
IESKATIES! AKCIJAS NOTEIKUMI

GAVENĀ BALVA

TICu kontaktinformācija DALĪBNIEKA ANKETA

Adrese: Kaņiera ezers, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Tālr.:  67730078,  26424972
www.kemerunacionalaisparks.lv,  www.daba.gov.lv/kemeri

30.  Kaņiera ezera pilskalna laipa 
Kaņiera ezers ir viena no labākajām putnu vērošanas vietām ne 
tikai Ķemeru nacionālajā parkā, bet arī visā Latvijā. Ezerā ir 14 salu, 
un te pavisam konstatētas 237 putnu sugas. Kaņiera pilskalna 
laipa savas nomaļās atrašanās vietas dēļ būs īsts saldais ēdiens 
dabas baudītājiem. Savukārt no skatu platformas paveras lielisks 
skats uz citādi grūti pieejamo ar niedrāju labirintiem klāto Kaņiera 
dienvidu galu. 

Adrese: „Aronijas – 180”, Zirņu pagasts, Saldus novads
Tālr.:  26425012

43.  Ārstniecības augu dārzs „Aronijas – 180”
Iespēja aplūkot zāļu sievas Ritas Armulikas ārstniecības augu dārzu, 
kā arī nogaršot un iegādāties saimnieces vāktās tējas. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: „Baltiņi”, Nīgrandes pagasts, Saldus novads
Tālr.:  29385079

44.  Lauku sēta „Strauti”
 „Strautos” var redzēt lauku dzīvi visā tās bagātībā. Apmeklētāji var 
apskatīt vairāk nekā 140 visdažādāko mājputnu, kārtīgu aitu 
ganāmpulku, govis, trušus, poniju u.c. lauku sētas iemītniekus. Tāpat 
saimniece laipni izrāda arī savu krāšņo dārzu. Saimniecība ir 
bioloģiski serti�cēta, un tur iespējams iegādāties arī stādus un, 
protams, īstus lauku labumus. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: Kaņiera ezers, Lapmežciema pagasts, Engures novads
Tālr.:  67730078, 26424972
www.kemerunacionalaisparks.lv,  www.daba.gov.lv/kemeri

31.  Kaņiera ezera niedrāju laipa
Uz pontoniem būvēta laipa, no kuras Ķemeru nacionālā parka 
apmeklētāji var iepazīt putniem bagātā Kaņiera ezera niedru 
labirintus no pavisam cita skatu punkta. Tā sākas Riekstu 
pussalā, uz kuras atrodas arī putnu vērošanas tornis. 

Adrese: 1905.gada iela 6, Kuldīga
Tālr.:  25618685
 www.biblio.kuldiga.lv 

45.  Mākslas nams
Esot Kuldīgā, nepaej garām šim namam! Tajā allaž baudāma 
māksla. Divos ēkas stāvos aplūkojamas visdažādāko tēmu un 
mākslas žanru izstādes. Izlasi arī a�šu pie Mākslas nama ieejas – 
varbūt tieši todien ir kāda tikšanās ar interesantu cilvēku, kāds 
koncerts vai cits kultūras pasākums.

Kurzemes tūrisma asociācija no 2014.gada 1.maija līdz 30.septembrim aicina piedalīties akcijā 
„Apceļo Kurzemi”, viesojoties 23 Kurzemes atklāšanas vietās. 

Akcijas „Apceļo Kurzemi” dalībnieku kartes var saņemt Kurzemes tūrisma informācijas centros 
vai arī lejupielādēt interneta mājas lapā www.kurzeme.lv

Dalībnieku kartēs katrā atklāšanas vietā tiks veikta atzīme par piedalīšanos.

Akcijas noslēguma pasākums plānots 2014.gada 28. novembrī Ventspilī, Kurzemes tūrisma 
asociācijas gada balles „Lielais Jēkabs 2014” ietvaros. Tās laikā aktīvākie ceļotāji, kuri būs 

apmeklējuši vismaz 12 atklāšanas vietas un saņēmuši akcijas zīmoga nospiedumus dalībnieku 
anketā, izlozes kārtībā saņems balvas no akcijas atbalstītājiem.

Aizpildītas anketas lūdzam nodot kādā no Kurzemes tūrisma informācijas centriem Kuldīgā, 
Talsos, Ventspilī, Liepājā, Saldū vai Tukumā līdz 2014.gada 1.novembrim.

Adrese: Pils iela 5, Kuldīga
Tālr.:  26796182
www.smilskalni.lv 

46.  Vīna degustācijas senajā Kuldīgas pils pagrabā 
(Kuldīgas pilsētas dārzā)
Verot pils pagraba durvis, sajūtama vēstures, bet pāri visam 
aveņu, upeņu, kazeņu un smiltsērkšķu mājas vīnu smarža, kuri 
darīti z/s „Smilškalni” no pašu audzētām ogām. Vīns un 
uzkodas… mmm… garšo gardi! 
Grupām vīna degustācija iespējama jebkurā laikā, iepriekš 
piesakoties.

Adrese: Kuldīgas vecpilsēta
Tālr.:  63322259
www.visit.kuldiga.lv

48.  Kuldīgas vēsturiskais centrs ap Alekšupīti
Kuldīgas viduslaiku vēsturiskais centrs ap Alekšupīti - unikāls, 
vienīgais Baltijā saglabājies tāda veida 17. - 18. gadsimta 
mazpilsētas ēku apbūves ansamblis ap Alekšupīti. Upīte tek tieši 
gar daudzu ēku sienām, un tāpēc Kuldīga tiek dēvēta par 
Latvijas Venēciju. Sākotnēji tagadējā vecpilsētas centra ēkas 
būvētas kā Kuldīgas pils priekšpilsēta. 2013. gadā vēsturiskais 
centrs piedzīvojis pārmaiņas – izveidota moderna, bet tajā pašā 
laikā vienkārša strūklaka, atjaunots tiltiņš pār Alekšupītes 
ūdenskritumu, atjaunots senais bruģis Rātslaukumā.

Dundagas tūrisma informācijas centrs:  Dundagas pils, Pils iela, Dundaga
+371 29444395, www.dundaga.lv, www.visit.dundaga.lv

Durbes tūrisma informācijas punkts:  Raiņa iela 5, Durbe
+371 28677141,  www.durbe.lv 

Embūtes tūrisma informācijas centrs:  Embūte – 1, Vaiņodes novads
+371 26632134

Grobiņas novada tūrisma informācijas punkts:  
Aktīvā tūrisma centrs „Kuršu Vikingu apmetne” Pīlādžu iela 1, Grobiņa
+371 26490324, www.grobinaturisms.lv 

Kandavas tūrisma informācijas centrs: Kūrorta iela 1B, Kandava,
+371 63181150, +371 28356520, www.visitkandava.lv 

Karostas apmeklētāju informācijas centrs:  Invalīdu iela 4, Liepāja
+371 26369470, www.karostascietums.lv 

Kazdangas tūrisma informācijas centrs:  Jaunatnes gatve 2, Kazdanga
+371 29103813

Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs:  Kolkasrags, Kolkas pagasts
+371 29149105,  www. kolkasrags.lv, www.ziemelkurzeme.lv 

Mērsraga informācijas centrs: Zvejnieku iela 2, Mērsrags, 
+371 63237704, +371 26572494, www.mersrags.lv

Nīcas tūrisma informācijas centrs:  Bārtas iela 6, Nīca
+371 63489501, +371 29458532, www.nica.lv 

Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs:  Dzintaru iela 2, Pāvilosta
+371 63498229, +371 29121894, www.pavilosta.lv 

Priekules tūrisma informācijas punkts:  Saules iela 1, Priekule
+371 29472063, +371 63497950, www.priekulesnovads.lv

Rojas tūrisma informācijas centrs:  Selgas iela 33, Roja
+371 63269594, www.roja.lv 

Rucavas tūrisma informācijas centrs:  Buši, Rucava
+371 29134903, +371 63467054, www.rucava.lv 

Sabiles tūrisma informācijas centrs:  Pilskalna iela 6, Sabile
+371 63252344,  www.sabile.lv 

Valdemārpils tūrisma informācijas centrs:  Raiņa iela 14 A, Valdemārpils
+371 63254762, www.valdemarpils.lv 

Ziemupes/Vērgales tūrisma informācijas punkts:  
Ziemupes tautas nams, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads
+371 29437166, www.ziemupe.ciemos.lv  

Adrese: „Upmaļi”, Rendas pagasts, Kuldīgas novads 
Tālr.:  26555532
www.anna-bergmans.eu

52.  Vides un veselības saimniecība „Upmaļi”
Aromterapijas, re�eksoloģijas, veselīgā uztura un vēl citi 
neskaitāmi dziedinošie dārzi, kuri izveidoti šai skaistajā ainavā, 
lai saimniecības apmeklētāji varētu pavadīt dažas brīnišķīgas 
stundas  ļaujoties  smaržu, garšu un neparastu izjūtu baudai. 
Zāļu sieva Māra aicinās Jūs iepazīt un piedzīvot  pašu senāko - 
dabas, augu, ūdens un uztura dziedināšanu.                                                                                                                                                                    
Lauka pavardā iespējams pagatavot īpašus cienastus, bet Zāļu 
Namā – pašu rokām izgatavot savas tējas, ziedes, kosmētiku vai 
ziepes. Izstrādātas īpašas programmas arī senioru un ģimeņu 
grupām, programmas ar dažādām noteiktām tēmām. Produktus 
iespējams arī iegādāties.      

Adrese:  Žibgrava, Alsunga, Alsungas novads
Tālr.:  63351342, 26425015 
www.alsunga.lv

53.  Žibgravas veselības taka
Tās garums ir aptuveni 1,2 km, taku par unikālu padara tās 
paugurainais meža reljefs (gravas augstums vietām sasniedz 
pat 15 metrus), augu sugu daudzveidība, kā arī gleznainie 
Kauliņupītes līkumi, kas divās vietās šķērso taku. Žibgravas 
veselības taku izveidoja 90. gadu beigās. 2013.gadā taka tika 
atjaunota un tuvākajos gados piedzīvos vēl vairumu patīkamas 
pārmaiņas un priecēs tās apmeklētājus.

Adrese:  Ziedulejas 3, Alsunga, Alsungas novads
Tālr.:  29446594
www.alsunga.lv

54.  Suitu amatniecības un mākslas telpa „Rija”
Suitu amatnieki – grupa radošu, idejām pilnu amatu meistaru. 
RIJA  ir amata meistaru kopā nākšanas vieta un vienlaicīgi arī 
veikaliņš un darbnīca. Iepriekš piesakoties, iespējams piedalīties 
suitu sklandraušu tapšanas procesā, kā arī to degustēšanā. Ja nu 
kāds vēlas klātienē dzirdēt Suitu sievu skaļās balsis, tad Rija ir tā 
vieta, kur to darīt!

Adrese: „Miķeļi”, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads
Tālr.:  29326341
www.dipdap.lv

49.  Koka rotaļlietu ražotne „MGS Factory” 
Ja Kuldīgā esi ieradies ar ģimeni, draugu kompāniju vai lielāku 
grupu, vari doties iepazīties ar bērnu koka skrejriteņa „Dip-Dap” 
un leļļu koka māju moduļu tapšanu – tam ideja dzimusi tepat 
Kuldīgā. Pirms doties ceļā, lūdzu, piezvani saimniekam, lai 
vienotos par izdevīgāko ciemošanās laiku.

Adrese:  Kabiles pagasts, Kuldīgas novads
Tālr.:  63354168

51.  Kalnansu purva taka 
Kalnansu purvā apkārt ezeriņam ierīkota pastaigu taka, kura 
ietver purvainu mežu, Bezdibeņa ezeru un tipisku purvu ar 
purva augiem. Cilvēku ar kustību traucējumiem, kā arī mazu 
bērnu vecāku ērtībām, cauri purvam ierīkots dēļu celiņš. Taka 
dabas mīļotājiem, kā arī jaukai laika pavadīšanai brīvā dabā.

Adrese:  „Polīši”, Rumbas pagasts. Kuldīgas novads
Tālr.:  28346862

50.  Brīvdabas dievnams „Bētelis” 
Plašums, netveramas sajūtas un ticība. Brīvdabas nams „Bētelis” 
iesvētīts 2012.gadā un ir vienīgais tāda veida brīvdabas 
dievnams Latvijā.  Ikviens, kurš vēlas, šeit var laulāties, kristīties 
un piedalīties dievkalpojumos.

Adrese:  Pils iela 5, Kuldīga
Tālr.:  26843858

47.  Restaurācijas centrs  
Kur vēl citur kā restaurācijas centrā apskatīsi vecpilsētas namu 
logu, durvju un detaļu pārvērtības. Īsta darbnīcas smarža! 
Vietējie ļaudis šeit var iegūt informāciju un pat izmantot centra 
resursus, lai atjaunotu savu seno māju koka logus un durvis. 
Pārējiem interesentiem, iepriekš piesakoties, ir iespēja uzzināt 
par koka arhitektūru un tās saglabāšanu mūsu pilsētā.Adrese: Dzeņu iela 2, Kandava

Tālr.:  26369421
www.linda.viss.lv

34.  Keramikas ceplis Kandavā
Vai zināt, ka keramika ir viena no senākajām amatu prasmēm?
Vai vēlaties uzzināt, kā no mazas māla pikas radīt izcilu mākslas 
darbu? To visu un vēl vairāk varēsi uzzināsiet, apmeklējot 
keramiķes Lindas Romonovskas darbnīcu. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: Kalnmuiža, Kandavas pagasts, Kandavas novads
Tālr.:  26699033
www.kalnmuizaspils.lv

35.  Kalnmuižas pils
Kalnmuiža ir vidēji liela privātmuiža, kas atrodas Kandavas 
novadā, gleznainajā Abavas senlejas kreisā krasta nogāzē. 
Muiža pastāv vismaz kopš 15.gs. beigām. Tās centra apbūve – 
kungu nams un saimniecības ēkas – veidojusies 19.gs. sākumā. 
Pēc Otrā pasaules kara muiža bija kolektīvais, vēlāk pašvaldības 
īpašums. 2013.gada vasarā tā vēra durvis visiem ceļotājiem. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: Brīvības laukums 13 (otrais stāvs), Tukums
Tālr.:  22000408
www.manaligzda.com

36.  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: Striķu iela 22, Saldus, Saldus novads
Tālr.:  63881547
www.muzejs.saldus.lv

38.  J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs
Muzejā iespējams aplūkot J.Rozentāla oriģināldarbus, kā arī citu 
Latvijas mākslas klasiķu un mūsdienu mākslinieku darbus. 
Protams, neiztrūkstoša vērtība ir vēstures ekspozīcija.

Adrese:  „Dzirnavas”, Pampālu pagasts, Saldus novads
Tālr.: 36865506, 28658911

39.  Artūra Hartmaņa senlietu privātkolekcija
A.Hartmaņa privātkolekcija izvietota Pampāļu pagasta 
„Dzirnavās”. Ekspozīcijā, iespējams aplūkot Pampāļos un 
Pampāļu apkārtnē atrastās senlietas, sākot ar mājsaimniecības 
piederumiem, pūra lādēm, radioaparātiem un patafoniem, kas 
darbojas, beidzot ar kara laika relikvijām un brīnišķīgu 
pastmarku kolekciju, kā arī fotogrā�jas, grāmatas un daudz citu 
interesantu lietu. 

Adrese:  „Ziķi”,  Zirņu pagasts, Saldus novads
Tālr.: 29456334

40.  Kino un foto vēstures ekspozīcija
Zirņu pagasta lauku sētas „Ziķi” saimnieks Andris Bušinskis savās 
mājās ir iekārtojis bagātu un daudzpusīgu kino un foto vēstures 
ekspozīciju, tajā iespējams aplūkot agrāko laiku aparatūru, 
materiālus, iepazīties ar fotografēšanas un �lmēšanas procesu. 
Turklāt saimnieks savai ekspozīcijai uzbūvējis papildu ēku – 
guļbūvi bišu šūnas formā.

Adrese:  „Klapatas”, Pampāļi, Zvārdes pagasts, Saldus novads
Tālr.:  63865253

41.  Keramikas darbnīca „Klapatas”
Iespēja iegādāties keramiķes veidotos izstrādājumus, redzēt, kā 
top darbi. un pašam pamēģināt kaut ko izveidot. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese:  „Lapsas”, Zvārdes pagasts, Saldus novads
Tālr.:  29274565

42.  Zvārdes šautuve
Šautuvē laipni gaidīts ikviens interesents, lai izmēģinātu vai 
pārbaudītu savas šaušanas prasmes. Zinoši šaušanas instruktori 
apmācīs un instruēs par drošu un pareizu šaušanu. Šautuvē ir 
iespējams izīrēt ieroci, kā arī te ir stendi „skrejošais alnis” un 
„skrejošā mežacūka”. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: „Austrumi”, Saldus pagasts, Saldus novads
Tālr.:  26470849

37.  Tekstildarbnīca „Austrumi”
Tekstilmāksliniece Baiba Rītere ciemiņiem piedāvā iespēju 
apskatīt tekstildarbnīcu, iepazīstinot viesus ar aušanas procesu, 
tā speci�ku un krāsu nozīmi. Iespējams aplūkot Baibas 
brīnišķīgos gobelēnus. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: „Rotas", Zantes pagasts, Kandavas novads
Tālr.:  26416458

33.  Zantes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības muzejs
2012. gada maijā Zantes pagasta svētkos pirmoreiz durvis vaļā 
vēra Aivara Fībiga izveidotais Zantes BUB (brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrība)  muzejs. Zantes brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju biedrība dibināta 1933. gadā. Ierodoties šajā 
muzejā, apmeklētāji var aplūkot ugunsdzēsēju mašīnu, 
aprīkojumu, formas tērpus, darba piederumus u.c.   Interesen-
tiem ir iespēja iejusties ugunsdzēsēju lomā. 
Tiek piedāvāts aplūkot skolēnu zīmējumus, fotogrā�jas, 
mūzikas instrumentus u.c. 

Adrese:  Irlavas pagasts, Tukuma novads
Tālr.:  28302871, 29105209

32.  Dabas un izziņas taka „Viesatas upesloki"
Gleznainajos Viesatas krastos tiek piedāvāts izstaigāt dabas 
taku un sarīkot pikniku dabā. Dabas takā būs iespēja apskatīt 
upes stāvkrastus, 200 gadu vecu priedi, brūno avotiņu, cūku 
vannu, bebru māju, mežizstrādes laukumu, melnalkšņu audzi, 
dižbērzu, Spuņņakmeni un daudzus citus objektus. Takas 
garums vienā virzienā ir 5,1 km, un to iespējams iziet trīs 
dažādos variantos.

KULDĪGA
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ATKLĀJ 
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NO 
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WWW.KURZEME.LV

Galvenā balva - TŪRISTU KLASES VELOSIPĒDS 
Kurzemes apceļošanai, 
kuru dāvā Kurzemes tūrisma asociācija 
(www.kurzeme.lv) 
un SIA "Velokurjers" (www.velokurjers.lv)

Saldus tūrisma informācijas, 
kultūras un sporta centrs
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
Tālr.: 63807443
E-pasts: tic@saldus.lv
www.saldus.lv,  www.turisms.saldus.lv

Vārds:

Aizpildītas anketas lūdzam nodot 
Kurzemes tūrisma informācijas 
centros Kuldīgā,Talsos, Ventspilī, 
Liepājā, Saldū vai Tukumā.

1. Nenovērtēto lietu 
    muzejs

2. Kuršu vikingu 
    apmetne

9. Rojas Jūras 
     zvejniecības muzejs

10. Dabas takas Slīteres 
        nacionālajā parkā

17. Atpūtas bāze 
      „Juku dzirnavas"

19. Kapelleru nams 

20. Lauku sēta „Bieriņi”

21. Kuldīgas novada 
       muzejs

22. Ainiņas briežu dārzs

23. Alsungas Livonijas 
        ordeņu pils pagrabi

18. O.Kalpaka muzejs 
        un piemiņas 
         vieta „Airītes”

11. Mērsraga 
        informācijas centrs 

12. Lielā Ķemeru 
        tīreļa laipa

15. Kandavas novada 
        muzeja ekspozīcija 
„Ar zirgu uz Kandavas tirgu” 

16. Mērojies spēkiem ar 
      pasaules čempionu atpūtas 
kompleksā  „Valguma pasaule”

13. SIA  „Satori Alfa”

14. Šlokenbekas muižas 
        iepazīšana ar 
        uzdevumu starpniecību

3. Aktīvās atpūtas un 
     veikborda parks 
    “BB Wakepark”

4. Sveču liešanas 
     darbnīca

5. Ances muiža

6. Zūru muzejs

7. Aptiekas muzejs 
     Ugālē

8. Talsu tautas nama 
    „Radošajā sētā”

Galvenā balva - 
TŪRISTU KLASES VELOSIPĒDS 
Kurzemes apceļošanai
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- Atklāšanas vieta
- Ieskaties!
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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.

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.

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:  „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). 

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: 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.

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: 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.

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. 

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! 

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, fotogrā�jas 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. 

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.

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.

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.

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.

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.

ATKLĀŠANAS VIETASKURZEMES KARTE IESKATIES!

ATKLĀŠANAS VIETAS 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.

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.

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.

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.

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. 

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.

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. 

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.

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.

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: Lauku ielas gals, Liepāja
GPS  56.4944266 21.0242749

1.   Putnu vērošanas torņi Liepājas ezerā
Liepājas ezers ir nozīmīga ūdensputnu ligzdošanas un 
caurceļošanas vieta. Ligzdošanas laikā te patvērumu rod 
vairākas Eiropā apdraudētas putnu sugas. Ezerā ierīkoti divi 
putnu vērošanas torņi, Lauku ielas galā arī laipa, kas ved ezerā.

Adrese:  Šķēdes iela 2c, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas novads
Tālr.:  63453504, 26540345
www.zarini.no.lv

2.   Kurzemes zvejnieka sēta
Ekspozīcijai, kuras pamatā ir Raču ģimenes vēsture, ir trīs daļas; 
tajās izstāstīta Latvijas tautas vēsture un zvejnieku likteņi. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 

Adrese: Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads
GPS  56.3764025 20.9834622

3.   Tautumeitas un velns
Bernātu dabas parkā uzstādītas koktēlnieka Alvja Vitrupa 
darinātās koka skulptūras pēc teikas „Kā Dienvidkirzemes 
tautastērpā radušās krāsas” motīviem.

Adrese:  „Gaismas”,  Virga, Virgas pagasts, Priekules novads
Tālr.:  28271340

4.   Virgas skolas senlietu krātuve
Daudz vēstures materiālu par Virgas muižas kompleksa, 
tagadējās skolas,  vēsturi, bagātīga senlietu kolekcija, kā arī 
īpašais jaunums – pilnībā nokomplektēts Virgas sieviešu 
tautastērps. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: Skolas iela 12, Priekule
GPS  56.4468687  21.6066728
Tālr.:  29472063

5.   Priekules senlietu krātuve
Te var aplūkot dažādu laiku sadzīves priekšmetus, īpaši 20. gs. 
20. – 30. gados darinātus, labi saglabājušos rokdarbus un 
izšuvumus, kā arī īpašo jaunumu – pilnībā nokomplektētu 
Priekules sieviešu tautas tērpu. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: Dzirnavu dīķi, Grobiņa
Tālr.:  29294912
www.vikingwake.com

10.  Veikparks „Viking Wake Center”
Izbaudiet ūdens un ātruma vilinājumu Grobiņas dzirnavu dīķī 
ierīkotajā veikparkā! Piedāvā arī veikborda apmācību un 
vizināšanos ar pūsli.

Adrese:  Saules iela 141, Ventspils
Tālr.:  28611333
www.piedzivojumuparks.lv

11.  Ventspils piedzīvojumu parks  – aktīvās atpūtas un 
sporta komplekss, kas darbojas cauru gadu. Šeit veiklību un 
izturību var pārbaudīt dažādās atrakcijās.

Adrese:  Lauku iela 5, Ventspils
Tālr.:  63623974
www.udensparks.lv

12. Ventspils Ūdens piedzīvojumu parks  – atpūtai un 
veselības uzturēšanai šeit ir pieejama atrakciju daļa, SPA 
komplekss, baseins, atlētiskās un vingrošanas zāles.

Adrese:  Medņu iela 19, Ventspils
Tālr.:  26429684
www.pludmalesakvaparks.lv

13.  Ventspils Pludmales akvaparks – karstajā vasaras svelmē 
un vēsākās vasaras dienās ūdens priekus iespējams piedzīvot 
šeit, izbaudot nobraucienus pa slīdrenēm vai plunčāties 
dažādos baseinos.

Adrese:  Jāņa iela 17, Ventspils
Tālr.:  63622031
www.muzejs.ventspils.lv

14.  Livonijas ordeņa pils  – šeit ik uz soļa var pārliecināties, ka 
vēsture joprojām ir dzīva. Par to atgādina gan 2. stāva telpas, 
gan plašais ekspozīciju klāsts, kas stāsta par pilsētas, ostas un 
Ventspils novada vēsturi.

Adrese:  Maiznieku iela 11, Ventspils
Tālr.:  63622805
www.jaunradesnams.lv

16. Planetārijs un observatorija  – lai atklātu jaunus Visuma 
noslēpumus, apmeklētāji ik dienu laipni gaidīti vērot unikālus 
zvaigžņu šovus un caur teleskopu vērot Saules, planētu, to 
pavadoņu un miglāju pasauli.

Adrese:  „Krastiņi”, Ances pagasts, Ventspils novads
Tālr.:  26844295, 26826839
www.dabalaba.lv

19. Loku šaušanas trase „DabaLaba”  –  atpūta ģimenei vai 
draugu kompānijai.   1 – 3,5 km garajās trasēs, kas  ved gar dīķi, 
pa ceļu gar pļavām, pa dambi gar upi, izvietoti 10 mērķi 3D 
formātā. Var baudīt loku šāvēju zupu, iznomāt kanoe laivas, 
doties safari izbraucienos. Pirts un nakšņošana pirtiņā. 

Adrese: Popes pamatskola, Pope, Popes pagasts, 
Ventspils novads
Tālr.:  26825367

20. Popes muižas ansamblis un ekspozīcija   – 17.gs. Eiropas 
nozīmes arhitektūras piemineklis, kurā �lmēta slavenā 
izēšanās epizode �lmai „Vella kalpi”. Muižas parkā aug 
visskaistākais Latvijas dižskābārdis (apkārtmērs 3 m), milzu 
ozols (apkārtmērs 6 m), īves un ēdamo kastaņu koki. Skolā 
iekārtota ekspozīcija par muižas vēsturi. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: Jūras iela 1a, Roja, Rojas novads
Tālr.:  28627919, 29127447
www.visit.roja.lv

21. Laivu noma Rojā
Pie Rojas tilta izveidota jauna laivu piestātne ar laivu nomas 
punktu, lai baudītu nesteidzīgu laivošanu pa upi. Šeit 
iespējams iznomāt airu laivas, smailītes, SOT kajakus un kanoe 
laivas; iespējams laivošanas inventāru izīrēt līdzi ņemšanai. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: Bākas iela 60, Mērsrags, Mērsraga novads
Tālr.:  28325803
www.mersrags.lv

22. Mērsraga bāka
Bāka tika iesvētīta 1875.gada 10.septembrī. Bākas uguns 
augstums ir 21,3 m. Dzelzs konstrukcijas apakšējā daļa Pirmā 
pasaules kara laikā (1914.gadā) tika stipri bijāta. 1922.gadā 
iebetonēta un nostiprināta ar dzelzsbetona kontraforsiem. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: „Laumas”, Īves pagasts, Talsu novads
Tālr.:  26403240, 29477731
 www.laumas.lv

23.  Disku golfs „Laumas”
Latvijā pirmā pastāvīgā disku golfa trase. Spēles galvenie 
atribūti ir lidojoši diski un 18 speciāli ierīkoti mērķa grozi, 
spēles princips – trāpīt disku grozā pēc iespējas ar mazāku 
metienu skaitu. 

Adrese: Ūdensdzirnavas, Strazdes pagasts, Talsu novads
Tālr.:  29172252, 29940066
www.udens-dzirnavas.lv

24.  Ūdensdzirnavas
Piedaloties īpašo „Ūdensdzirnavu” cepumu cepšanā, sajūti 
Kurzemes elpu ar tradicionālo ēdienu "grūdeni" un sien sieru 
uz dzīvas uguns Kurzemē lielākajā manetļskurstenī. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: Strazdes muiža, Strazdes pagasts, Talsu novads
Tālr.:  20266761, 63254889

26.  Strazdes rūķu burziņš
Satiec Strazdes rūķus, iepazīsti viņu ikdienu un kopā čakli 
pastrādā radošajās darbnīcās Strazdes muižas rūķu burziņā. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: Šlīteres mežniecība, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tālr.:  63286000, 28385025
www.slitere.lv

27.  Šlīteres ozols namiņā
Šlīteres bākas namiņā izveidots unikāls objekts – ozola makets dabiskā lielumā. Tas ir ne tikai 
pārsteidzoši skaists, bet arī „gudrs” – tā uzdevums palīdzēt izprast vecu, dobumainu koku nozīmi 
dabas daudzveidībā, jo šādu koku var salīdzināt ar daudzdzīvokļu māju – tajā ir neskaitāmas nišas 
dažādu augu un dzīvnieku dzīvei. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: Dundagas TIC, Dundagas pils, Dundaga, Dundagas novads
Tālr.:  63232293, 29444395
www.dundaga.lv

28.  Marķēts velomaršruts ap Dundagu „Baron bōgans”
Daudzveidīgs, kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem, 
atpūtas un izziņas iespējām bagāts, ap 40 km garš veloaplis. 
Krišjāņa Barona bērnības zeme un dzimtas dzīvesvietas. 
Iespējamas degustācijas lauku mājās, viesošanās Pāces vilnas 
fabrikā, Dundagas pils un Kubalu skolas-muzeja apmeklējums, 
arī citi objekti. Marķēts ar zilām standarta zīmēm. 
Atsevišķos objektos apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: biedrība „Kolkas makšķernieku klubs”, Kolkas pagasts, 
Dundagas novads
Tālr.:  29323048
www.kolka.lv

29.  Labiekārtota atpūtas teritorija „Zēņu dīķis” 
Kolkas pievārtē
„Zēņu dīķis” ir vietējo iedzīvotāju un viesu iecienīts atpūtas 
objekts, kurā makšķerē, pavada brīvo laiku   un atpūšas. Tas 
atrodas ap 3 km no Kolkas pie Kolkas – Rojas šosejas. Vairāk 
nekā 4 ha plašajā teritorijā ierīkots stāvlaukums, informācijas 
stends, tiltiņi, takas, lapenes un telšu vietas. 

Adrese: "Spāres muiža", Spāre, Talsu novads
Tālr.:  28620076, 28688563

25.  Spāres muiža
To var iepazīt teatralizētās ekskursijās un uzvedumos, kā arī 
piedaloties „slīcināto” kliņģeru cepšanā. 

Adrese:  Talsu iela 240, Ventspils
Tālr.:  29102584
www.visitventspils.com

17. Briežu dārzs  – šeit no 6,5 m augsta skatu torņa ir 
iespējams vērot staltbriežus, dambriežus un mežacūkas 30 ha 
platībā.

Adrese:   Lielā prospekta un Vasarnīcu ielas ielokā, Ventspils
Adrese:  Talsu ielā, Ventspils
www.visitventspils.com

18.  Bērnu pilsētiņa un bērnu parks „Fantāzija”  –   iecienīta 
rotaļu un spēļu pasaule mazuļiem, kur ik svētdienu 12:00 
bērnu pilsētiņā un 15:00 bērnu parkā „Fantāzija” notiek 
aizraujoši bezmaksas pasākumi.

Adrese:  Riņķa iela 2, Ventspils
Tālr.:  63624467
www.muzejs.ventspils.lv

15.  Piejūras Brīvdabas muzejs un Mazbānītis   – muzejā 
apskatāmas seno latviešu un lībiešu zvejnieku un zemnieku 
dzīves liecinieces: laivas, dzīvojamās ēkas, klētis, pirtiņas, pat 
vējdzirnavas un enkuri. Iecienītākā izklaide ir izbrauciens ar 
mazbānīti, kuram par godu šogad Ventspilī notiks starptautis-
kais šaursliežu dzelzceļa muzeju salidojums.

Adrese: Skolas iela 3, Durbe, Durbes novads
Tālr.:   29164833

7.   Informatīvi izglītojoša ekspozīcija par Durbes ezeru
Tajā ir iespēja iepazīties ar ezera izveidošanās laiku no ledus 
laikmeta līdz mūsdienām.

Adrese:  Ievkalni, Medzes pagasts, Grobiņas novads

9.   „Odziņu” bedrīšakmens
„Odziņu” bedrīšakmens, senais kulta akmens no bronzas 
laikmeta, pirms 2000 – 3000 gadiem izmantots kā svētvieta. 
Apstrādājot lauksaimniecības zemes, akmens tika aprakts. 
2013.gadā akmeni atraka un pārveda uz jaunu atrašanās vietu 
netālu no Mātras pilskalna. Tagad aptuveni 15 kubikmetru 
lielais un 43 tonnas smagais dižakmens atkal ir ikvienam 
apskatāms jaunajā vietā pie Grobiņas – Ventspils lielceļa. 

Adrese: „Liedagi”,  Medzes pagasts, Grobiņas novads

8.   Ozollaipu pludmale „Liedagi” 
Labiekārtota pludmale Baltijas jūras krastā ar pastaigu laipām, 
informācijas stendiem, piknika vietām, pārģērbšanās 
kabīnēm, tualeti un automašīnu stāvlaukumu.

Adrese:  Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
GPS   56.4438495 21.8563907

6.   Lielbātas avots
Lielbātas avots ir lielākais Latvijas dzidravots. Tas atrodas netālu 
no vēsturiskās Vaiņodes jeb Lielbātas pils Rietumkurzemes 
augstienē sakoptā un ekoloģiski tīrā vidē. Lielbātas dzidravots 
tek no rietumiem uz austrumiem pretī saulei, tāpēc jau izsenis 
tiek uzskatīts par maģisku, pat svētu, kam piemīt dziednieciskas 
spējas. Tas ir brīvi pieejams, un ikvienam ir iespēja nogaršot tā 
ūdeni. 

LIEPĀJA

VENTSPILS

TALSI

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 �nišu!
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.

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 

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.

gaidīts uz Kuldīgas novada muzeja rīkotajiem brīvdabas kino 
seansiem Kuldīgas pilsētas dārzā. "Goldingen Night Cinema" - 
dokumentālās un spēl�lmas, animācija un videomāksla... 
tiekamies, kad saule norietējusi!

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.

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).
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Zemnieku saimniecība „Geidas”
Ekskursija z/s „Geidas” ģimenei vai draugu kompānijai līdz 15 personām.

Salmu darbnīca
Dāvanu karte ģimenei (2+2) Salmu darbnīcas apmeklējumam
www.salmulietas.lv

Viesu nams „Ružciems”
Nakšņošana ģimenei (2+2) un dabas takas apmeklējums.
www.ruzciems.lv

Šokolādes muzejs „Pure Chocolate”
Garda pārsteiguma balva no Šokolādes muzeja
www.purechocolate.lv/lv/sokolades-muzejs/

Hotel „Tukums”
1 nakti "Superior" klases numurā 2 personām kopā ar brokastīm
www.hoteltukums.lv

Tukuma TIC
Pārsteiguma balva
www.visittukums.lv

Liepājas teātris
dāvanu kartes uz Liepājas teātra izrādi.
www.liepajasteatris.lv 
 
Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs
Suvenīru komplekts.
www.liepaja.travel 
 
Karostas cietums 
Dāvanu karte 30 EUR vērtībā.
www.karostascietums.lv 
 

Viesnīca Hotel Kolumbs
viena nakts komforta klases numuriņā 2 personām ar brokastīm numuriņā.
www.hotelkolumbs.com

Blue Shock Bike
Dāvanu kartes elektrodivriteņu nomai vienai dienai.
www.blueshockbike.lv

Kubalu skola – muzejs
Iejušanās skolēna ādā mūsdienās senākajā guļbūves skolas namā Latvijā 
(19. gs.) – Kubalu skolā - muzejā. Manteļskurstenis un sklandraušu degustācija.
www.kubalmuz.lv

Dundagas TIC
Diena kopā ar dabas gidi Inu Braunu Slīteres nacionālajā parkā 
un Dundagas novadā.
www.dundaga.lv/turisms

Laumu dabas parks 
Dāvanu karte un suvenīri
www.laumas.lv

Talsu novada TIC 
Suvenīri un ekskursija pa Talsu pilsētu
www.talsitourism.lv 

AnnA BergmanS tējas dārzi
dāvanu komplekts.
anna-bergmans.eu
 
Suitu amatniecības un radošā telpa „Rija”
dāvanu komplekts
 
Zemnieku saimniecība „Smilškalni”
mājas vīnu dāvanu komplekts.
 

Garšu fabrika
garšvielu dāvanu komplekts.
www.garsufabrika.lv 

Laivu kompānija „Jūras laivas”
laivu brauciens pa Abavas upi no Sabiles līdz Rendai (4 personām).
www.juraslaivas.lv
 
Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs
suvenīru komplekts.
www.visit.kuldiga.lv

„Saldumu tūres” uzņēmēji
„Saldumu tūres” saldumu grozs.
www.turisms.saldus.lv

Saldus TIKS centrs
 Suvenīru komplektu 
www.turisms.saldus.lv

Ventspils TIC
Pārsteiguma balva
www.visitventspils.com

Ventspils Piedzīvojuma parks
Dāvanu karte ģimenei
www.piedzivojumuparks.lv

Ventspils Ūdens piedzīvojuma parks 
Dāvanu karte ģimenei
www.udensparks.lv

Ventspils Pludmales akvaparks
Dāvanu karte ģimenei
www.pludmalesakvaparks.lv


