maksa: skolēniem, pensionāriem, studentiem - 0,28 EUR, pieaugušajiem – 0,71 
EUR. 
 
 
10.   Dabas takas Slīteres nacionālajā parkā 
Atjaunotas labiekārtotas dabas takas vienā no dabas daudzveidības ziņā bagātākajām 
teritorijām Baltijas jūras piekrastē. Takas izvietotas dažādos senā ledāja un jūras 
veidotos dabas kompleksos: Šlīteres taka – Zilo kalnu pakājē, Pēterezera taka – kangaru 
un vigu ainavā, Kolkas raga priežu taka – piejūras zemienes kāpu zonā. Turpat izbūvēts 
arī jauns putnu vērošanas tornis. 
Slīteres mežos, purvos un liedagā mīt lielākā daļa Latvijas dabai raksturīgo augu un 
dzīvnieku, bet dabas retumu šeit vairāk nekā jebkur citur mūsu valstī.   
 
Adrese: akcijas zīmodziņš: Kolkasraga apmeklētāju un 
informācijas centrā, Kolkasrags, Dundagas novads 
GPS 57.757652  22.602825 
Tālr.:  29149105 
www.daba.gov.lv, www.slitere.lv 
Darba laiks:  takas dabas draugiem ir brīvi pieejamas, taču zīmodziņu par apmeklējumu 
varēs iegūt Kolkasraga apmeklētāju un informācijas centrā darba laikā: no 15.oktobra 
līdz 1.maijam P. – C. slēgts, Pt. – Sv., valsts svētkos, brīvdienās un vētrainajās dienās 
no 10:00 līdz tumsai – pēdējam apmeklētājam; jūnijā – augustā visu diennakti, 
septembrī 8:00 – 20:00. Ārpus darba laika ar iepriekšēju pieteikumu. 
Ieejas maksa: bezmaksas. 
 
 
11.    Mērsraga informācijas centrs  
Esat mīļi gaidīti Mērsragā – ģimenei un dabas atpūtai draudzīgajā novadā! Vietā, kur 
saticībā un mierā viena ar otru sadzīvo osta un dzeltenām kvarca smiltīm klātā 
pludmale, vietā, kur cilvēkiem piemīt jūras vēja audzēts spīts un visi darbi tiek pavadīti 
ar dziesmu un deju. 
Katru gadu jūnijā ziedošais, priežu mežu ieskautais un ūdeņiem bagātais Mērsrags 
aicina uz kopīgu līgošanu, un tad jau aiz kalniem nav Jūras svētki, kad var nogaršot 
kādu nokūpinātu buti un izbraukt jūrā ar kuģīti. Bet jau augustā, Mērsraga svētkos, 
zvejnieksievām lāpot tīklus, var klausīties teiksmas un nostāstus par maldugunīm kāpās, 
par pirātiem, par to, kā nu tur i’ vo nav bīj’s... 



 
Adrese: Zvejnieku iela 2, Mērsrags, Mērsraga novads  
GPS 57.3366545  23.1228676 
Tālr.: 63237704, 26572494 
www.mersrags.lv 
Darba laiks: 1.maijs – 1.septembris P. –  Pt. 10:00 – 18:00; S. 11:00 – 14:00, Sv. – 
slēgts. 
Ieejas maksa:  bezmaksas. 
 
 
12.   Lielā Ķemeru tīreļa laipa 
Teiksmaina pastaiga pa dēļu laipām neskartā augstajā purvā. Laipa gājēju aizvedīs sūnu, 
purva priedīšu, akaču, tumšu ezeriņu un vaivariņu smaržas valstībā. Uzmanīgi 
ieskatoties, var ieraudzīt gan kukaiņēdāju augu raseni, gan dažādus putnus – purva 
tilbīti, balto cielavu, koku čipsti –, bet varbūt tālumā kāds sadzirdēs dzērves.  
Īsāku pastaigu cienītāji var doties pa laipas mazo loku, savukārt tiem, kas izvēlēsies 
doties pa lielo loku, lielākā balva būs skatu tornis, no kura paveras brīnišķīgs skats uz 
purva ainavu mazliet no augšas. Laipu iespējams apmeklēt arī gida pavadībā (par 
atsevišķu samaksu). 
 
Adrese: Ķemeru nacionālais parks, Slampes pagasts, Tukuma novads 
GPS 56.9108213  23.4597057 
Tālr.: 67730078,  26424972 
www.kemerunacionalaisparks.lv 
www.daba.gov.lv/kemeri. 
Darba laiks: Zīmodziņu saņemt iespējams Ķemeru NP 
 informācijas centrā Ķemeros, „Meža mājā” no 1.05. līdz 30.09.  -  
no 11:00 – 17:00. 
Ieejas maksa: bezmaksas. 
 
 
13.   SIA „Satori Alfa” 
Uzņēmums „Satori Alfa” nodarbojas ar smiltsērkšķu nektāra ražošanu. Produkts tiek 
pasterizēts ļoti saudzīgā režīmā, kas izstrādāts kopā ar zinātniekiem. Uzņēmumā 
ražotajiem produktiem netiek pievienoti konservanti, stabilizatori, tādēļ uzglabāšana 
svaigajam nektāram ir 15 dienu. Papildus tiek ražota arī 100% smiltsērkšķu sēklu eļļa 
u.c. produkti.  
Interesentiem tiek piedāvāta smiltsērkšķu dārza apskate, stāstījums par to audzēšanu, 
pārstrādi, ogām piemītošajām labajām īpašībām un pozitīvo ietekmi uz organismu. Tiek 
piedāvāta arī smiltsērkšķu kokteiļa degustācija. 
Ekskursija grupām no 5 līdz 30 personām. Iespējama arī produkcijas iegāde. 
 
Adrese:  „Santas”, Tumes pagasts, Tukuma novads 
GPS 56.8997052  23.0203744 
Tālr.: 27863709 
www.satorialfa.lv 
Darba laiks: apmeklējumam pieteikties iepriekš. 
Ieejas maksa: 3,50 EUR/pers. (mazai grupai vai ģimenei līdz 10 personām);  
2,80 EUR/pers. (grupā no10 līdz 30 personām).  
 
 
14.  Šlokenbekas muižas iepazīšana ar uzdevumu starpniecību 
Šlokenbekas muiža vēstures rakstos pirmoreiz minēta pēc 1484. gadā, kad, kā 
vēsturnieki uzskata, sākusies tās celtniecība, lai aizsargātu netālo Tukumu no 
ienaidnieku uzbrukumiem. Gadu gaitā tā piederējusi vairākām dzimtām: gan Butlariem 
un Šenkingiem, Putkammeriem un Grothusiem, gan Mēdemiem un Rekēm. No senākās 
muižas apbūves saglabājušās šaujamlūkas mūra sienās. Ekskursiju iespējams papildināt 



ar īpašo degustāciju, kurā būs dota iespēja izbaudīt dažādus Kurzemes vīnus un 
nogaršot Degoles sierus par atsevišķu samaksu. 
 
Adrese: Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads 
GPS 56.9760160  23.2261073  
Tālr.: 25155225 
www.slokenbeka.lv 
Darba laiks: P. – Sv. 10:00 – 17:00,  
ārpus darba laika  - pēc pieteikuma. 
Ieejas maksa: bezmaksas. 
 
 
15.   Kandavas novada muzeja ekspozīcija „Ar zirgu uz Kandavas tirgu”  
Ekspozīcija sniedz ieskatu par Kandavu saimnieciskā uzplaukuma laikā – 20. gs. 
sākumā, kad pilsētā darbojās kroģi, iebraucamās vietas, viesnīcas un tirgus. Ar šo 
piedāvājumu iespējams iepazīties gan pašiem klātienē, gan pasūtot teatralizētu 
uzvedumu, kurā Kandavas novada muzeja darbinieki iejutīsies agrāko kandavnieku 
dzīvē. Teatralizētais uzvedums pieejams par papildu samaksu un ar savlaicīgu 
rezervāciju grupai ne mazākai par 10 personām. 
Kandavas novads dzīvo ar garšu! 
 
Adrese: Talsu ielā 11, Kandavā, LV-3120, Kandavas novads 
GPS  57.0387717  22.7704092 
Tālr.: 63182064, 26667031 
www.kandavaskultura.lv 
Darba laiks:  P. -  slēgts, O., T, P.  9:00 – 16:00, C . 9:00 – 18:00,  
S. 10:00 – 14:00,  Sv. - slēgts. 
Ieejas maksa:  0,70 EUR - pieaugušajiem, 
 0,50 EUR -  skolēniem, studentiem, pensionāriem. �Sestdienās muzeja apmeklējums 
par brīvu!  
 
 
16.   Mērojies spēkiem ar pasaules čempionu atpūtas kompleksā „Valguma 
pasaule” 
Ikvienam ir unikāla iespēja savā ritmā izmēģināt vai apgūt iemaņas Latvijā ļoti 
populārajā orientēšanās sportā.  
4 kilometru (ne)garā trasīte līkumo Ķemeru nacionālā parka teritorijā, Valguma dabas 
gleznu takas apkaimē. Sacensība – pašam ar sevi, cits uz papēžiem nemin. Tomēr 
neklātienē ikviens mērojas spēkiem ar pasaules čempionu orientēšanās sportā Edgaru 
Bertuku, kurš šo trasi jau veica... Pasaules čempiona laiku uzzināsiet, kad paši būsiet 
sasnieguši finišu! 
Papildus piedāvājam aizraujošu atpūtu baskāju un galda spēļu takā, meditācijas 
labirintā, gardas maltītes piknika vietā „Pie Vāgnera” un panorāmas restorānā. 
 
Adrese: atpūtas komplekss „Valguma pasaule”, Smārdes pagasts,  
Engures novads 
GPS  56.9898684  23.3153818 
Tālr.:  29414022, 63181222 
www.valgumapasaule.lv 
Darba laiks:   kad vien vēlaties! 
Ieejas maksa: 6 EUR par viena dalībnieka (nelielas komandas) orientēšanās komplekta 
nomu. 
 
 
17.  Atpūtas bāze „Juku dzirnavas" 
Plašais un tanī pašā laikā ļoti mājīgais atpūtas komplekss „Juku dzirnavas" atrodas 
gleznainākajā Latvijas nostūrī tīra mežezera krastā. Šī brīnišķīgā vieta ietver sevī 



iespēju vienlaicīgi izbaudīt gandrīz neskartās dabas skaistumu un komfortablu atpūtu. 
Juku dzirnavu viesiem ir iespēja apbrīnot vienus no skaistākajiem Latvijas savvaļas 
dzīvniekiem — staltbriežus, ko ieraudzīt dabā ir reta un visbiežāk acumirklīga veiksme. 
Līdzās atpūtas kompleksam tie tiek audzēti plašā, meža dzīvniekiem rūpīgi pielāgotā 
teritorijā. 
 
Adrese:  „Juku dzirnavas”,  Šķēdes pagasts, Saldus novads 
GPS  56.8633351  22.4975292 
Tālr.:  26825552 
www.jukudzirnavas.lv  
Darba laiks:  apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
Ieejas maksa: pēc vienošanās. 
 
 
18.  O.Kalpaka muzejs un piemiņas vieta „Airītes” 
Apmeklētājiem pēc rekonstrukcijas atvērts Oskara Kalpaka muzejs Saldus novada Zirņu 
pagasta „Airītēs”. Muzejs 2007. gada ugunsgrēkā nodarīto postījumu dēļ bija slēgts 
sešus gadus, bet tagad ikviens interesents atkal aicināts aplūkot gan skaisto ēku, gan 
mūsdienīgo un atraktīvo ekspozīciju. 
Jaunā ekspozīcija, salīdzinot ar iepriekšējo, ir daudz plašāka, un tajā izmantotas jaunās 
tehnoloģijas. Viena no ekspozīcijas daļām veltīta Brīvības cīņām un O.Kalpaka 
bataljonam, citā aplūkotas O.Kalpaka gaitas Pirmā pasaules kara laikā, savukārt 
ekspozīcijas trešajā daļā atspoguļotas liecības par O.Kalpaka bērnību un jaunību. 
Viesiem ir pieejams audio gids trīs valodās – latviešu, vācu un angļu.  
 
Adrese:  „Airītes”, Zirņu pagasts, Saldus novads 
GPS  56.6694310  22.1523882  
Tālr.:  22017465 
www.karamuzejs.lv 
Darba laiks:   katru dienu 10:00 – 17:00. 
Ieejas maksa:  bezmaksas; ekskursija gida pavadībā – 7,11 EUR/ h. 
 
 
19.  Kapelleru nams  
Saldus vēsture, attīstība un kultūras dzīve nav iedomājama bez Kapelleru ģimenes. Viņi 
ieradās Saldus miestā no Austrijas. 1857. gadā Kapelleri uzcēla namu un atvēra aptieku. 
Šajā ēkā ilgu laiku atradās Saldus rajona bibliotēka, tagad ēka ir vairāku biedrību 
mājvieta. Biedrība "Ilizanna" Kapelleru namā interesentiem piedāvā piedalīties 
radošajās darbnīcās, apskatīt izstādes, kā arī salonveikalā „Pūču māja” iegādāties mīļas 
dāvanas un jaukus suvenīrus. 
 
Adrese: Striķu iela 7, Saldus, Saldus novads 
GPS  56.6649814  22.4945972 
Tālr.:  26423495 
www.draugiem.lv/kapellerunams 
Darba laiks:  P.- Pt. 10:00 – 17:00,  S. 9:00 – 14:00,  Sv. - brīvs vai iepriekš piesakoties. 
Ieejas maksa:   pēc vienošanās. 
 
 
20.   Lauku sēta „Bieriņi” 
Lauku mājās „Bieriņi” aplūkojama iespaidīga medību trofeju kolekcija, apskatāmi arī 
dažādi putni, piemēram, fazāni, meža pīles, pāvs.  
 
Adrese:  „Bieriņi”, Nīgrandes pagasts, Saldus novads 
GPS 56.4431157 22.1003586 
Tālr.:  29449245 
www.bierini.viss.lv 



Darba laiks:  apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
Ieejas maksa:  1,42 EUR – pieaugušajiem, �0,71 EUR – bērniem un pensionāriem. 
 
 
21.  Kuldīgas novada muzejs 
Joprojām dzīva ir leģenda par to, ka ēka ir bijusi Krievijas paviljons izstādē Parīzē 1900. 
gadā. Pēc vērienīgas iekštelpu restaurācijas un jaunu ekspozīciju iekārtošanas, muzejs 
apmeklētājiem durvis vērs 2014. gada 26. aprīlī! Trešajā stāvā - pilsētas vēsturei veltīta 
ekspozīcija. Ēkas otrajā stāvā - 20.gs. sākuma turīga kuldīdznieka dzīvoklis, kurā būs 
apskatāma daļa no kolekcionāra Jāņa Mētras apjomīgās kāršu kolekcijas. Arī šajā 
vasarā, katru piektdienas un sestdienas novakari, ikviens tiek gaidīts uz Kuldīgas 
novada muzeja rīkotajiem brīvdabas kino seansiem Kuldīgas pilsētas dārzā. "Goldingen 
Night Cinema" - dokumentālās un spēlfilmas, animācija un videomāksla... tiekamies, 
kad saule norietējusi! 
 
Adrese: Pils iela 5, Kuldīga 
GPS 56.9682045  21.9765457  
Tālr.:  633 50179, 633 22364  
www.kuldigasmuzejs.lv  
Darba laiks:  P. – slēgts, O. – Sv. 10:00 – 18:00.  
Ieejas maksa:  sekot cenrādim. 
 
 
22.  Ainiņas briežu dārzs 
Pārgājieni, radošās darbnīcas, konkursi, svētki. Takā var doties gan kopā ar maskās 
tērptiem gidiem, gan patstāvīgi. Gidi Ainiņa un ežuks Žuks zinātkāros ceļotājus ved pie 
dambriežiem, meža rukšiem Anša un Grietas, suņiem Coko un Dukāta, skudriņas Zitas, 
saules zaķēna Solo un mēness zaķēna Melo, iepazīstina ar kokiem, puķēm, putniem, 
zivīm, vāverēm u.c. dzīvniekiem. Ar burkāniem, kāpostiem, āboliem, u.c. gardumiem 
cienājam briežus. Takas ietvaros izveidots spēļu laukums. Bērni var celt savas 
Mazsālijas, zīmēt, krāsot, dziedāt, minēt mīklas, darboties ežuka Žuka skoliņā. 
 
Adrese:  „Mazsālijas”, Snēpeles pagasts, Kuldīgas novads 
GPS  56.8825196  21.9377972  
Tālr.:  22003744 
www.mazsalijas.lv  
Darba laiks:  iepriekš vienojoties. 
Ieejas maksa:   iepriekš vienojoties. 
 

 
23.  Alsungas Livonijas ordeņu pils pagrabi 
Nocietinātajai būvei ar iekšējo pagalmu ir vairāk nekā vienu metrus biezi mūri. No 
senās celtnes var apskatīt tikai daļu. Tā nav piedzīvojusi restaurāciju, daļā telpu notiek 
remonts, tomēr aplūkot zudušo Šverinu godību ir vērts. Piemēram, te saglabājušās 
grīdas ar lielām kaltajām naglām kopš hercoga laikiem un unikālas alvas lējuma durvju 
eņģes Senās celtnes pagrabos apmeklētājus biedē sikspārņi. 
 
Adrese:  Pils iela 1, Alsunga 
GPS  56.9816516   21.5671527  
Tālr.:   26425015  
www.suitunovads.lv 
Darba laiks:  vasaras sezonā (01.06. - 30.09.) P. – slēgts, O. – Pt. 10:00 – 17:00, S. 
10:00 – 16:00. Sv. – slēgts. Pārējā laikā – iepriekš piesakoties. 
Ieejas maksa:  0.50 EUR/personai. 
 


