apmeklējamie objekti

OGA VI

11

OGA VI

12

Jaunpils Amatu māja

Tukuma pilsētas svētki
“Precību spēles Tukumā”

OGA VI

21

OGA VI

22

Kuldīgas novada
muzejs

Hercoga Jēkaba
vīns “Riesling”

OGA VI

23

OGA VI

24

Ēdoles pils

Tūrisma izstāde
“Balttour 2017”

ZĪM
ZĪM
ZĪM
ZĪM
ZĪM
ZĪM
ZĪM
ZĪM

Kuldīgas Mākslas nams

OGA VI

30

OGA VI

31

OGA VI

32

OGA VI

33

OGA VI

34

OGA VI

35

OGA VI

A
ET

Minizoo “Buki”

Jaunpils pils muzejs

20

29

A
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www.stenaline.lv, tālr.: +371 63622999, e-pasts: info.lv@stenaline.com,
adrese: Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601

10

Vides objekts “Tējas tase
kopā ar Ēvaldu Valteru”

OGA VI

A
ET

Saulgriežu svētki
Jūrkalnes Ugunspļavā

OGA VI

Jaunauces muiža

OGA VI

A
ET

Adrese: Ēdole, Kuldīgas novads. Tālr.: 63321251.
Mājaslapa: www.edolespils.lv. Darba laiks:
no 8.00 līdz pēdējam apmeklētājam.
Ieeja: 5,00 EUR.

Dziesminieku vārti
Kurzemē

19

A
ET

pils
Vienīgā Kurzemes bīskapijas celtā
(1265. g.), labi nocietinātā mūra pils
ar torņiem un iekšpagalmu, kas vēl
joprojām ir apdzīvojama. Teikām un
leģendām apvītā pils cietusi karos un
ugunsgrēkos, bet arvien atjaunota.
Jūnijā pils pagalmā notiek Emīla
tirgus.

OGA VI

A
ET

35 	Ēdoles

18

ZĪM

9

35

Keramikas darbnīca
“Saules ceplis”

OGA VI

28

A
ET

OGA VI

Rozentāla akmens

ZĪM

8

Kandavas novada
Amatnieku biedrība

17

OGA VI

A
ET

OGA VI

OGA VI

ZĪM

7

Ģenerāļa Ludviga
Bolšteina piemiņas
muzejs

Lauku sēta “Puteņi”

27

A
ET

OGA VI

16

ZĪM

6

Atpūtas parks
“Laumas”

OGA VI

OGA VI

A
ET

OGA VI

15

Bišu drava “Kāres”

26

A
ET

5

Latvijas
Lauksaimniecības
muzejs

OGA VI

OGA VI

A
ET

OGA VI

Līvu centrs «Kūolka»
Kolkā

14

J. Rozentāla Saldus
Vēstures un mākslas
muzejs

25

A
ET

Jaunrades nams

4

Juris Bārs un
Dundagas Dakterleja

OGA VI

Kapelleru nams

OGA VI

A
ET

Eksotiskās medības
Livonijas ordeņa pilī

OGA VI

“Burukuģu kolekcija
Rojā”

13

A
ET

33

Zinātnes un tehnoloģiju
muzejs “Kurzemes
Democentrs”

Adrese: “Ogulāji”, Rendas pagasts, Kuldīgas
novads. Tālr.: 29101649. Mājaslapa:
www.vinicurlandia.lv. Darba laiks: apmeklējumu
pieteikt iepriekš. Ieeja: pēc vienošanās.

3

A
ET

objekts “Tējas tase
kopā ar Ēvaldu Valteru”
Objekts veltīts leģendārajam aktie
rim un sabiedriskajam darbiniekam,
latviešu strēlniekam, kuldīdzniekam
Ēvaldam Valteram.

Muzeja ekspozīcija
“Padomju laiki Pāvilostā,
50.–80. gadi”

OGA VI

Mērsraga bāka

OGA VI

A
ET

31 	Vides

Privātā senlietu
krātuve “Ģildēni”

2

A
ET

24

Adrese: Kalnsētas parks, Saldus; zīmogu var
saņemt Saldus TIKS centrā, Striķu ielā 3, Saldū.
Tālr.: 63807443. Mājaslapa: turisms.saldus.lv.

31

Radošā darbnīca
“Ligate”

OGA VI

A
ET

Adrese: 1905. gada iela 6, Kuldīga.
Tālr.: 25600623. Mājaslapa:
www.biblio.kuldiga.lv. Darba laiks:
1. septembris–30. aprīlis T. 10.00–16.00,
C. 12.00–18.00, Pk. 10.00–16.00, S. 10.00–16.00,
Sv. 12.00–15.00; 1. maijs–30. septembris
T.–S. 10.00–18.00, Sv. 10.00–16.00.

29 	Rozentāla

akmens
Cieceres gleznainie līkumi iedves
mojuši ne vienu vien Saldus apkai
mes mākslinieku, bet savs akmens
Cieceres krastā ir tikai Janim Rozen
tālam. Akmens atrodas Kalnsētas
parkā, pie tā ir izveidota neliela
atpūtas vieta un novietots stends
ar J. Rozentāla gleznas fotorepro
dukciju.

Mākslas nams
Telpas piepilda plašas ekspozīciju
zāles, kurās, rīkojot personālizstādes,
grupu izstādes un multimediālus
projektus, Mākslas nams iepazīstina
ar latviešu un ārzemju mākslinieku
darbiem, kas caur vizuālo mākslas
valodu atklāj personību saistošas un
sabiedrībā aktuālas tēmas.

Rīgas Zooloģiskā
dārza filiāle “Cīruļi”

1

A
ET

28

32 	Kuldīgas

Lavandas saimniecība
“Zoovilla”

OGA VI

A
ET

Adrese: Jaunauces pagasts, Saldus novads.
Tālr.: 26014296. Mājaslapa:
www.jaunaucespils.lv. Darba laiks: apmeklējumu
pieteikt iepriekš. Ieeja: par ziedojumiem.

32

Jāņa Čakstes
laukums

A
ET

Adrese: “Puteņi”, Zvārdes pagasts,
Saldus novads. Tālr.: 25915640.
Darba laiks: apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieeja: gida pakalpojumi – 1,00 EUR, bērniem –
bez maksas.

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

A
ET

J. Rozentāla Saldus
Vēstures un mākslas muzejs
Muzejā izstādīti J. Rozentāla oriģi
nāldarbi un citu latviešu vecmeista
ru un mūsdienu mākslinieku darbi,
kā arī apkopoti materiāli un liecības
par ievērojamā gleznotāja dzīvi
un daiļradi. Apskatāma vēstures
ekspozīcija par Saldus pilsētu un tās
veidošanos.

Adrese

A
ET

Adrese: “Ērģelnieki”, Jaunpils. Tālr.: 28301408.
Mājaslapa: www.draugiem.lv/velgapavlovska/.
Darba laiks: T.–S. 10.00–18.00, Sv. 10.00–16.00.
Ieeja: 1,00 EUR, ar gidu – 2,00 EUR vienai
personai, ar radošu darbošanos – 2,00 EUR
vienai personai.

26

Galvenā balva no “Stena Line” – dāvanu karte braucienam
divām personām ar vieglo transporta līdzekli,
maršrutā Ventspils – Nīneshamne – Ventspils

Uzvārds

A
ET

Jaunpils Amatu māja
Jaunpils Amatu māja – vieta, kurā
var iepazīties ar dažādiem amatiem
un aušanas tehniku, apskatīt un
iegādāties dažādus vietējo amatnie
ku darinājumus.

Jaunauces muiža
Jaunauces pils celta ampīra stilā
19. gadsimta pirmajā pusē. Joprojām
apskatāma sākotnējā interjera
apdare – vienīgais vēlīnā klasicisma
paraugs Latvijā, kas ir tik neskarts –
ar vienīgo autentisko klasicisma
stila kupola gleznojumu ovālajā zālē
un krāšņu 19. gs. sākumā mūrēto
balto podiņu kolekciju. Ap pili un
saimniecības ēkām izveidots gandrīz
astoņus hektārus liels ainavu parks
ar savdabīgu dīķi un salu.

Jēkaba vīns
“Riesling”
Iespējams apskatīt Mārtiņa Vīgnera
3,5 ha plašo vīnadārzu, kurā tiek
audzēti aptuveni 9000 stādu no
19 “Vitis vinifera” vīnogu šķirnēm.
Šeit iespējams nodegustēt “Weisser
Riesling”, “Chardonnay” un “Blauer
Fruhburgunder” vīnus, kuri tapuši
pēc vīndarīšanas tradīcijām, kas
saglabātas jau kopš Hercoga Jēkaba
laikiem.

E-pasts

A
ET

23

26

30

34 	Hercoga

Galvenā balva

Tālrunis

A
ET

23

sēta “Puteņi”
Saimnieks un saimniece viesiem
piedāvā iepazīt tradicionālos
gadskārtu rituālus un izdarības, pa
šiem izzināt ķimeņu siera vai kāda
cita latviešu ēdiena gatavošanas
noslēpumus, doties ekskursijās un
pārgājienos. Lauku sētā tiek piedā
vāta velosipēdu noma un iespēja
pavizināties zirga vilktā droškā.

34

Pirmo zīmoga nospiedumu dalībnieka anketā var iegūt,
apmeklējot Kurzemes stendu “Balttour 2017” izstādē.
Akcijas dalībnieku anketas var saņemt Kurzemes tūrisma
informācijas centros, diženajās vietās vai lejupielādēt interneta
vietnē www.kurzeme.lv.
Aizpildītās anketas aicinām nodot līdz 2017. gada
10. novembrim kādā no Kurzemes tūrisma informācijas
centriem Kuldīgā, Talsos, Tukumā, Saldū, Liepājā vai Ventspilī.

Plašāka informācija par akciju
Kurzemes tūrisma informācijas centros:
Kuldīgā, Baznīcas ielā 5, tālr.: 63322259;
Liepājā, Rožu laukumā 5/6, tālr.: 63480808;
Saldū, Striķu ielā 3, tālr.: 63807443;
Talsos, Lielā ielā 19/21, tālr.: 63224165;
Tukumā, Talsu ielā 5, tālr.: 63124451;
Ventspilī, Dārzu ielā 6, tālr.: 63622263;
vai
Kurzemes tūrisma asociācijā, Baznīcas ielā 5, Kuldīgā,
tālr./fakss: 63322259, mob. tālr. 20371650,
e-pasts: kta@kuldiga.lv.

Vārds

A
ET

29

28 	Lauku

Adrese: Kuldīgas vecais rātslaukums, Baznīcas
iela 5, Kuldīga. Tālr.: 63322259. Mājaslapa:
www.visit.kuldiga.lv. Darba laiks:
1. oktobris–30. aprīlis P.–Pk. 9.00–17.00;
1. maijs–30. septembris P.–Pk. 9.00–18.00,
S.–Sv. 10.00–15.00.

Akcijas dalībnieki, kuri būs viesojušies vismaz 12 no 35
diženajām vietām un saņēmuši atzīmi dalībnieku anketā,
piedalīsies atbalstītāju dāvāto balvu izlozē.

Noslēguma pasākums un dalībnieku anketu izloze notiks
2017. gada 24. novembrī, Talsos, Kurzemes tūrisma asociācijas
gada balles “Lielais Jēkabs 2017” ietvaros.

A
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22

27

Kurzemes tūrisma asociācija no 2017. gada 1. marta līdz
31. oktobrim aicina piedalīties akcijā “Apceļo Kurzemi”,
viesojoties 35 diženās Kurzemes vietās, lai atpūstos,
ieraudzītu un izmēģinātu ko jaunu, redzētu un baudītu.

Dalībnieka anketa

A
ET

Adrese: Kapelleru nams, Striķu iela 7, Saldus.
Tālr.: 29443117. Mājaslapa: turisms.saldus.lv.
Darba laiks: apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieeja: 1,00 EUR.

Kuldīgā ir ticējums – ja vēlies nodzī
vot līdz 100 gadiem, apsēdies blakus
novadniekam, izcilajam aktierim
Ēvaldam Valteram un kopā ar viņu
“iedzer tēju”.

Akcijas noteikumi

A
ET

nams
Kapelleru namā tiek piedāvāta
vienreizēja iespēja kļūt par interak
tīvu Saldus vēstures izzinātāju un
izgatavot jauku dāvaniņu.

Vāka foto: Kaspars Strēlis
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30

25 	Kapelleru

18

A
ET

Adrese: “Kāres”, Blīdenes pagasts, Brocēnu
novads. Tālr.: 29497903. Mājaslapa:
www.meduspils.lv. Darba laiks: apmeklējumu
un ekskursijas pieteikt iepriekš.
Ieeja: 15,00 EUR par grupu (1 h).

Akcija “Apceļo Kurzemi”

Adrese: “Margrietas”, Smārdes pagasts,
Engures novads. Tālr.: 26072594.
Darba laiks: apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieeja: bez maksas, meistarklases par
atsevišķu samaksu.

A
ET

Adrese: Pils iela 5, Kuldīga. Tālr.: 63350179.
Mājaslapa: www.kuldigasmuzejs.lv. Darba laiks:
P.–O. 12.00–18.00, T.–Sv. 10.00–18.00. Ieeja:
skolēniem, studentiem, senioriem – 1,00 EUR,
pieaugušajiem – 1,50 EUR.

darbnīca
“Saules ceplis”
Keramiķe Madara Bartkeviča apmek
lētājus iepazīstina ar keramikas pirm
sākumiem, trauku izveidi un melnā
cepļa kurināšanas specifiku. Darbi
tiek veidoti bez ripas palīdzības.

A
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25

drava “Kāres”
Bitenieks Jānis Vainovskis Blīdenes
“Kārēs” piedāvā iespēju piedalīties
vaska sveču liešanas procesā un
iegādāties dažādu formu vaska
sveces, kā arī aicina uzzināt daudz
jauna par medu un bitēm, nogaršot
medu, bišu maizi un ziedputekšņus.

www.kurzeme.lv

21 	Keramikas

A
ET

Adrese: “Pils”, Jaunpils. Tālr.: 63107082,
26101458. Mājaslapa: www.jaunpilspils.lv.
Darba laiks: P.–C., Sv. 10.00–18.00, Pk.–S.
10.00–20.00, Sv. slēgts. Ieeja: skolēniem,
studentiem, pensionāriem – 0,50 EUR,
pieaugušajiem – 1 EUR.

27 	Bišu

20

ZĪM

Adrese: Tukuma TIC, Talsu iela 5, Tukums.
Tālr.: 63124451, 28311557.
Mājaslapa: www.visittukums.lv.

Jaunpils pils muzejs
Jaunpils pils – vieta, kur sākas jūsu
ceļojums pa Kurzemi. Tā ir vieta,
kura spēs uzrunāt ikvienu, kas lab
prāt vēlas izbaudīt ceļojumu laikā
un pavadīt neaizmirstamus brīžus
senā viduslaiku pilī.

novada muzejs
Joprojām ir dzīva leģenda par to,
ka 1900. gadā ēka ir kalpojusi kā
Krievijas paviljons izstādē Parīzē.
2014. gadā noslēgusies vērienīga
ēkas restaurācija un jaunu muzeja
ekspozīciju izveide. 2. stāvā izvei
dotajā dzīvoklī iespējams ielūkoties
turīga kuldīdznieka ikdienā 20. gs.
sākumā, apskatāma arī daļa no
kolekcionāra Jāņa Mētras apjomīgās
kāršu kolekcijas.

centrs «Kūolka» Kolkā
Līvu savienības Kolkas grupa kopj
un eksponē senās Latvijas pamat
tautas – lībiešu – valodas un kultūras
vērtības, kas iekļautas Latvijas na
cionālā kultūras mantojuma un Lat
vijas kultūras kanona sastāvā. Seno
saimniecības priekšmetu kolekcija,
literatūra par lībiešu un Ziemeļkurze
mes vēsturi, audio un video ieraksti
līvu valodā.

Adrese: “Laumas”, Īves pagasts, Talsu novads.
Tālr.: 29477731, 26403240. Mājaslapa:
www.laumas.lv. Darba laiks:
1. maijs–31. oktobris O.–Sv. 10.00–18.00.
Ieeja: sākot no 4 EUR vienai personai,
pieejamas ģimenes biļetes.

ZĪM

21

33 	Kuldīgas

Adrese: Striķu iela 22, Saldus. Tālr.: 63881547.
Mājaslapa: muzejs.saldus.lv. Darba laiks:
O.–Pk. 9.00–17.00, S.–Sv. 10.00–16.00. Ieeja:
pieaugušajiem – 0,57 EUR, bērniem – 0,28 EUR.
Svētdienās senioriem un ģimenēm ar bērniem
muzeja apmeklējums bez maksas.

parks “Laumas”
Atpūtas parka Bišu, Augu, Putnu
un Meža takās tevi gaida aizraujoša
iepazīšanās ar brīnumainiem dabas
noslēpumiem, savukārt Sporta takā
un Disku golfa spēlē – aktīva, radoša,
jautra un veselīga atpūta.

ZĪM

pilsētas svētki
“Precību spēles Tukumā”
Tukuma pilsēta bija pirmā, kura
iedibināja pilsētas svētku tradīciju,
un nu tie notiek jau 23. gadu!
Šī gada svētku tēma – precības un
spēles (14.–16.07).

18 	Atpūtas

ZĪM

24 	Tukuma

13

9

17

15

16 	Līvu

Adrese: Dzintaru iela 1, Pāvilosta.
Tālr.: 63498276, 29226273. Darba laiks:
15. septembris–14. maijs P.–Pk. 9.00–17.00;
15. maijs–14. septembris T.–Pk. 9.00–17.00,
S.–Sv. 12.00–16.00. Ieeja: skolēniem – 0,25 EUR,
studentiem, invalīdiem, pensionāriem –
0,50 EUR, pārējiem – 1,00 EUR.

7

22

	Muzeja ekspozīcija
“Padomju laiki Pāvilostā,
50.–80. gadi”
Ekspozīcija sniedz nelielu ieskatu
tajā, kā pāvilostnieki dzīvojuši
slēgtajā zonā.

Adrese: Talsu iela 11, Kandava. Tālr.: 63181156,
29338847. Mājaslapa: www.puralade.lv.
Darba laiks: P.–Pk. 9.00–16.00, S.–Sv.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieeja: par ziedojumiem.

ZĪM

6

novada
Amatnieku biedrība
Kandavas novada amatnieki iepa
zīstina un apmāca dažādos amatos,
rīko radošas darbnīcas, kā arī pārdod
savus darinājumus un pieņem
individuālus pasūtījumus pēc katra
apmeklētāja vēlmēm.

ZĪM

Adrese: Bākas iela 60, Mērsrags. Tālr.: 28325803.
Darba laiks: apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieeja: bez maksas.

6

20 	Kandavas

ZĪM

11

19

ZĪM

Jaunrades nams
Simtgadīgais Latviešu biedrības
nams, kas pārtapis par Jaunrades

bāka
Mērsraga bāka celta 1875. gada
10. septembrī pēc Rīgas biržas
komitejas lūguma, jo akmeņainais
sēklis apdraudēja tos kuģus, kas kaut
nedaudz novirzījušies no līnijas starp
Kolkas uguns kuģi un Daugavas
grīvu. Bākas uguns augstums ir
21,3 m.

Adrese: Dundagas TIC, Pils iela 14, Dundaga.
Tālr.: 29444395, 63232293. Mājaslapa:
www.visit.dundaga.lv. Darba laiks: P.–Pk.
8.30–12.00 un 12.30–17.00, no 15. maija līdz
15. oktobrim arī S.–Sv. 11.00–17.00.
Ieeja: bez maksas.

Adrese: Celtnieku iela 12A, Talsi. Tālr.: 63291343,
29403183. Mājaslapa: www.llm.lv.
Darba laiks: P.–Pk. 9.00–17.00, S.–Sv.
10.00–15.00. Ieeja: senioriem – 0,71 EUR,
skolēniem, studentiem – 1,41 EUR,
pieaugušajiem – 2,84 EUR.

ZĪM

9

13 	Mērsraga

Juris Bārs un
Dundagas Dakterleja
Viens no pirmajiem latviešu ārstiem,
pirmais latviešu valodnieks un viens
no ievērojamākajiem Dundagas
dižgariem, kurš darbojies Dundagas
doktorātā no 1844. līdz 1855. gadam.
Īstenoja būtiskas reformas latviešu
valodniecībā – šodien grūti iedomā
ties latviešu valodas lietošanu bez
Bāra veiktajām reformām.

ZĪM

Adrese: “Ģildēni”, Tadaiķi, Bunkas pagasts,
Priekules novads. Tālr.: 27135771. Darba laiks:
apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieeja: bez maksas.

Adrese: Cīruļi, Kalvenes pagasts, Aizputes
novads. Tālr.: 26527549, 29386963. Mājaslapa:
www.rigazoo.lv. Darba laiks: novembris–marts
katru dienu 10.00–16.00; aprīlis–oktobris katru
dienu 10.00–18.00. Ieeja: 1,50–10,00 EUR.

12

Adrese: Jāņa iela 17, Ventspils. Tālr.: 63626288.
Mājaslapa: muzejs.ventspils.lv. Darba laiks: no
22. jūnija līdz oktobrim. Ieeja: pieaugušajiem –
2,10 EUR, skolēniem, studentiem, pensionāriem
– 1,10 EUR, ģimenes biļete (2 pieaugušie +
1–5 bērni) – 4,20 EUR.

15

ZĪM

	Lavandas saimniecība
“Zoovilla”
Iespēja iepazīt lavandas audzēšanu,
ēteriskās eļļas iegūšanu, nobaudīt
lavandas tēju un limonādi, pat
konditorejas izstrādājumus.

Adrese: Popes pilskalns, Popes pagasts,
Ventspils novads. Tālr.: 29481635, 29376200.
Mājaslapa: www.dziesminiekuvarti.lv.

14

ZĪM
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	Rīgas Zooloģiskā dārza
filiāle “Cīruļi”
137 hektārus plašos aplokos un
mītnēs aplūkojami 38 sugu savvaļas
dzīvnieki, kā arī 12 sugu un visdažā
dāko šķirņu mājdzīvnieki. Zoodārzs
“Cīruļi” – tā ir lieliska, nesteidzīga
atpūta lauku vidē, iepazīstot dzīvo
dabu!

Lauksaimniecības muzejs
Muzejā varēsiet atrast praktiski visu,
kam sakars ar zemi, saimniekošanu
un lauku sētu, gūstot ieskatu lauku
ļaužu ikdienas dzīves norisēs.

ZĪM

3

	Eksotiskās medības
Livonijas ordeņa pilī
Unikāla iespēja doties 13. gs. pilī
eksotiskās medībās kopā ar leopar
diem, pāviem un bruņurupučiem, lai
kolekcionāra A. Vasiļjeva kolekcijās
atrastu brīnumainus tērpu aksesuā
rus un dabas iedvesmotus tērpus no
19. gs. vidus līdz pat mūsdienām.

Adrese: “Buki”, Vārves pagasts, Ventspils novads.
Tālr.: 25120357, 25120375. Mājaslapa:
www.buki.mozello.lv. Darba laiks: visu gadu
(izņemot barga sala laikā) bez brīvdienām
10.00–18.00. Ieeja: pieaugušajiem – 2,00 EUR,
bērniem līdz 12 gadu vecumam – 1,00 EUR.

17 	Latvijas

ZĪM

3

	Privātā senlietu
krātuve “Ģildēni”
Tipiska 19. gs. vidū celta lauku sēta,
kurā saglabājušās visas palīgēkas –
klēts, stallis ar uzbrauktuvi, pagrabs
un pirts. Klētī iekārtotās senlietu
glabātavas krājums dod priekšsta
tu par dzīvi Latvijas laukos 19. gs.
beigās un 20. gs. sākumā, ievērības
cienīgs ir arī vācu un krievu armiju
ieroču un munīcijas krājums.

8

Kurzemē
21.–23. jūlijā Popes dabas koncert
zālēs – estrādē, senajā pilskalnā un
Popes muižas apkārtnē – skanēs
Latvijas dziesminieku un dzejnieku
balsis, lai vērtu otros Dziesminieku
vārtus Kurzemē un stiprinātu latvie
šu gara spēku.

16

ZĪM
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Adrese: “Pūces dzirnavas”, Matkules pagasts,
Kandavas novads. Tālr.: 63154098, 26354871.
Darba laiks: apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieeja: par ziedojumiem.

ZĪM

10 	Dziesminieku vārti
5

Ludviga Bolšteina
piemiņas muzejs
Ģenerālis Ludvigs Bolšteins bija ļoti
spilgta personība un izcils virsnieks.
Viņa vadībā no 1928. gada 24. aprīļa
līdz viņa nāves dienai Latvijas Robež
sargu brigāde tika veidota par labi
organizētu militāru struktūru.
“Pūces dzirnavās” ir uzņemta arī
populārā filma “Likteņdzirnas”.

Adrese: Celtnieku iela 5, Roja. Tālr.: 29434345.
Mājaslapa: www.visit.roja.lv.
Darba laiks: apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Ieeja: par ziedojumiem.

Minizoo iespējams apskatīt skaistos
alpakus, Mangalicas sprogainās
cūciņas, kazas, pundurkazas, vistas,
pīles u. c. Pieejami mājražojumi
(kūpināta gaļa un zivis, kazas siers,
olas, desas, sezonas augļi un dārzeņi
u. c. produkti), degustācijas.

DIŽENI
KURZEMĒ

19 	Ģenerāļa

12 	Minizoo “Buki”

10

8

Adrese: “Zītari”, Kolka. Tālr.: 29198596, 25902280.
Mājaslapa: www.visit.dundaga.lv. Darba laiks:
1. jūnijs–31. augusts O.–Sv. 11.00–16.00;
1. septembris–31. maijs O. 12.00–15.00.
Ieeja: skolēniem, senioriem – 0,50 EUR,
pieaugušajiem – 1,00 EUR.

ZĪM

Adrese: “Mārsili”, Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads. Tālr.: 25608806. Mājaslapa:
www.lavendertoys.lv. Darba laiks:
jūlijs–septembris, apmeklējumu pieteikt
iepriekš. Ieeja: sākot no 3,00 EUR.

Adrese: Ugunspļava, Jūrkalnes pagasts,
Ventspils novads. Tālr.: 26261884. Mājaslapa:
www.jurklane.lv, www.festivalbaltica.com.

“Burukuģu kolekcija Rojā”
Privātmājā izvietota burukuģu mo
deļu kolekcija, ko veidojis rojenieks
Laimonis Veidemanis. Šo kolekciju
mantojusi Laimoņa mazmeita Laura,
kura jūs sagaidīs un pastāstīs savu
stāstu par to, kā tapa šie kuģi, kā arī
piedāvās apmeklētājiem dažādas
radošas nodarbes par un ap kuģiem.

ZĪM

Īpašas radošās darbnīcas lavandas
rotaļlietu, vainagu un citu skais
tumlietu radīšanai.

Jāņa Čakstes laukums
Laukumā ir izveidots piemiņas
ansamblis Latvijas pirmajam prezi
dentam Jānim Čakstem, kas kopā
ar citiem valdības vadītājiem
1925. gadā te iestādīja liepas, kā arī
ierīkota izgaismota strūklaka.
Laukuma malā pie Rožu ielas ir
izvietota arī taktilā karte.
Zīmoga saņemšanas adrese : Tūrisma
informācijas birojs, Rožu laukums 5/6, Liepāja.
Tālr.: 63480808, 29402111. Mājaslapa:
www.liepaja.travel. TIC darba laiks:
oktobris–marts P.–Pk. 9.00–17.00, S.
10.00–15.00; aprīlis–septembris P.–Pk.
9.00–19.00, S. 10.00–18.00, Sv. 10.00–15.00.
Ieeja: bez maksas.

2

Adrese: “Buši”, Rucava. Tālr.: 20028776.
Mājaslapa: www.facebook.com/ligatebusi.
Darba laiks: P.–S. 11.00–18.00.
Ieeja: bez maksas.
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ZĪM
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Adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1,
Ventspils. Tālr.: 63630435. Mājaslapa:
www.kurzemesdemocentrs.lv. Darba laiks:
P.–S. 10.00–18.00. Ieeja: 3,50 EUR vai 3,00 EUR +
50 venti vienai personai, 10 un vairāk cilvēku
grupām –3,00 EUR vienai personai.

svētki Jūrkalnes
Ugunspļavā
Ievērojot suitu tradīcijas, 21. jūnijā
Ugunspļavā krāšņi svin vasaras
saulgriežus. Šogad te pulcēsies
folkloras kopas no Latvijas, lai
ieskandinātu vienu no Latvijas simt
gades pasākumiem – starptautisko
folkloras festivālu “Baltica 2018”.

ZĪM

1

	Radošā darbnīca “Ligate”
Vieta pašā Rucavas centrā, kur
iespējams apskatīt un iegādāties
vietējos rokdarbus, sajust radošu
garu un satikt izdomas bagātu
saimnieci.

Adrese: Maiznieku iela 11, Ventspils. Tālr.:
63622805. Mājaslapa: www.jaunradesnams.lv.
Darba laiks: P.–Sv., seansu laiki jānoskaidro
iepriekš. Ieeja: pieaugušajiem – 3,00 EUR,
skolēniem un bērniem – 0,70 EUR, studentiem,
invalīdiem, pensionāriem – 1,50 EUR, ģimenes
biļete 6,00 EUR. Pieņem ventus.

11 	Saulgriežu

ZĪM

4

namu, piedāvā Baltijā modernāko
un lielāko digitālo planetāriju, kā
arī ar modernu teleskopu aprīkotu
observatoriju.

ZĪM

4

	Zinātnes un tehnoloģiju
muzejs “Kurzemes
Democentrs”
Mums visiem ir īpašas spējas! Mēs
varam ar domu spēku izglābt pasau
li, veikli atrisināt tangrama noslē
pumus, piedalīties auto sacīkstēs,
iejusties valsts pārvaldnieka amatā
un uzzināt, cik sver CO2 piesārņo
jums!

ZĪM

7

ZĪM

Akcijas “Apceļo Kurzemi”

36

Kurzemes karte
Talsu novada tūrisma
informācijas centrs
Lielā iela 19/21, Talsi
Tālr.: 63224165, 26469057
www.talsitourism.lv

Aizputes novada tūrisma
informācijas centrs
Atmodas iela 16, Aizpute
Tālr.: 28617307
www.visitaizpute.lv

Saldus tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs
Striķu iela 3, Saldus
Tālr.: 63807443
www.turisms.saldus.lv

Apskates objekti un pasākumi, 		
Dundagas novada tūrisma
informācijas centrs
Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga
Tālr.: 29444395, www.visit.dundaga.lv

Cīravas tūrisma informācijas punkts
“Atbalsti”, Cīrava, Aizputes novads
Tālr.: 25435898
www.cirava.lv

26

Embūtes tūrisma informācijas centrs
Embūte 1, Vaiņodes novads
Tālr.: 26632134, www.vainode.lv

20
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25

19

15
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30

5

	Piknika laiva “Bartinera”
Pankūkas, flauta un stāsti! Izbraucie
ni pa Bārtas upi ar acteku tipa pik
nika laivu “Bartinera”, kas nokrāsota
Nīcas tautastērpa brunču krāsā ar
Bārtas etnogrāfiskajiem elementiem.
Adrese: “Šmiti”, Bernāti, Nīcas novads.
Tālr.: 29339677. www.sofijaslaivas.lv

24

18

12

21 13
1
2

17
28
57
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36

34

Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs
Baznīcas iela 5, Kuldīga
Tālr.: 63322259, 29334403
www.visit.kuldiga.lv
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32
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52, 54, 58, 60
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Skrundas tūrisma
informācijas punkts
Raiņa iela 11, Skrunda
Tālr.: 25708808, 63350454
www.skrundasnovads.lv
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	Līvas ciema svētki
20. un 21. maijā Liepāja svinēs
gada lielākos latviešu tradicionālās
kultūras mantojuma svētkus, kuros
apmeklētājus gaidīs daiļamata meis
tari un dizaineri, muzikanti, dziesmu,
deju un amatu meistari.

5

6

Adrese: Liepājas promenāde. Tālr.: 63423505,
20254202. www.facebook.com/livasciems

36

19

31–33

8

	Kazdangas muižas parks
Kazdangas 196 hektāru lielo parku
caurvij taku un veloceliņu tīkls.
Šobrīd Kazdangas muižas parks
ir dendroloģiski bagātākais parks
Latvijā.

12 	Ventspils

Amatu māja
Amatu māja piedāvā “Leģendu par
Zelta saktu”, praktiskās nodarbības –
papīra liešanu un auduma apdruku,
un 1. jūlijā, Ventiņu dienā, iespējams
izkalt savu monētu “1 ventiš”.

Adrese: Jaunatnes gatve, Kazdanga.
Tālr.: 29103813, 28616717.
www.kazdangaspils.com

9

	Rotu darbnīca “Jūras rotas”
Rotaslietas no jūras krastā atrastiem
akmeņiem, stikliņiem, kociņiem,
dzintariem un pārakmeņojumiem.
Interjera priekšmeti un vides objekti.
Interesanta vieta, kur smelties idejas!

	Dzīvās vēstures festivāls
“Seeburg 2017”
27. maijā Skābarža kalnā darbosies
senās vides darbnīcas, notiks seno
kaujas mākslu paraugdemonstrēju
mi, veselīga dzīvesveida piekritējus
aicinās iepazīt kuršu garšas gudrības,
gan piedāvājot tam laikam raksturī
gus ēdienus, gan arī ierādot to paga
tavošanu. Noslēgumā Lielā kauja!

Adrese: “Vītolnieki”, Pape, Rucavas novads.
Tālr.: 29262283. www.facebook.com/vitolnieki

7

Adrese: Grobiņas pilskalns jeb Skābarža kalns
(Parka ielas galā), Grobiņa. Tālr.: 29289421.
www.grobinasturisms.lv

28

3

	Latvijas Etnogrāfiskā
brīvdabas muzeja filiāle
“Vītolnieki”
Tipiska zvejnieku-zemnieku piejūras
sēta, kurā iespējams apskatīt darba
rīkus un sadzīves priekšmetus.

	Savvaļas zālēdāji Papes
dabas parkā
Jau gandrīz 20 gadus Papes ezera
apkārtnē mitinās savvaļas zirgi un
tauri, kas veicinājuši dabīgu pļavu un
mozaīkveida ainavas atjaunošanos.
Ganībās apskatāmas arī vairākas
orhideju sugas.
Adrese: Kalnišķi, Nīcas pagasts, Nīcas novads.
Tālr.: 26167333. www.pdf-pape.lv

Adrese: Krasta iela 19, Pāvilosta. Tālr.: 29488247.
www.puertoviva.blogspot.com

akvaparks
Izklaides pieejamas trīs dažādos
baseinos, pie kuriem ierīkoti 8 un
10 m augsti torņi ar dažādiem slid
kalniņiem. Ir arī mazuļiem piemēro
tas atrakcijas un iespēja sasildīties
saunās vai burbuļvannās.

parks
Vienīgais mākslīgi veidotais kalns
Latvijā – “Lemberga hūte” – kura
pakājē atrodas Piedzīvojumu parks.
Te var izpriecāties vairāk nekā 20
atrakcijās un kalna galā nofotografē
ties pie staltbrieža skulptūras.
Adrese: Saules iela 141, Ventspils.
Tālr.: 28611333. www.piedzivojumuparks.lv

7
6

4

3

Akcijas “Apceļo Kurzemi” apmeklējamie objekti

3

Apskates objekti un pasākumi, kurus apmeklēt Kurzemē

Akcijas “Apceļo Kurzemi” atbalstītāju balvas
Ventspils tūrisma informācijas centrs
Dāvanu karte ģimenei
“Nedēļas nogale Ventspilī”.
www.visitventspils.com
“Plostkrogs”
Dāvanu karte 50,00 EUR vērtībā.
www.facebook.com/plostkrogs
“Purvu bridēji”
Dāvanu karte 2 personām 30,00 EUR
vērtībā dalībai purvu bridēju
pārgājienā.
www.purvubrideji.lv
Kukšu muiža
Ekskursija muižā saimnieka
pavadībā + kafija un kūka 4 personām
40,00 EUR vērtībā.
www.kuksumuiza.lv
Zvejnieku sēta “Dieniņas”
Dāvanu karte 50,00 EUR vērtībā
izklaides programmai ar zivju
degustāciju 5 personām.
www.dieninas.lv
Pirts “Amājas”
Divas dāvanu kartes, katra 120,00 EUR
vērtībā, īpašam pirts rituālam divām
personām.
www.facebook.com/PirtsAmājas
Rožu dārzs “Rozītes”
Dāvanu karte 25,00 EUR vērtībā –
dārza apmeklējumam vai rožu stādu
iegādei “Rozītēs”.
www.dailasrozes.lv

Lauku sēta “Bandenieki”
Medus produktu komplekts
ģimenes veselībai.
www.valdgale.lv
Atpūtas parks “Laumas”
Dāvanu grozs. www.laumas.lv
Dundagas novada tūrisma
informācijas centrs
Dundagas novada dāvanu grozs 30 EUR
vērtībā – Edītes Seipules, Elmas Zadiņas
un Daces Savickas ražotā produkcija.
www.visit.dundaga.lv
Viesnīca “Roja”
Dāvanu karte. www.rojahotel.lv

Spāres muiža
3 dāvanu kartes – katra 30,00 EUR
vērtībā – slīcināto kliņģeru cepšanai
un Spāres muižas apskatei kopā
ar Balto dāmu.
www.gibulupagasts.lv
Kuršu krogs
Dāvanu karte 30,00 EUR vērtībā.
Tālr.: 26012125
Uguņciema dzirnavas
Dāvanu karte 30,00 EUR vērtībā.
Tālr.: 29496347
“Promenade Hotel”*****
Romantiskas brīvdienas Liepājā.
www.promenadehotel.lv
Itāļu kafejnīca “Roma Cafe”
Dāvanu karte 50,00 EUR vērtībā.
www.romacafe.com
Restorāns-picērija “Čili pica”
Dāvanu karte 25,00 EUR vērtībā.
www.cili.lv

Saldus tūrisma informācijas,
kultūras un sporta centrs
Saldus saldumu grozs.
turisms.saldus.lv

Elektrokartingu halle
“Blue Shock Race”
Dāvanu karte 25,00 EUR vērtībā.
www.bsrliepaja.blueshockrace.com

Kafejnīca “Red Sun Buffet”
Dāvanu karte 30,00 EUR vērtībā.
www.redsunbuffet.lv

Ēdoles pils
Pils apmeklējums 5 personām.
www.edolespils.lv

Liepājas Olimpiskais centrs
Dāvanu karte 2 personām baseina
un SPA apmeklējumam.
www.loc.lv

Briežu dārzs
32 ha lielais Briežu dārzs atrodas
pie Būšnieku ezera. No skatu torņa
ir iespējams vērot savvaļas dzīvnie
kus – staltbriežus, mežacūkas un
dambriežus – dabīgos apstākļos.

Grobiņas novada tūrisma
informācijas punkts
Aktīvās atpūtas centrs “Kuršu Vikingu
apmetne”, Pīlādžu iela 1, Grobiņa
Tālr.: 26490324
www.grobinaturisms.lv

7

Adrese: Talsu iela 240, Ventspils. Tālr.: 29102584.
www.vlk.lv/briezu-darzs

13

14 	Ekskursiju

kuģītis
“Hercogs Jēkabs”
Kurzemes un Zemgales hercoga
Jēkaba vārdā nosauktais ekskursiju
kuģītis ļaus ieraudzīt Ventspili no
cita skatpunkta.

Ventspils apkārtne
11 	Simtgadīgā

Mazbānīša ceļš
Pasaulē tikai 96 šaursliežu dzelzceļa
lokomotīves ir sagaidījušas savas
simtgades svētkus. No tām 25 ir lie
tošanas kārtībā, bet divas joprojām
vizina apmeklētājus no Ventspils
Piejūras brīvdabas muzeja līdz Pie
dzīvojumu parkam.

ezera laivu bāze
Būšnieku ezers ar labiekārtoto peld
vietu, laivu bāzi un piknika vietām ir
iecienīts atpūtnieku, makšķernieku
un sērfotāju vidū. Aktīvai atpūtai
apkārt ezeram izveidots veloceliņš.
Netālu atrodas arī unikālais Staldze
nes jūras stāvkrasts.

Adrese: piestātne Tirgus un Ostas ielas
krustojumā. Tālr.: 26353344.
www.portofventspils.lv

Kolkasraga apmeklētāju
un informācijas centrs
Kolkasrags, Kolkas pagasts
Tālr.: 29149105, www.kolkasrags.lv
www.visit.dundaga.lv

Adrese: Staldzenes iela 70, Ventspils.
Tālr.: 22000509. www.visitventspils.com

Aktīvā tūrisma centrs
“Kuršu Vikingu apmetne”
Dāvanu karte 50,00 EUR vērtībā.
www.grobinasvikingi.lv

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

Aizputes vīna darītava
Pārsteiguma balva no
Aizputes vīna darītavas.
www.aizputesvins.lv

Nīcas tūrisma informācijas centrs
Bārtas iela 6, Nīca
Tālr.: 63489501, 29458532, www.nica.lv
Pāvilostas novada tūrisma
informācijas centrs
Dzintaru iela 2, Pāvilosta
Tālr.: 63498229, 29121894
www.pavilosta.lv

Mājražotāju biedrība
“Kuldīgas labumi”
Dāvanu grozs, pildīts ar pašmāju
produkciju.
www.kuldigaslabumi.lv

novada svētki
Mērsraga novada svētki – trešajā
augusta nedēļas nogalē. Plānots
uzņemt līdz pat 30 NATO jūras spē
ku karakuģu grupām ar tūkstošiem
dažādu valstu jūrnieku. Norisināsies
ekskursijas pa kuģiem, sporta spē
les, koncerti u. tml.
Adrese: Mērsraga novads. Tālr.: 63237704.
www.mersrags.lv

Īsts lauku rančo latviskā stilā, piedā
vā iepazīties ar Šarolē gaļas liellopu
audzēšanu. Šeit iespējams atzīmēt
sev nozīmīgus svētkus, organizēt
ekskursijas, radošas nodarbes, foto
orientēšanos vai netradicionālas
sporta spēles skolēniem, ģimenēm
un darba kolektīviem.
Adrese: “Vētras”, Rude, Rojas pagasts,
Rojas novads. Tālr.: 29134608. www.rude.lv

24 	Andrés

el Letón
piemiņas māja
Andris Kārkliņš jeb Andrés el Letón
(1942.–2011.) bija pirmais starptau
tiski pazīstamais latviešu izcelsmes
flamenko ģitārists. Kaltenē apmek
lētāji tiks iepazīstināti ar stāstiem,
piemiņas lietām, kā arī audio un
video materiāliem par mākslinie
ka dzīvi. Papildus tiks piedāvāta
Kaltenes mājražotāju produkcijas
degustācija, kā arī rokdarbu un
suvenīru iegāde. Apmeklējumu
pieteikt iepriekš.
Adrese: “Zuši”, Kaltene, Rojas pagasts, Rojas
novads. Tālr.: 26623781. www.visit.roja.lv

25

22 	Latvijas

mednieku festivāls
“Minhauzens”
Augusta pirmajā nedēļas nogalē
trīs dienas norisināsies festivāls
“Minhauzens” – svētki, kas jau dau
dzus gadus pulcē medniekus, radus,
draugus, līdzjutējus, kā arī visus tos,
kurus vieno viena aizraušanās –
medības.

Radioastronomijas centrs
Bijušajā padomju armijas pilsētiņā
zinātniskos nolūkos darbojas atjau
nota, pilnībā grozāma 32 m diametra
paraboliska antena RT-32, kas ir
lielākā Ziemeļeiropā un astotā lielākā
pasaulē, kā arī 16 m diametra antena
RT-16. Ekskursijas pazemes tunelī
un F. Candera memoriālās telpas
apskate.

14

Adrese: Mērsraga novads, Mērsrags.
www.mersrags.lv

25 	Dārzkopības

gudrības
Dundagas “Amalēs”
Ciemos pie dārzkopes Edītes Seipu
les. Vīnogas, paprika, ķirbji, arbūzi,
tomāti, melones, rododendri u. c.
Saimniecības apskate, padomi au
dzēšanā, dārza veidošanā, veselības
uzlabošanā, degustācija, stādi.

Adrese: “Amales”, Dundagas pagasts, Dundagas
novads. Tālr.: 29948167. www.kirbji.lv

Priekules tūrisma
informācijas punkts
Saules iela 1, Priekule
Tālr.: 26132442, 63497950
www.priekulesnovads.lv
Rojas tūrisma informācijas centrs
Selgas iela 14E, Roja
Tālr.: 28630590, www.visit.roja.lv

Tukuma apkārtne

34 	Keramikas

darbnīca
“Upmalnieki”
Uģa Daiņa keramikas darbnīca
atrodas Sātos, tieši iepretim “Tiltam
uz nekurieni”. Te keramiķis uzbūvējis
ar malku kurināmu cepli svēpētās
keramikas izgatavošanai. Interesenti
aicināti apskatīt un iegādāties skais
tas, katra laucinieka un pilsētnieka
saimniecībā noderīgas lietas.

31 	Kurzemes

cietokšņa muzejs
Muzeja ekspozīcija saistoši stāsta
par karadarbības norisi Kurzemes
cietoksnī un tālākajiem latviešu
karavīru likteņiem. Te var iepazīties
ar dažādām kara un sadzīves priekš
metu kolekcijām, sākot no akmens
laikmeta un līdz pat mūsdienām.

Adrese: “Upmalnieki”, Sāti, Irlavas pagasts,
Tukuma novads. Tālr.: 29256833, 26440226

Adrese: Skolas iela 8a, Zante, Zantes pagasts,
Kandavas novads. Tālr.: 29442311.
www.kurzemescietoksnis.viss.lv

35

35 	Imanta

Ziedoņa
dzejolis “Tukums”
2013. gada 18. maijā Tukumā,
Katrīnas laukumā, uz kādas mājas
brandmūra tika atklāts savdabīgs
vides objekts – Imanta Ziedoņa dze
jolis “Tukums”. Dzejolis stāsta par to,
kāds Tukums ir izskatījies agrāk un
kādu to tukumnieki vēlas saglabāt
arī nākotnē.

Adrese: Kandava, Kandavas novads.
www.visitkandava.lv

Valdemārpils tūrisma
informācijas centrs
Raiņa iela 14 A, Valdemārpils
Tālr.: 63254762, www.valdemarpils.lv
Ziemupes / Vērgales tūrisma
informācijas centrs
Ziemupes tautas nams,
Ziemupe, Vērgales pagasts
Pāvilostas novads
Tālr.: 29437166, www.pavilosta.lv

Adrese: “Zviedru mūris”, Jaunpils.
www.viduslaikos.lv

33 	Smārdes

kauju piemineklis
1916. gada 25. jūlijā iepretim
Smārdes krogam notika kauja, kurā
somu militāro inženieru rota, kas
ietilpa Prūsijas 27. karaliskā jēgeru
bataljona sastāvā, cīnījās kopā ar
vācu karavīriem, lai atspiestu atpakaļ
Krievijas karaspēka priekšējo līniju.
Izveidotais piemineklis ir 4,2 m
augsts un aptuveni 5 tonnas smags
obelisks.
Adrese: “Smārdes krogs”, Smārdes pagasts,
Engures novads

47
51 	Lauku
47 	Ezeres vēstures

36

Jūras svētki
Engures novadā
Katru gadu otrajā jūlija sestdienā
(šogad 8. jūlijā) tiek svinēti svētki
par godu jūrai, jūras valdniekam
Neptūnam un zvejniekiem.
Pasākums ar koncertiem, teātri un
dažādām aktivitātēm.

Adrese: Engure un Lapmežciems, Engures
novads. Tālr.: 63180947. www.enguresnovads.lv

37 	Lestenes

luterāņu baznīca
Lestenes baznīca savā trīssimt gadu
ilgajā pastāvēšanas laikā iemantojusi
izcila arhitektūras un dekoratīvās
mākslas pieminekļa slavu. Agrāk

40 	Džūkstes

pasaku muzejs
Muzejs iekārtots bijušajā
Džūkstes-Lancenieku skolā un iepa
zīstina ar latviešu pasaku tēvu Ansi
Lerhi-Puškaiti (1859–1903) un viņa
paveikto darbu latviešu pasaku un
teiku vākšanā. Muzeja pasaku klase
aicina ģimenes ar bērniem klausīties,
lasīt, atpazīt un krāsot pasakas, ro
taļāties ar lellēm un pašiem iejusties
pasaku varoņu tēlos.
Adrese: Lancenieki, Džūkstes pagasts,
Tukuma novads. Tālr.: 63154691, 26513314.
www.tukumamuzejs.lv

krātuve

“Muitas nams”
Izveidota ēkā, kur 1945. gada
8. maijā parakstīts vācu karaspēka
kapitulācijas akts un faktiski
izbeigts 2. pasaules karš. Krātuvē
apkopoti materiāli no Ezeres pagasta
senvēstures līdz šodienai.

48

J. Rozentāla gleznu motīvi
uz Saldus ēku fasādēm
Par godu Jaņa Rozentāla 150. jubi
lejai, kas tika atzīmēta 2016. gadā,
vairākas Saldus pilsētas ēku fasādes
rotā lielformāta gleznojumi pēc
J. Rozentāla gleznu motīviem.

44 	Kalnu

39

sēta “Zemturi”
Saimniecība, kurā var iepazīt lauku
romantiku un senatnes sajūtu, kā arī
lielākus un mazākus mājdzīvnieci
ņus – gotiņu, zirgus, pundurcūciņas,
mājputnus, vairāk nekā 100 trušus
un daudz ko citu. Pirts mīļotāji var
nopērties kārtīgā lauku pirtiņā.
Makšķernieki var noķert kādu zivi,
savukārt gardēžiem un arī citiem
apmeklētājiem ir iespēja degustēt
trušu gaļas produktus vai uz uguns
kura vārītu gardu zupu.

Adrese: “Ezeres muitas punkts”, Ezeres pagasts,
Saldus novads. Tālr.: 63842152, 28359692

Adreses: Tūristu iela 1; Lielā iela 2b; Lielā iela 5;
Avotu iela 12. Tālr.: 63807443

Adrese: Katrīnas laukums, Tukums

33

Kuldīgas apkārtne

38

43

dabas taka
Taka 1,5 km garumā ved gar Loša
upi, pa ceļam skatāms dzelzceļa
uzbērums brūnogļu transportēšanai,
zilā māla stāvkrasts un Airīšu dižak
mens. Dabas takā iekārtotas vairākas
atpūtas un skatu vietas.

Adrese: Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads.
Tālr.: 29341073

45 	Sātiņu

dīķi
Sātiņu dīķi ir dabas liegums – māks
līgi veidots vairāku dīķu komplekss,
kur migrācijas laikā pulcējas liels
skaits ūdensputnu. Daudzos dīķos
ierīkotas mākslīgās ligzdas ūdens
putnu ligzdošanai, pie viena no
dīķiem izveidots 4 m augsts putnu
vērošanas tornis.
Adrese: Novadnieku pagasts, Saldus novads.
Tālr.: 29165144

Adrese: Dundaga. Tālr.: 22021270.
www.dundaga.lv

27
28 	Spāres

muiža un parks
Ekskursija muižā un apkārtnē,
sastapšanās ar Balto dāmu muižas
bēniņos, radošas tautas lietišķās
mākslas aktivitātes kopā ar TLMS
“Nāmetiņš” dalībniecēm un slīcināto
kliņģeru darināšana no senām re
cepšu grāmatām muižas pagrabos.
Adrese: Spāres muiža, Ģibuļu pagasts, Talsu
novads. Tālr.: 28620076, 28688563.
www.gibulupagasts.lv

29 	Strazdes

muiža un parks
Teatralizētas ekskursijas ar Strazdes
muižas rūķu ģimeni. Ziemassvētku
laikā īpašais piedāvājums – “Straz
des muižas rūķu Ziemassvētku
burziņš”.

Adrese: Strazdes muiža, Strazdes pagasts, Talsu
novads. Tālr.: 20266761. www.talsitourism.lv

30 	Tiņģeres

muiža un parks
Ekskursija ar muižkundzi un Mīlestī
bas saliņas stāsti muižas parkā, Īves
pagasta vēsturisko liecību krātuve,
mākslas pauzīte Radošo amatu un
mākslas studijā kopā ar Baibu Kalnu.

60

42 	Māra

42

novada
daudzināšanas svētki
Šogad 15. jūlijā – Dundagas pagasta
150 gadu jubileju atzīmējam ar
vērienīgiem svētkiem.

Adrese: Rendas pagasts, Kuldīgas novads.
Tālr.: 29195412

Adrese: Saldus. Tālr.: 63807443.
turisms.saldus.lv

mūris Jaunpilī
Nostāsti vēsta, ka mūri cēluši zviedru
karagūstekņi, kurus barons Matiass
fon der Reke uz Jaunpili atvedis pēc
Salaspils kaujas Trīsdesmit gadu
karā (1618.–1648.). No šī arī radies
vaļņa nosaukums. Aiz Zviedru
mūra darbojas “Viduslaiku sēta”, kur
ceļotājiem nedēļas nogalēs vai pēc
īpaša pieteikuma iespējams izbaudīt
dažādas viduslaiku aktivitātes.

27 	Dundagas

evaņģēliski
luteriskā baznīca
Usmas ezera krastā jau 1704. gadā
pacēlās dievnams no tēstiem
guļbaļķiem – tas pats, kuru šobrīd
varam skatīt Latvijas Etnogrāfiskajā
brīvdabas muzejā. 1936. gadā uz
vecajiem pamatiem tika uzbūvēts
jauns Usmas dievnams.

Adrese: Saldus. Tālr.: 63807443.
turisms.saldus.lv

Čaklā skvērs
Skvēru Lielajā ielā rotā strūklaka
“Medus piliens”, ko veidojis māksli
nieks Kārlis Īle, balstoties uz M. Čaklā
poētisko Saldus salīdzinājumu ar
“medus pilienu Kurzemes bļodā”.

Adrese: “Ziedkalni”, Dūmele, Dundagas pagasts,
Dundagas novads. Tālr.: 29417229.
www.ziedkalni.lv

57 	Usmas

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

39 	Zviedru

32 	Kandavas

mākslas plenērs
“Radošais Mākslas mirklis”
Plenēram (17.–23.07.) var pieteik
ties jebkurš interesents. Bērniem
jāpiesakās kopā ar vecākiem. Plenēra
laikā būs iespēja piedalīties dažādās
radošajās darbnīcās, vērot citus
māksliniekus darbībā, apmainīties
ar pieredzi, saturīgi pavadīt laiku,
iepazīties ar apkārtni u. c.

Adrese: “Graudiņi”, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads. www.7balles.lv

medus produkti
un dārzeņi “Ziedkalnos”
Iespēja nobaudīt un iegādāties pro
dukciju. Ekskursija pa saimniecību,
bišu dzīves vērojumi, Dūmeles SPA.

30

sēta “Strauti”
Lauku sētā “Strauti” var redzēt lauku
dzīvi visā tās bagātībā. Apmeklētāji
var apskatīt vairāk nekā 140 visda
žādākos mājputnus, kārtīgu aitu
ganāmpulku, govis, trušus, poniju
u. c. lauku sētas iemītniekus.

dabas taka
Pastaigu taka vijas gar Cieceres upi
no Kuldīgas ielas tilta līdz bērnu
rotaļlaukumam un tālāk līdz Saules
ielas tiltam. Upes tuvumā ierobežoto
teritoriju un zemo vietu dēļ taka
ierīkota kā laipa, ko var izmantot
arī pastaigām ar bērnu ratiņiem un
ratiņkrēsliem. Pie takas izvietota
informācija par upes krastā redzama
jiem augiem. Tās garums ir 750 m.

Balles”
Biedrībā ir izveidotas divas darb
nīcu telpas – kokamatniecības un
rokdarbu darbnīcas. Šeit var kopīgi
pastrādāt gan mazākās, gan lielākās
grupiņās, kurās katrs varēs iemācīties
darboties ar dažādiem instrumen
tiem un materiāliem.

21

46 	Lauku

41 	Cieceres

38 	Biedrība “7

Rucavas tūrisma informācijas centrs
“Pietura”, Rucava,
Tālr.: 29134903, www.rucava.lv
Sabiles tūrisma informācijas centrs
Pilskalna iela 6, Sabile
Tālr.: 63252344, www.sabile.lv

Saldus apkārtne

26 	Medus,

Adrese: Tiņģeres muiža, Tiņģere, Īves pagasts,
Talsu novads. Tālr.: 29172760.
www.valdemarpils.lv

18

Adrese: Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma
novads. Tālr.: 29299064. www.lestenesbaznica.lv

36

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

21 	Mērsraga

18 	Starptautiskais

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

nopostīta, mūsdienās ar katru gadu
top jo skaistāka, pateicoties tautas
ziedojumiem. Baznīcā jau atgrie
zusies bagātīgi rotātā kancele un
altāris, kas sniedz priekšstatu par
agrāko greznību.

Karostas apmeklētāju centrs
Invalīdu iela 4, Liepāja
Tālr.: 26369470, www.karosta.lv

Zinātkāres centrs “Zinoo”
Centra apmeklējums ģimenei
(5 personas) + eksperimentu
pārsteigums.
www.zinoo.lv/centri/liepaja

Hercoga Jēkaba vīns
“Riesling”
Dāvanu komplekts 25,00 EUR vērtībā.
www.vinicurlandia.lv

Talsu apkārtne

17 	Būšnieku

11

Kandavas tūrisma informācijas centrs
Kūrorta iela 18, Kandava
Tālr.: 63181150, 28356520
www.visitkandava.lv

Kazdangas tūrisma
informācijas centrs
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga
Tālr.: 29103813, www.kazdangaspils.lv

Liepājas piedzīvojumu
parks “Tarzāns”
Dāvanu karte parka apmeklējumam
2 personām.
www.tarzans.lv/liepaja

Adrese: Ovīši, Tārgales pagasts,
Ventspils novads. Tālr.: 26264616

23 	Saimniecība “Vētras”

Adrese: Irbene, Ances pagasts, Ventspils novads.
Tālr.: 26413925 (P.–Sv.), 29230818
(tikai darba dienās). www.virac.eu

Koncertzāle “Lielais dzintars”
Dāvanu karte pasākumu
apmeklējumam.
www.greatamber.lv

Aizputes novada domes
Kazdangas pagasta pārvalde
Dāvanu karte 5 personām divām naktīm
Kazdangas Saieta nama apartamentos.
www.kazdangaspils.com

bāka
Bāka ir uzskatāma par vecāko sa
glabājušos navigācijas būvi Latvijā,
kurā izvietota ekspozīcija par bāku
vēsturi. 22. jūlijā šeit notiks Ovīšu
akustiskais koncerts, kurā muzicēs
Ēriks Loks un viņa draugi – Latvijā
pazīstami mūziķi.

16 	Ventspils

47

5

Adrese: Ance, Ventspils novads. Tālr.: 26307029.
www.visitventspils.com

15

30

44

muiža
Rokdarbnieku kopa “Paukers” ar
darbiem slavena visā Kurzemē,
bet Ances Sklandraušu cepšanas
asociācijas meistari iemācīs izcept
sklandrausi un piešķirs zeļļa sertifi
kātu.

20 	Ovīšu

5
46

19 	Ances

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

13 	Piedzīvojumu

Adrese: Dzintaru iela 7a, Pāvilosta.
Tālr.: 29401273, 20610511.
www.redzetdebesis.lv

augu ēdienu
degustācija
Savvaļas augu smaržu un garšu ie
pazīšana, eksperimentēšana, ēdienu
nepierastā izskata baudīšana –
tā ir ne tikai izklaide, bet arī jaunas
zināšanas, ko izmantot savā virtuvē.
Augu hidrolātu jeb ziedūdeņu
prezentācija.

15 	Pludmales

Adrese: Skolas iela 3, Ventspils. Tālr.: 63620174.
muzejs.ventspils.lv

10 	Savvaļas

22

Tukuma tūrisma informācijas centrs
Talsu iela 5, Tukums
Tālr.: 63124451, 28311557
www.visittukums.lv

Jaunpils pils
Dāvanu karte 50,00 EUR vērtībā
atpūtai Jaunpils pilī.
www.jaunpilspils.lv

Adrese: Vecā ostmala 22, Liepāja.
Tālr.: 27880035, 29934488.
www.bsrliepaja.blueshockrace.com,
www.dragonfli.eu

	Aizputes vīna darītava
Aizputes pilsmuižas senajā velvju
pagrabā esošā vīna darītava sniedz
iespēju ikvienam interesentam uzzi
nāt ko vairāk par vīna gatavošanu, kā
arī nobaudīt darītavā tapušo vīnu.
Adrese: Skolas iela 1, Aizpute. Tālr.: 26397949.
www.aizputesvins.lv

10

7–9

Ventspils tūrisma informācijas centrs
Dārzu iela 6, Ventspils
Tālr.: 63622263, 29232226
www.visitventspils.com

	Elektrokartingu halle
“Blue Shock Race” un
dronu arēna “Dragonfli”
Izjūti adrenalīnu, traucoties ar Lie
pājā ražotiem elektrokartingiem vai
dodoties virtuālā lidojumā ar dronu!

4

14

27
11–17

1

Durbes tūrisma informācijas punkts
Raiņa iela 5, Durbe
Tālr.: 28677141, www.visitdurbe.lv

16

Liepājas reģiona tūrisma
informācijas birojs
Rožu laukums 5/6, Liepāja
Tālr.: 63480808, 29402111
www.liepaja.travel

Liepājas apkārtne

kurus apmeklēt Kurzemē

“Lillas Lavender”
Jūlijā ir lieliska iespēja ieraudzīt
skaistu lavandu lauku un izbaudīt to
no ziediem līdz gatavai produkcijai.
Var atpūsties, ieelpot burvīgo lavan
du smaržu, iemūžināt fotogrāfijās
skaistos mirkļus lavandu laukā, uzzi
nāt par lavandu vēsturi, audzēšanu,
novākšanu, eļļas destilāciju
un praktisko pielietošanu.

darbnīca
“Podnīca”
Var iegādāties svēpētās keramikas
darbus, gūt ieskatu podnieka arodā
un mācīties darboties ar mālu,
pagalmā atrodas arī keramikas
ceplis.
Adrese: Striķu iela 7, Saldus. Tālr.: 26237575

50 	Foreļu

parks
Ekskursantiem ir iespēja apskatīt
dīķu kaskādi, kur tiek audzētas fo
reles, piedalīties foreļu barošanā un
baudīt divu veidu foreļu degustāciju.
Gleznainā lauku ainavā iekārtota
piknika vieta un pludmales volejbola
laukums, iespējama pastaiga pa
meža taku.
Adrese: “Siguldas”, Novadnieku pagasts,
Saldus novads. Tālr.: 29251936.
turisms.saldus.lv

rātsnams
Šeit apskatāmas izstādes, kā arī
bieži notiek dažādas radošās darb
nīcas un lekcijas. Lai apmeklētājiem
būtu iespējams iepazīt 19. gadsimta
sākuma koka ēku būvniecības tra
dīciju, atjaunots vēsturiskais telpu
plānojums, kā arī viens no diviem
vēsturiskajiem manteļskursteņiem,
atsegtas laikmetam raksturīgās būv
konstrukcijas, būvdetaļas un sienu
gleznojumi.

57
58 	Kuldīgas

darbnīca
Darbnīca piedāvā izglītojošas
radošās meistarklases skolēniem
un ģimenēm. Nodarbību laikā ga
tavosim pārsteidzošas lietas gan no
koka, gan arī no citiem materiāliem!
Adrese: Dzirnavu iela 18, Kuldīga.
Tālr.: 28004461. www.kuldigasdarbnica.lv

Adrese: Baznīcas iela 5, Kuldīga. Tālr. 20371650.
www.visit.kuldiga.lv

Adrese: “Zemturi”, Laidu pagasts, Kuldīgas
novads. Tālr.: 28787683. www.visit.kuldiga.lv

54

58

59 	Latvijas

Adrese: “Kalnjaunsētas”, Jaunlutriņu pagasts,
Ošenieki. Tālr.: 26447888.
www.lillaslavender.com

49 	Keramikas

54 	Kuldīgas vecais

51
55
52

“GRP” vīni
Tos, kurus interesē mājas vīnu
darināšana, garšas un krāsas bau
dīšana, kā arī īsa pamācība mājas
vīnu ražošanā kurzemnieku gaumē,
aicinām apmeklēt SIA “GRP” mājas
vīnu ražotni.
Adrese: Jura Mātera iela 8, Kuldīga.
Tālr.: 28344364, 29162402.
www.visit.kuldiga.lv

53 	Daiļdārzs “Lazdkalni”

Solveigas un Jāņa Melnaču koptajā
īpašumā plešas apbrīnojams
daiļdārzs un stādu audzētava ar
30 peoniju šķirnēm un citiem košu
maugiem. Saimniece ir diplomēta
agronome.
Adrese: “Lazdkalni”, Padures pagasts,
Kuldīgas novads. Tālr.: 26362612.
www.visit.kuldiga.lv

55 	Riežupes

smilšu alas
Alas ir raktas triju paaudžu garumā.
Pazemes alas stiepjas 460 m
garumā, veidojot labirintus, kam,
kā stāsta, piemītot savāds spēks.
Adrese: Rumbas pagasts, Kuldīgas novads.
Tālr.: 29555042, 28636831, 29896646.
www.smilsualas.lv

56 	Kūku

un konditorejas
cehs “Priednieki”
Te no dabīgām izejvielām top gar
das dažādu veidu tortes un cepumi.
Apmeklētāji konditorejas cehā var
izbaudīt ekskursiju un meistaru
stāstījumus, nogaršot viņu gatavoto
produkciju, kā arī iegādāties to
līdzņemšanai.
Adrese: Rumbas pagasts, Kuldīgas novads.
Tālr.: 26723195. www.inesestortes.lv

Nacionālās
pretošanās
kustības muzejs
Muzeja ekspozīcija atklāj 50 gadus
ilgo pretošanās kustību Latvijā,
iedalot to četros posmos. I posms –
pretošanās pirmajai padomju
okupācijai 1940.–1941. II posms –
pretošanās nacistiskajai okupācijai
1941.–1945. III posms – bruņotā
pretošanās padomju okupācijai
1944.–1956. IV posms – nevardarbī
gā pretošanās.
Adrese: “Viesturi”, Rendas pagasts, Kuldīgas
novads. Tālr.: 29176717, 26559172

60 	Kuldīgas velofestivāls

Lielākais nekomerciālais velofesti
vāls Latvijā, kurš šogad notiks jau
desmito reizi – 27. maijā. Pasākumā
ik gadu pulcējas vairāki simti aktīvā
dzīvesveida piekritēju, lai piedalītos
kādā no trim dažāda garuma marš
rutiem pa Kuldīgas apkārtni dienas
braucienā un īpaši veidotā nakts
braucienā.
Adrese: Kuldīga. www.velokuldiga.lv

