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Turizmo objekto kvadrantas

27. Vienadienių sodas ir naminiai vynai.  Didžiausias Baltijos
šalyse vienadienių sodas, daugiau kaip 200 rūšių, sodinukų
įsigijimas, naminių vynų degustacijos grupėms.  Laucienes pagasts,
GPS[57.229412, 22.746077], +371 63291301, +371 29457055,
dienlilijas@inbox.lv, www.daylilie.lv  •C2

Kuržemės turizmo asociacija rekomenduoja
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Nemokamai
www.latvia.travel
Kuržemės turizmo asociacija. Baznīcas iela 5, Kuldīga,
+371 63322259, kta@kuldiga.lv, www.kurzeme.lv
Kuržemės turtai – miškai ir jūra, kurios artumas formavo krašto
istoriją, tradicijas ir garsųjį kuržemiečių temperamentą.
Jūros pakrantės patiks įvairaus poilsio mėgėjams.
Populiariausios jėgos aitvarų mėgėjų ir banglentininkų vietos
yra prie Jūrkalnės skardžio ir Paviluostos apylinkėse. Norintys
pažinti Kuržemės žvejų gyvenimą keliauja į vaizdingoje Rygos
įlankos pakrantėje esančius žvejų kaimelius.
Kolkos ragas, tolimiausias Latvijos šiaurės vakarų taškas,
yra ypatingas tuo, kad jame susitinka atviros jūros ir įlankos
vandenys, saulėtekis su saulėlydžiu ir visi keturi vėjai. Smėlėti ir
nepaliesti paplūdimiai yra puiki vieta pasivaikščiojimams, kurių
metu galima pasisemti harmonijos iš jūros ir vėjo šniokštimo.
Kuržemėje galima apžiūrėti įspūdingą tarybinį karinį paveldą.
Irbenėje yra 8-as didžiausias pasaulyje radioteleskopas,
tarybiniais metais naudotas kaip slaptas lokatorius
šnipinėjimui. O buvusiame Liepojos Karinio uosto kalėjime
galima pasijusti kalinio kailyje. Latvijos vėjo ir roko muzikos
sostinėje Liepojoje rasite gerus restoranus, žavius viešbučius
ir nuostabius kultūros palikimo perlus – didžiausius pasaulyje
mechaninius Šv. Trejybės bažnyčios vargonus ir ilgiausius
gintarinius karolius, esančius Amatininkų namuose.
Ventspilio uostamiestis vadinamas Latvijos gėlių ir fontanų
sostine. Poilsį visai šeimai siūlo Vaikų miesteliai, Mėlynosios
vėliavos paplūdimys su atskira vieta banglentininkams ir
nudistams, bei aukščiausias Baltijos šalyse dirbtinis slidinėjimo
kalnas. Žvejybos tradicijoms skirtame Pajūrio muziejuje po
atviru dangumi galima išvysti unikalią inkarų kolekciją, kurią
galima apžiūrėti pro Siauruko langus, važiuojant siauruoju
geležinkeliu.
Vienu iš patraukliausių Europos turizmo objektų pripažintas
Kuržemės perlas Kuldyga pakeri savo romantiškomis
gatvelėmis ir kiemais. Joje galima išvysti ir senąjį plytinį tiltą
per Ventą, ir plačiausią Europoje natūralų krioklį – Ventos
krioklį.
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Gamtinis turizmas
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1. Rudinių elnių sodas.  Taurieji elniai, danieliai, muflonai, ekskursija, gidas,
medžioklė, fotomedžioklė, nakvynė, pirtis, meškeriojimas.  Irlavas pagasts,
GPS[56.815211, 23.088318], +371 29191980, gatisberzins@gmail.com, www.
atputalaukos.lv  •C3
2. Kaivės Bočių ąžuolas.  Storiausias ąžuolas Baltijos šalyse, senmedis,
daugiau kaip 10 m skersmuo, 1000 metų senumo, stovėjimo aikštelė,
informacinis stendas.  Sēmes pagasts, GPS[57.064397, 23.024615],
+371 63124451, tic@tukums.lv, www.visittukums.lv •C2
3. Gylių pievos. Kemerių nacionalinis parkas, Slampės upelis, arkliai, tauras,
apžvalgos bokštas, stovėjimo aikštelė, informaciniai stendai, poilsio vietos. 
Slampes pagasts, GPS[56.827265, 23.405065], +371 67730078, pieriga@
daba.gov.lv, www.visittukums.lv, www.daba.gov.lv •D3
4. Didysis Kemerių raistas.  Kemerių nacionalinis parkas, plati
pelkė, pelkių ežerėliai, medinis lieptas, apžvalgos bokštas, paukščių
stebėjimas, samanos, spanguolės, plėšrieji augalai.  Slampes pagasts,
GPS[56.912101, 23.460754], +371 67730078, pieriga@daba.gov.lv,
www.visittukums.lv, www.daba.gov.lv •D2

28. Abavos krioklys.  Valtys, palapinių vietos, laužavietės, žaidimų aikštelės,
maudyklos, pasivaikščiojimai vandenyje, poilsis gamtoje.  Abavas pagasts,
GPS[57.071794, 22.527333], +371 22015165, aigars.sturms@gmail.com,
www.abavasrumba.lv •C2
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30. Ciecerės gamtos takas.  Pasivaikščiojimai palei Ciecerės upę, vaikų
žaidimų aikštelė, informaciniai stendai, pritaikytas žmonėms su
specialiais poreikiais.  Saldus, GPS[56.667194, 22.490816], +371 63807443,
tic@saldus.lv, www.saldus.lv •B3
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32. Zvardės gamtos parkas ir poligonas.  Tarybinis karinis paveldas,
bažnyčios griuvėsiai, ežerai, pelkės, miškai, paukščių stebėjimas, gamtos
takai.  Zvārdes pagasts, GPS[56.547100, 22.627888], +371 63846151,
zvarde@saldus.lv, www.saldus.lv •C3

6. Gamtos parkas "Engurės ežeras". Orchidėjų takas, paukščių stebėjimo
bokšteliai, pakrantės pievos, laukinės karvės ir arkliai, informacinis stendas. 
Engures pagasts, GPS[57.258050, 23.136083], +371 29474420, eedp@inbox.
lv, www.eedp.lv •C2

34. Embūtės gamtos parkas.  Ekoturizmo takas, gamtovaizdžiai, saugomi
augalai, apžvalgos bokštas, iškylų vietos, dviračių maršrutai ir nuoma. 
Embūtes pagasts, GPS[56.504223, 21.822968], +371 26003529, +371
26585221, info@liepajaturisms.lv, 0 •B3
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7. Uozuolpilio žvėrių ir paukščių gamtos takas.  Laukiniai gyvūnai,
naminiai gyvūnai, egzotiniai paukščiai, naminiai paukščiai, gamtos
takai, nakvynė, karuselės, renginiai, pirtis.  Smārdes pagasts,
GPS[56.920300, 23.262217], +371 26445528, birojs@ingars.lv,
www.ozolpils.lv  •C2
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9. Ventos krioklys.  Plačiausias natūralus krioklys Europoje, perėja per
Ventos upę, skraidančios žuvys, maudykla, plytinis tiltas.  Kuldīga,
GPS[56.970280, 21.977034], +371 63322259, tourinfo@kuldiga.lv,
www.visit.kuldiga.lv •B2
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11. Ventspilio Mėlynosios vėliavos paplūdimys.  Gerai įrengtas
balto smėlio paplūdimys, su plačia kopų zona, apžvalgos bokštu,
uosto molo promenada, banglentininkų ir nudistų zona.  Ventspils,
GPS[57.392120, 21.533031], +371 63622263, tourism@ventspils.lv,
www.tourism.ventspils.lv •A1
12. Jūrmalos parkas su Inkarų taku ir Džiunglių taku. Didelė
didžiulių inkarų kolekcija, Džiunglių takas su lieptais, tilteliais, medinėmis
žvėrių skulptūromis, žaidimų aikštelėmis ir iškylų vietomis.  Ventspils,
GPS[57.387634, 21.533461], +371 63622263, tourism@ventspils.lv,
www.tourism.ventspils.lv •A1
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17. Vaseniekų pelkė.  Gamtos draustinis su lieptų taku samanų pelkėje ir
apžvalgos bokštu gyvūnams stebėti, 26 km ilgio dviračių maršrutas po
apylinkes.  Puzes pagasts, GPS[57.350430, 22.159081], +371 29452024,
tourism@ventspils.lv, www.ldf.lv •B1
18. Pūrciemo Baltoji kopa. Kopa Pilsupės pakrantėje, aukštis – 20 m, gamtos
takas, mediniai lieptai, apžvalgos aikštelės, poilsio vietos, automobilių
stovėjimo aikštelė.  Rojas pagasts, GPS[57.580025, 22.634754], +371
63269594, tic@roja.lv, www.talsitourism.lv, www.roja.lv •C1
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21. Slyterės nacionalinis parkas.  Gamtos takai, dviračių maršrutai, Lybių
pakrantė, Slyterės švyturys, Mėlynieji kalnai, gidai, ekskursijos, paukščių
stebėjimas.  Dundagas pagasts, GPS[57.696259, 22.391167], +371 63286000,
slitere@daba.gov.lv, www.slitere.lv •B1
22. Kolkos ragas.  Iškyšulys, ragas, švyturys dirbtinėje saloje, sekluma,
paukščių stebėjimas, kavinė, valčių nuoma, rūkyta žuvis, žvejų
kaimai.  Kolkas pagasts, GPS[57.756756, 22.598534], +371 29149105,
kolkacape@inbox.lv, www.kolkasrags.lv •C1

62. Uostgalas.  Senas žvejų kaimas (XIX a. vidurys), dabar įtrauktas
į miesto teritoriją, valstybinės reikšmės kultūros istorijos paminklas. 
Ventspils, GPS[57.393173, 21.543404], +371 63622263, tourism@ventspils.lv,
www.tourism.ventspils.lv •A1

38. Smulkiųjų naminių gyvūnų sodas poilsio namuose
"Apsīši". Fazanai, vištos, kuoduotosios antys, žasys, povai, triušiai,
triušių olos, bitės, poilsis šeimai su vaikais, nakvynė.  Ķūļciema
pagasts, GPS[57.258484, 23.031206], +371 63254404, +371 29421081,
apsisi@inbox.lv, www.apsisi.viss.lv  •C2

40. Švedų kepurė. Vasaros rogutės, snieglenčių sportas,
jodinėjimas žirgais, nakvynė, kavinė, Abavos senvagė, poilsis šeimai su
vaikais.  Matkules pagasts, GPS[57.024982, 22.591002], +371 26405405,
zc@kopideja.lv, www.zviedrucepure.lv •C2

42. Ventspilio Vandens pramogų parkas. Poilsio kompleksas su
plaukimo baseinu, vandens pramogomis, SPA kompleksu, pirtimis, sporto
sale, grožio procedūromis ir kavine.  Ventspils, GPS[57.388374, 21.568222],
+371 63623974, baseins@ocventspils.lv, www.udensparks.lv •A1

44. Ventspilio paplūdimio vandens parkas.  Vandens parkas
šalia paplūdimio su 3 baseinais, čiuožynėmis, burbulinėmis voniomis,
sauna su mažiesiems pritaikytomis vandens pramogomis.  Ventspils,
GPS[57.390365, 21.534600], +371 26429684, info@ocventspils.lv,
www.pludmalesakvaparks.lv •A1

46. Nuotykių parkas su slidinėjimo kalnu "Lembergo skrybėlė". 
Nuotykių pramogos, dviračių, virvių, slidinėjimo, snieglenčių, BMX
trasos, orientavimosi ir dažasvydžio poligonai, kavinė, iškylų vietos. 
Ventspils, GPS[57.374084, 21.546892], +371 28611333, info@ocventspils.lv,
www.piedzivojumuparks.lv, www.lembergahute.lv •A1
47. Olimpinis centras "Ventspilis".  Įvairiapusiškiausias Latvijoje
sporto kompleksas su krepšinio, lengvosios atletikos, slidinėjimo
salėmis, stadionu, teniso aikštelėmis, plaukimo baseinu ir riedlenčių
parku.  Ventspils, GPS[57.386547, 21.567730], +371 63622587,
olimps@ocventspils.lv, www.ocventspils.lv •A1
48. Ventspilio riedlenčių parkas.  Vienas iš moderniausių Latvijoje
ir Rytų Europoje; žiemą veikia vidinis riedlenčių parkas.  Ventspils,
GPS[57.388605, 21.567036], +371 63622587, olimps@ocventspils.lv,
www.ocventspils.lv •A1

50. Tukumas – rožių miestas.  Miestelis, senamiestis, grįstos gatvės,
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menininkai, muziejai, kūrybinės dirbtuvės, rožės, fontanas, Tukumo
Kotryna, pilis.  Tukums, GPS[56.966766, 23.152529], +371 63124451,
tic@tukums.lv, www.visittukums.lv •C2

24. Ėvažių skardis ir gamtos takas.  Slyterės nacionalinis parkas,
Rygos įlankos skardis, aukštis 8-15 m, gamtos takas, apžvalgos vieta,
pasivaikščiojimų vieta.  Kolkas pagasts, GPS[57.680115, 22.571411],
+371 63286000, slitere@daba.gov.lv, www.slitere.lv •C1

51. Durbės pilis.  Klasicizmo architektūra, Berlicas, parodos,
teatralizuotos ekskursijos, keramikos dirbtuvė, Veimuto pušis, rotonda,
akmeninis tiltas.  Tukums, GPS[56.966900, 23.192825], +371 63122633,
+371 26305946, durbespils@infonet.lv, www.tukumamuzejs.lv •C2

25. Laumiųgamtosparkas. Bičių,paukščių,miškopažintiniaitakai,sporto
takas, "Robēri" mini golfas, suvenyrai, kavinė, iškylų vietos, nakvynė, pirtis. 
Īves pagasts, GPS[57.380417, 22.536049], +371 26403240, +371 29477731,
laumudabasparks@inbox.lv, www.laumas.lv •C1

52. Kukšių dvaras.  Klasicizmo architektūra, ištaigingas interjeras,
sienų tapyba, koklinė krosnis, meno dirbinių kolekcijos, nakvynė,
parkas.  Jaunsātu pagasts, GPS[56.978245, 22.856899], +371 63181545,
+371 29205188, kuksumuiza@apollo.lv, www.kuksumuiza.lv  •C2

26. Gamtos parkas "Talsų kalvynas".  Pastoratas, Europos beržynėlis,
Kamparkalnas, apžvalgos bokštas ir slidinėjimas, dviračių maršrutai,
nakvynė.  Lībagu pagasts, GPS[57.263676, 22.678529], +371 63224165,
talsutic@apollo.lv, www.talsitourism.lv •C2

53. Kino miestelis Cinevilla.  Kino dekoracijos, kinas, ginklų muziejus,
filmavimo paviljonas, fotosalonas, tiltai, Dauguva, geležinkelis, kaimo
sodyba, nakvynė.  Slampes pagasts, GPS[56.878742, 23.222221],
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63. Ventspilio Turgaus aikštė.  Istorinė (nuo XVII a.) turgaus aikštė
su karilionų varpų laikrodžio bokštu ir Turgaus šuliniu su saulės laikrodžiu. 
Ventspils, GPS[57.395870, 21.567535], +371 63622263, tourism@ventspils.lv,
www.tourism.ventspils.lv •A1
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65. Ventspilio Rotušės aikštė.  Čia yra moderni biblioteka,
Tarptautiniai rašytojų ir vertėjų namai, liuteronų bažnyčia (XVIII a. pradžia) ir
Skaitmeninis centras.  Ventspils, GPS[57.395894, 21.567518], +371 63622263,
tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1
66. Pajūrio muziejus po atviru dangumi.  Žvejybos muziejus su
senais namais, vėjo malūnu, rūkyklomis, tinklų džiovyklomis, klėtimis ir
didele valčių, inkarų ir siaurojo geležinkelio istorijos ekspozicija.  Ventspils,
GPS[57.385414, 21.536249], +371 63624467, brivdaba@ventspils.gov.lv,
www.ventspilsmuzejs.lv, www.mazbanitis.ventspils.lv •A1
67. Siaurasis geležinkelis - Siaurukas. Pasivažinėjimas istoriniu
siaurojo geležinkelio (600 mm) garvežiu (1916) 2,6 km trasa nuo
paplūdimio iki Nuotykių parko.  Ventspils, GPS[57.387215, 21.535277],
+371 63624467, brivdaba@ventspils.gov.lv, www.ventspilsmuzejs.lv,
www.mazbanitis.ventspils.lv •A1
68. Ventspilio Tarptautinis radioastronomijos centras Irbenėje. 
Buvęs TSRS armijos miestelis, kuriame iki šiol moksliniams tikslams
veikia du paraboliniai radiotelekopai – vienas iš jų yra 8-as didžiausias
pasaulyje (skersmuo – 32 m).  Ances pagasts, GPS[57.554295, 21.857214],
+371 63600347, virac@venta.lv, www.virac.venta.lv •B1
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93. Kuldygos krašto muziejus ir Miesto sodas.  Medinė architektūra,
vienintelis kortų muziejus Baltijos šalyse, istorijos ekspozicijos, meno
kolekcijos, skulptorės L. Rezevskos skulptūros, fontanas, kinas po
atviru dangumi.  Kuldīga, GPS[56.968484, 21.976662], +371 29981396,
kuldigasmuzejs@inbox.lv, www.visit.kuldiga.lv •B2
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95. Alsungos Livonijos ordino pilis.  Keturkampė viduramžių pilis,
XIV amžius, įtvirtinimų bokštai, 2 m storio mūrai, vidinis kiemas.  Alsunga,
GPS[56.981999, 21.568380], +371 26425015, www.alsunga.lv •A2
96. Šv. Mykolo Alsungos katalikų bažnyčia.  XVII amžiaus mūrinis
statinys, katalikų centras Kuržemėje, XIX amžiaus vargonai, altoriaus
paveikslas "Šventasis Mykolas".  Alsunga, GPS[56.979724, 21.571113],
+371 26326253, anrii@inbox.lv, www.suitunovads.lv •A2
97. Ugalės Liuteronų bažnyčia ir vargonų dirbtuvė.  Bažnyčia
(1693-1696) garsėja seniausiais Latvijoje vargonais (1697-1701);
vienintelė Latvijoje vargonų ir vargonėlių dirbtuvė.  Ugāles pagasts,
GPS[57.264244, 22.044067], +371 63671475, +371 29120601,
ergelbuve@apollo.lv, www.pipeorgans.lv •B2

70. Puopės dvaro ansamblis.  Europinės reikšmės baroko architektūros
paminklas (1653), buvusi medžioklės pilis, dabar – Puopės pagrindinė
mokykla.  Popes pagasts, GPS[57.406486, 21.858872], +371 63622263,
tourism@ventspils.lv, www.ventspilsnovads.lv •B1

99. Talsai – devynių kalvų miestas.  Senamiestis, grįstos gatvės,
vaizdingos kalvos, paminklas "Kanklininkas", ežeras, pasivaikščiojimų
takai.  Talsi, GPS[57.245815, 22.583427], +371 63224165, talsutic@apollo.lv,
www.talsitourism.lv •C2

75. Kojinių užeiga.  Kojinės, žaislai, piešiniai, senoviniai darbo
įrankiai, kaklaraiščiai, motociklai, muzikos įrašų kolekcija, naminių
vynų degustacijos.  Sabile, GPS[57.040401, 22.570938], +371 63252789,
tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv •C2

77. Saldaus Šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčia.  Seniausias
Saldaus pastatas, XIX amžius, J. Rozentalio paveikslai, meno paminklai,
vargonai, varpinė, kriptos.  Saldus, GPS[56.667500, 22.492125],
+371 29258125, tic@saldus.lv, www.saldus.lv •B3

79. Liepojos Karinis uostas.  Karinis paveldas, kalėjimas,
pramoginiai renginiai, stačiatikių katedra, Šiaurės fortai, maniežas. 
Liepāja, GPS[56.548885, 21.014786], +371 26369470, +371 63480808,
info@karostascietums.lv, info@liepajaturisms.lv, www.karosta.lv,
www.liepajaturisms.lv •A3

81. Liepojos Šv. Nikolajaus stačiatikių Jūros katedra.  Karinis
uostas, aukščiausias kupolinis pastatas Baltijos šalyse, ikonos, mozaikos. 
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103. Igenės evangelikų liuteronų bažnyčia.  Medinė architektūra,
ręstinis pastatas, XVIII amžius, senovinės statybos tradicijos,
interjero tapybinis dekoras, vėjarodis gaidys.  Vandzenes pagasts,
GPS[57.301006, 22.820362], +371 26435630, +371 28741842,
talsutic@apollo.lv, www.talsitourism.lv •C2
104. Valdemarpilis.  Paminklas Krišjaniui Valdemarui, medinė
architektūra, ežeras, paplūdimys, Elkų liepa, miško muziejus, šinšilų
veislynas.  Valdemārpils, GPS[57.373306, 22.590519], +371 63254762,
+371 26691718, valdtic@inbox.lv, www.valdemarpils.lv •C1
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106. Jaunaucės dvaro ansamblis ir parkas.  Ampyro stiliaus architektūra,
XIX amžius, baltų koklių krosnių kolekcija, autentiška salės kupolo tapyba,
kraštovaizdžio parkas.  Jaunauces pagasts, GPS[56.446175, 22.693634],
+371 26014296, jaunauce.sk@saldus.lv, www.saldus.lv •C4
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108. Ventspilio fontanai.

Miestas garsėja ekstravagantiškais fontanais

Kultūra ir tradicijos
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117. Pedvalės Meno muziejus po atviru dangumi.  Meno ekspozicijos,
plenerai, parodos po atviru dangumi, pasivaikščiojimų takai, kavinė,
nakvynė.  Sabile, GPS[57.031574, 22.561626], +371 63252249, +371 29133374,
pedvale@pedvale.lv, www.pedvale.lv •C2
118. Fontanas "Medaus lašas".  Meno kūrinys, Karlis Ylė, skulptūra,
fontanas, medaus lietus, Līgo skveras, poilsis šeimai su vaikais. 
Saldus, GPS[56.664101, 22.492012], +371 63807443, tic@saldus.lv,
www.saldus.lv •C3
119. Kalnsėtos dvaras ir parkas.  XIX amžiaus dvaras, kraštovaizdžio
parkas, estrada po atviru dangumi, upė, tiltas, Meilės salelė, koncertai,
poilsio vieta.  Saldus, GPS[56.666321, 22.513863], +371 63807012,
silva.dalmane@saldus.lv, www.saldus.lv/profesionalavidusskola,
www.saldus.lv •C3
120. Tekstilės dirbtuvė "Austrumi".  Tekstilės menas, gobelenai, paroda,
Baiba Ryterė, audimo procesas, spalvų reikšmės, kūrybiniai užsiėmimai,
suvenyrai.  Saldus pagasts, GPS[56.688339, 22.513561], +371 26470849,
austrumi@apollo.lv, www.baibatextileart.lv •C3
121. Keramikos dirbtuvė Pampaliuose.  Dalyvavimas procese,
suvenyrai, moliniai indai, sodo keramika, vestuviniai ritualai,
folkloro kolektyvas, šaudymas iš lanko, iškylų vieta.  Pampāļu
pagasts, GPS[56.537529, 22.211609], +371 63865253, +371 29144815,
kunstmane_linda@inbox.lv, www.saldus.lv •B3
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123. Liepojos himno personažų skulptūros.  Bronzos skulptūros,
meno kūriniai, apšvietimas, turizmo maršrutas "Po Liepoją – kaip iš natų",
pasivaikščiojimų vieta.  Liepāja, GPS[56.509987, 20.997413], +371 63480808,
+371 29402111, info@liepajaturisms.lv, www.liepajaturisms.lv •A3
124. Latvijos muzikantų Šlovės alėja.  Pėsčiųjų gatvė, bronzos
plokštės, Latvijos muzikantai, gitaros skulptūra, Roko kavinė,
muzikos klubas, restoranas, pasivaikščiojimų vieta.  Liepāja,
GPS[56.507290, 21.011986], +371 63480808, +371 29402111,
info@liepajaturisms.lv, www.liepajaturisms.lv •A3
125. Džūkstės Pasakų muziejus.  Latvių pasakų personažai,
vaidmenų žaidimai, lėlių spektakliai, parodos, žaidimai, ekskursijos,
poilsis šeimai su vaikais, Ansis Lerhas Puškaitis.  Džūkstes pagasts,
GPS[56.810699, 23.348179], +371 63154691, +371 29295079,
dzpm@inbox.lv, www.tukumamuzejs.lv •D3
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127. Ugio Dainio keramikos dirbtuvė "Upmalnieki".  Degykla,
šamotiniai dirbiniai, žiedžiamasis ratas, indai, vazos, vazonai,
puodeliai, dubenys, lėkštės, dalyvavimas darbo procese.  Irlavas
pagasts, GPS[56.910503, 22.979279], +371 29256833, +371 26440226,
podnieciba@inbox.lv, www.visittukums.lv  •C2
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128. Užavos alaus darykla ir Užavos švyturys.  Ekskursijos po alaus
daryklą su "gyvo" alaus degustacija; netoliese stovi Užavos švyturys (1879)
su 21 m aukščio bokštu.  Užavas pagasts, GPS[57.207800, 21.416442],
+371 63630573, +371 63630632, uzavas.alus@uzavas-alus.lv,
www.uzavas-alus.lv •A2
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130. Paviluostos kraštas – Paviluosta, Vėrgalė, Ziemupė, Saka. 
Smėlio paplūdimiai, banglenčių sportas, skardžiai, nepaliesta gamta,
jūrinės valtys, rūkyta žuvis, jachtų uostas, švyturys, molas.  Pāvilosta,
GPS[56.889561, 21.178379], +371 63498229, +371 29121894, tic@pavilosta.lv,
www.pavilosta.lv •A2
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131. Jaunpilio pilis.  Viduramžių pilis, viduramžių valgiai, viduramžių
šventės, teatralizuotos ekskursijos, pramogos, muziejus, nakvynė,
užeiga.  Jaunpils pagasts, GPS[56.730175, 23.021294], +371 63107082,
+371 26101458, info@jaunpilspils.lv, www.jaunpilspils.lv •C3
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132. Ridelių malūnas.  Vandens malūnas, blynai, miltų malimas,
ekskursija, malūno tvenkinys, nakvynė, pirtis, kavinė, valčių nuoma,
iškylų vieta.  Engures pagasts, GPS[57.151558, 23.105749], +371 26536532,
rideludzirnavas@inbox.lv, www.visittukums.lv  •C2
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133. Pagranduko muziejus.  Duonos kepimas, sviesto mušimas,
kaimo darbai, kaimo gėrybės, žaidimai, gamtos takas, E. BirzniekasUpytis, Pagrandukas.  Zentenes pagasts, GPS[57.122963, 23.018675],
+371 63154518, +371 28651091, pastarinamuzejs@inbox.lv,
www.tukumamuzejs.lv •C2
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"Girnapusė", "Saulės valtelės", "Kopų pušis", "Lašai", "Laivų stebėtojas" ir kt. 
Ventspils, GPS[57.397346, 21.562557], +371 63622263, tourism@ventspils.lv,
www.tourism.ventspils.lv •A1
109. Ventspilio gėlių skulptūros. Ventspilis vadinamas Latvijos gėlių
sostine – čia yra "Gėlių laikrodis" ir penkios skulptūros iš gėlių, iš kurių
naujausia - "Zuikių šeimynėlė".  Ventspils, GPS[57.395798, 21.560799],
+371 63622263, tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1
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129. Latvijos Pienininkystės muziejus ir svečiu namai
"Kalnamuiža". Karvės melžimas, sviesto mušimas, sūrio degustacijos,
žaidimai, pramogos, dvaras, nakvynė, SPA procedūros.  Rudbāržu
pagasts, GPS[56.690285, 21.890665], +371 26518660, +371 63331233,
berghof@kalnamuiza.lv, www.pienamuzejs.lv, www.kalnamuiza.lv •B3

107. Rengės dvaro užstatymas ir parkas.  Neorenesanso stiliaus
architektūra, XIX amžius, vandens bokštas, parkas, ekskursijos, duonos
ir blynų kepimas, nakvynė.  Rubas pagasts, GPS[56.385876, 22.642136],
+371 63825665, rubas.pamatskola@saldus.lv, www.saldus.lv •C4
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115. Lybių tautos namai.  Vieninteliai pasaulyje lybių tautos namai, lybių
kultūra, parodos, buities reikmenų kolekcija, lybių švenčių šventimas. 
Kolkas pagasts, GPS[57.680248, 22.318338], +371 26565853, +371 25486038,
livufonds@inbox.lv, www.livodfond.lv, www.ziemelkurzeme.lv  •B1

Gastronominis turizmas

105. Memorialinė vieta "Airītes".  Pulkininkas O. Kalpakas, I pasaulinis
karas, Latvijos armija, atminimo vieta, paminklas, informacinis stendas. 
Zirņu pagasts, GPS[56.678870, 22.155125], +371 63830281, +371 22017465,
tic@saldus.lv, www.saldus.lv •B3
77

113

126. Erotinių medžio drožinių kolekcija.  Latvijos erotikos muziejus,
sekso muziejus, medžio drožiniai, erotiniai baldai, kolekcija, pirtis,
suaugusiesiems.  Džūkstes pagasts, GPS[56.782830, 23.264920],
+371 29711992, www.visittukums.lv  •C3

101. Latvijos Žemės ūkio muziejus.  XIX-XX a. buities ir darbo
reikmenys, žemės ūkio technika, parodos, renginiai, biblioteka, ekskursijos. 
Talsi, GPS[57.232246, 22.563686], +371 63291343, +371 29403183,
muzejs.kaleji@apollo.lv, www.kaleji.et.lv •C2
102. Talsų evangelikų liuteronų bažnyčia.  XVI a. mūrinis statinys,
vitražai, bokštas, kunigas Amenda – kompozitoriaus Betchoveno draugas,
kalva, apžvalgos vieta.  Talsi, GPS[57.245296, 22.596989], +371 63224251,
+371 29392287, ev-lut-talsi@apollo.lv, www.talsitourism.lv •C2



122. Kino ir fotografijos istorijos ekspozicija.  Kino ir foto aparatūra,
reikmenų kolekcija, pagrindiniai fotografijos principai, nuotraukos, ręstinis
pastatas, kaimo sodyba.  Zirņu pagasts, GPS[56.668455, 22.350524],
+371 29456334, tic@saldus.lv, www.saldus.lv •B3

100. Talsų krašto muziejus.  Istorijos, meno ir gamtos parodos. 
Talsi, GPS[57.242580, 22.603083], +371 63222770, +371 29102628,
talsu.muzejs@apollo.lv, www.talsumuzejs.lv •C2
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113. Ventspilio Kūrybos namai su planetariumu ir observatorija.
Rekonstruoti Latvių draugijos namai (1912) su tautinio romantizmo
ir jugendo stiliaus elementais; skaitmeninis planetariumas ir
observatorija.  Ventspils, GPS[57.395671, 21.562924], +371 63622805,
jaunrades.nams@ventspils.gov.lv, www.jaunradesnams.lv •A1

116. Folkloro takas "Jānkalni".  Protėvių raštai, latvių dievybės, latvių
valgiai, liaudies dainos, labirintas, kaimiška pirtis, nakvynė.  Lībagu
pagasts, GPS[57.200550, 22.653980], +371 26096415, jankalnitalsi@inbox.lv,
www.janukalni.lv  •C2

94. Seniausias medinis pastatas Kuržemėje.  Medinė architektūra,
1630 m. II pusė, čerpinis stogas, dailus vėjarodis, Kuldygos Venecijos
tiltelis, nakvynė.  Kuldīga, GPS[56.967987, 21.971176], +371 63322259,
tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv •B2

80. Karinio uosto kalėjimas.  Karinis paveldas, pramoginis
renginys, kalinių kameros, kalėjimo bufetas, ekskursijos, nakvynė,
muziejus, nuotykiai.  Liepāja, GPS[56.545540, 21.020264], +371 26369470,
info@karostascietums.lv, www.karostascietums.lv •A3
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91. Kuldygos Rotušės aikštė.  Miesto aikštė, XVII a. susirinkimų vieta,
medinė architektūra, kavinės, renginiai, turizmo informacijos centras. 
Kuldīga, GPS[56.968594, 21.971016], +371 63322259, tourinfo@kuldiga.lv,
www.visit.kuldiga.lv •B2
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114. Renkio sodas. Vasaros renginių vieta su savitais aplinkos
meno objektais, pasakų milžino Atlėpausio taku ir treniruokliais po
atviru dangumi.  Ventspils, GPS[57.384480, 21.570271], +371 63622263,
tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1

92. Kuldygos Šv. Kotrynos bažnyčia.  Šventoji Kotryna – miesto
globėja, varpinė, puošnus interjeras, baroko stiliaus medžio raižiniai,
Hercogas Jokūbas.  Kuldīga, GPS[56.970117, 21.973184], +371 63324394,
kuldigas@lutheran.lv, www.kuldigas.lelb.lv •B2

78. Saldaus vokiečių karių kapai.  II pasaulinis karas, atminimo
vieta, paminklai, paroda apie Kuržemės mūšius, žuvusių karių registras. 
Novadnieku pagasts, GPS[56.615705, 22.464390], +371 63807098,
tic@saldus.lv, www.saldus.lv •B3
53

89. Senasis plytinis tiltas per Ventos upę.  Vienas iš ilgiausių plytinių
tiltų Europoje, XIX amžius, kino filmai, plačiausias Europoje krioklys,
lašišų nerštas.  Kuldīga, GPS[56.969994, 21.977451], +371 63322259,
tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv •B2

69. Ovišų švyturys.  Seniausias navigacijos statinys (1814) su
37 m aukščio bokštu ir švyturių istorijos ekspozicija pačioje jūros
pakrantėje.  Tārgales pagasts, GPS[57.568611, 21.717567], +371 63600364,
tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •B1

73. Kubalų mokykla - muziejus.  Seniausias iki mūsų laikų išlikęs ręstinis
mokyklos namas Kuržemėje, XIX amžius, klasės įranga, virenė.  Dundagas
pagasts, GPS[57.462498, 22.397003], +371 63254335, +371 26332238,
kubalmuz@dundaga.lv, www.dundaga.lv/ksm/  •B1
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90. Kuldygos senamiestis.  Kuržemės hercogystės sostinė, Latvijos
Venecija, medinė architektūra, čerpiniai stogai, tilteliai, grįstos gatvės. 
Kuldīga, GPS[56.968212, 21.970854], +371 63322259, tourinfo@kuldiga.lv,
www.visit.kuldiga.lv •B2

76. J. Rozentalio Saldaus istorijos ir meno muziejus. Dailininkas
Janis Rozentalis, dailės darbai, paveikslų kolekcijos, parodos, ekskursijos,
sąveikieji žaidimai, suvenyrai.  Saldus, GPS[56.662983, 22.496611],
+371 63881547, muzejs@saldus.lv, www.saldus.lv •B3
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87. Ėduolės pilis. Viduramžių mūrinė pilis su bokštais, vidinis kiemas,
senoviniai laikrodžiai, legendos, malūno tvenkinys, kino filmai.  Ēdoles
pagasts, GPS[57.017937, 21.696281], +371 63321251, +371 26228899,
edolespils@gmail.com, 0 •B2

111. Teatro rūmai "Jūros vartai".  Moderni scena su 700 vietų žiūrovų
sale teatro, operos ir baleto spektakliams, eksperimentinės ir tradicinės
muzikos koncertams.  Ventspils, GPS[57.391738, 21.547855], +371 63624271,
kurzemesfilharmonija@ventspils.gov.lv, www.jurasvarti.lv •A1
112. Parventos biblioteka.  Moderniosios architektūros šedevras
(2009) – veikia kaip miesto biblioteka ir kultūros, meno ir parodų
centras.  Ventspils, GPS[57.400214, 21.589508], +371 63680072,
igeta.gredzena@ventspils.gov.lv, www.biblioteka.ventspils.lv •A1

88. Yvandės dvaro ansamblis. Neoklasicizmo architektūra,
aukščiausias kėnis Baltijos šalyse, vandens malūnas, kraštovaizdžio
parkas, pasivaikščiojimų vieta, nakvynė.  Īvandes pagasts,
GPS[56.996067, 21.758080], +371 63343113, +371 29168626,
maigav@inbox.lv, www.ivande.lv •B2

74. Sabilė, Vyno kalnas.  Amatininkystė, senoviniai papuošalai,
piliakalnis, grįstos gatvės, sinagoga, vynuogynas, vyno šventė,
Gineso rekordas.  Sabile, GPS[57.047832, 22.570381], +371 63252344,
tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv •C2
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85. Švč. Trejybės katedra.  XVIII amžius, rokoko stiliaus interjeras,
didžiausi pasaulyje nepakeisti mechaniniai vargonai, apžvalgos bokštas. 
Liepāja, GPS[56.509796, 21.013134], +371 63480808, +371 29402111,
info@liepajaturisms.lv, www.liepajaturisms.lv •A3

98. Dundagos pilis ir apylinkės.  Didžiausia ir seniausia Šiaurės
Kuržemės pilis, vienintelė nuolatinė medalių ekspozicija Baltijos
šalyse, bažnyčia, paminklas "Crocodile Harry".  Dundagas pagasts,
GPS[57.508953, 22.358294], +371 29478393, +371 29444395,
pils@dundaga.lv, tic@dundaga.lv, www.dundaga.lv  •B1

72. Ruoja ir Ruojos Jūrinės žvejybos muziejus.  Žvejų tradicijos, darbo
priemonės, suvenyrai, molas, paplūdimys, išvykos laiveliu, jachtų uostas,
jodinėjimas žirgais, pievų golfas.  Rojas pagasts, GPS[57.504430, 22.812535],
+371 63269594, rojatic@inbox.lv, www.roja.lv •C1
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86. Aizputės istorinis centras.  Vienas iš seniausių Latvijos miestų,
Livonijos ordino pilies griuvėsiai, valstybinės reikšmės medinės miestų
statybos paminklas.  Aizpute, GPS[56.721016, 21.597017], +371 63448880,
+371 29623284, aizpute.tic@apollo.lv, www.aizputesnovads.lv •A3

71. Zlėkos.  Fon Bėrų giminės dvaro ansamblis (XVIII-XIX a.) su
parku. Netoliese yra Zlėkų liuteronų bažnyčia (1645) ir Zlėkų vandens
malūnas.  Zlēku pagasts, GPS[57.122389, 21.809133], +371 63622263,
tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •B2

49

83. Amatininkų namai.  Amatininkų dirbtuvės, amatų
demonstravimas, parodos, ilgiausi gintariniai karoliai Latvijoje.  Liepāja,
GPS[56.506767, 21.023529], +371 26541424, info@liepajaturisms.lv,
www.liepajaturisms.lv •A3
84. Liepojos muziejus.  Miesto istorija, archeologiniai
radiniai, meno parodos, ekskursijos, audiogidas, sodas.  Liepāja,
GPS[56.510910, 21.002127], +371 63422327, +371 63422604,
info@liepajasmuzejs.lv, www.liepajasmuzejs.lv •A3

64. Ventspilio Amatų namai.  Senas mokyklos pastatas (1763)
su parodų sale, amatininkų krautuvėle, keramikos ir retro fotografijos
dirbtuvėmis bei XIX a. klasės patalpa.  Ventspils, GPS[57.397549, 21.566988],
+371 63620174, amatumaja@ventspils.gov.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1

Istorija ir istoriniai šou

23. Ragų kolekcija Vaidėje. Eiguliavimo metu rasti gyvūnų ragai (apie 600),
gamtosauginė ekspozicija, lybių sodyba, nakvynė, pirtis.  Kolkas pagasts,
GPS[57.731651, 22.475281], +371 63200179, +371 29395624, tic@dundaga.lv,
www.purvziedi.viss.lv •C1
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60. Piltenė.  Vienas iš mažiausių Latvijos miestų su medine architektūra,
muziejumi, pilies griuvėsiais, bažnyčia, grįstomis gatvėmis; miestas
prie Ventos upės.  Piltene, GPS[57.222464, 21.667893], +371 63661508,
tourism@ventspils.lv, www.ventspilsnovads.lv •B2

36. Gamtos parkas "Papė".  Gamtos takai, apžvalgos bokštas, ežeras,
paukščių stebėjimas, laukiniai arkliai, stumbrai, taurai, iškylų vietos.  Nīcas
pagasts, GPS[56.157978, 21.027832], +371 29489775, +371 63489501,
turisms@nica.lv, www.pdf-pape.lv •A4

49. Burlenčių klubas "Rietumkrasts".  Burlentės, jėgos aitvarai,
vandens slidinėjimas, vandens pramogos ant pripučiamų ratų, vandens
motociklai ir motorinės valtys.  Liepāja, GPS[56.553407, 20.999071],
+371 29490993, info@rietumkrasts.lv, www.rietumkrasts.lv •A3
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58. Kandavos senamiestis su Parako bokštu ir pilies griuvėsiais. 
Livonijos ordino pilies griuvėsiai, pilies maketas, grįstos gatvės,
seniausias akmeninis tiltas Latvijoje, Abavos senvagė.  Kandava,
GPS[57.038022, 22.778871], +371 63181150, info@kandava.lv,
www.kandava.lv •C2

35. Aizvykių miško parkas.  XIX a. dvaro parkas, gamtos takas, medinės
skulptūros, pasakų veikėjai, iškylų vietos, pasivaikščiojimų vietos,
poilsis šeimai su vaikais.  Gramzdas pagasts, GPS[56.334812, 21.715164],
+371 29186717, turisms@priekulesnovads.lv, www.mammadaba.lv •B4

45. Ventspilio vaikų miestelis. Žaidimų įrenginiai, vaikų kavinė ir
gėlių skulptūra "Ančių šeima"; kiekvieną sekmadienį 12:00 val. čia vyksta
renginiai vaikams.  Ventspils, GPS[57.390137, 21.547321], +371 63622263,
tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1

19. Akmeningas Kaltenės pajūris ir paukščių stebėjimo bokštas. 
Akmeninga jūros pakrantė, gamtos takai, didelės riedulių santalkos,
paukščių stebėjimo platformos, poilsio vietos.  Rojas pagasts,
GPS[57.504391, 22.811823], +371 63269594, tic@roja.lv, www.talsitourism.lv,
www.roja.lv •C1
20. Mėrsragas. Žvejų kaimas, muziejus, švyturys, pajūrio pievos, apžvalgos
bokštas, kavinės, jachtų uostas, valčių nuoma, nakvynė.  Mērsraga pagasts,
GPS[57.366545, 23.120757], +371 29474420, infocentrs@mersrags.lv, www.
mersrags.lv •C1
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43. Ekskursijų laivelis "Hercogs Jēkabs".  45 minučių
trukmės ekskursija laiveliu po Ventspilio uosto akvatoriją ir Ventos
upės žiotis.  Ventspils, GPS[57.398319, 21.566849], +371 63622263,
+371 26353344, tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv,
www.portofventspils.lv •A1
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57. Lapmežciemo muziejus.  Krašto ir mokyklos istorija, žvejų
darbo padargai, buities reikmenų kolekcijos, foto parodos, suomių
jėgeriai, ekskursijos.  Lapmežciema pagasts, GPS[57.001392, 23.513403],
+371 63163240, +371 27220869, lapmezciemamuzejs@gmail.com,
www.lapmezciems.lv  •D2

61. Ventspilio Livonijos ordino pilis.  Viena iš seniausių
(1290) viduramžių tvirtovių Latvijoje su muziejumi, skaitmenine
ekspozicija, reguliariais kultūros renginiais ir pilies užeiga.  Ventspils,
GPS[57.396214, 21.560497], +371 63622031, muzejs@ventspils.gov.lv,
www.ventspilsmuzejs.lv •A1

37. Papė.  Žvejų kaimas, muziejus po atviru dangumi, švyturys, paukščių
stebėjimas, dviračių maršrutas, smėlio paplūdimys, pasivaikščiojimų vieta,
nakvynė.  Rucavas pagasts, GPS[56.154919, 21.023322], +371 29134903,
rucava.tic@inbox.lv, www.rucava.lv •A4
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59. Kuržemės tvirtovės muziejus. I ir II pasaulinis karas, karinė
technika, reikmenų kolekcija, bunkeriai, apkasai, tankas, Kuržemės tvirtovė. 
Zantes pagasts, GPS[56.835075, 22.742043], +371 63155335, +371 29442311,
ilgvars48@inbox.lv, www.kurzemescietoksnis.viss.lv  •C3

41. Pažintinis parkas ir mokomasis takas "Ąžuolų biotopas".  Miško
mini golfas, mediniai kėgliai, pramogos ir žaidimai, miško pažinimas,
bebrų buveinės, iškylų vieta, poilsis šeimai su vaikais.  Kabiles pagasts,
GPS[56.916010, 22.416482], +371 26364473, jana@kuldiga.lv •B2

15. Jūrkalnė.  20 m aukščio Baltijos jūros skardis, senasis medinis tiltas per
Ryvos upę ir II-ojo p. karo pabėgėlių į Švediją atminimo vieta "Vilties burė",
maudyklos, nakvynė.  Jūrkalnes pagasts, GPS[57.016254, 21.383171], +371
63630046, jurkalne@inbox.lv, www.jurkalne.lv •A2
16. Usmos ežeras.  Poilsio, meškeriojimo ir buriavimo vieta su jachtų uostu,
maudyklomis, valčių nuoma, apžvalgos bokštu, dviračių maršrutu,
nakvynės namais; saloje – Moricsalos rezervatas.  Usmas pagasts,
GPS[57.166721, 22.181714], +371 63622263, tourism@ventspils.lv,
www.tourism.ventspils.lv •B2
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39. Viduramžių sodyba "Niedru lija".  Viduramžiškos pramogos, monetų
kalimas, riterystės mokykla, šaudymas iš lanko, ietys, kirvių svaidymas,
viduramžių patiekalai, pilis.  Jaunpils pagasts, GPS[56.732998, 23.016014],
+371 26336513, niedru.lija@inbox.lv, www.niedrulija.viss.lv  •C3

13. Pietinismolas. Pasivaikščiojimųpromenadaantmolo,skulptūra"Karvė
– jūreivis", 19 m aukščio apžvalgos bokštas, lankytinas objektas – žvejybinis
laivelis ir grandininė kėdė.  Ventspils, GPS[57.392120, 21.533031], +371
63622263, tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1
14. Staldzenė ir Ventspilio Elnių sodas. Senas žvejų kaimas,
mėgstama maudynių ir pasivaikščiojimų vieta palei jūros skardį; galima
apsilankyti netoliese esančiame Ventspilio Elnių sode (30 ha).  Ventspils,
GPS[57.460182, 21.616471], +371 29102584, tourism@ventspils.lv,
www.tourism.ventspils.lv •B1
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Aktyvus poilsis
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55. Lestenės Brolių kapai.  II pasaulinis karas, latvių legiono kariai,
Brolių kapai, paminklas, skulptorė Arta Dumpė, bažnyčia, atminimo
kambarys.  Lestenes pagasts, GPS[56.763726, 23.144678], +371 29442311,
+371 26247095, ilgvars48@inbox.lv, www.visittukums.lv •C3

82. Šiaurės fortai.  Karinis paveldas, ekskursijos su deglais, požeminiai
labirintai, įtvirtinimai, jūros pakrantė, Karinio uosto istorija.  Liepāja,
GPS[56.592777, 21.015455], +371 26369470, info@karostascietums.lv,
www.karostascietums.lv •A3

56. Šlokenbekos dvaras ir Latvijos Kelių muziejus.  Įtvirtintas
viduramžių dvaras, šaunamosios angos, kelių muziejus, kelių
statybos technika, vežimų ir ratų kolekcija.  Smārdes pagasts,
GPS[56.976517, 23.222523], +371 63182354, +371 28301020,
muzejs@lvceli.lv, www.visittukums.lv, www.lvceli.lv •C2

31. Gamtos takas "Zanios vingiai".  Zanios upė, Juros periodo uolienos,
saugomi augalai, bebrų užtvankos, moliuskų kolonijos, meškeriojimas. 
Zaņas pagasts, GPS[56.477283, 22.182083], +371 63846487, +371 29389611,
ginta.samata@saldus.lv, www.zana.lv •B3

33. Liepojos Pajūrio parkas ir Mėlynosios vėliavos paplūdimys. 
Balto smėlio paplūdimys, maudyklos, pasivaikščiojimų vietos, vaikų
aikštelė, riedlenčių parkas, stadionas, didžiausi Latvijoje būgnai. 
Liepāja, GPS[56.505333, 20.991869], +371 63480808, +371 29402111,
info@liepajaturisms.lv, www.liepajaturisms.lv •A3

10. Alekšupytės krioklys.  Aukščiausias krioklys Latvijoje, 4,5 m aukščio,
pirmasis popieriaus malūnas Kuržemėje, užtvanka, vaizdas į Ventos upę. 
Kuldīga, GPS[56.969967, 21.975853], +371 63322259, tourinfo@kuldiga.lv,
www.visit.kuldiga.lv •B2
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110. Ventspilio Karvių paradas. Po 2002 m. Ventspilio Karvių parado
čia apsigyveno dešimt meno objektų – karvutės, iš kurių dvi yra net 4 m.
aukščio: "Jūreivis" ir "Keliautoja".  Ventspils, GPS[57.396030, 21.556377],
+371 63622263, tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1

Liepāja, GPS[56.552864, 21.012330], +371 26369470, +371 63480808,
info@liepajaturisms.lv, www.karosta.lv, www.liepajaturisms.lv •A3

54. Jaunmuokų pilis. Miško muziejus, gidas, pilies interjeras,
kolonų salė, nakvynė, pasivažinėjimas kinkiniu, latvių ženklų
centras, žolelių arbatos.  Tumes pagasts, GPS[56.980911, 23.054638],
+371 63107125, +371 26187442, info@jaunmokupils.lv, www.jaunmokupils.
lv •C2

29. Botanikos takas "Drubazas".  Saugomi augalai, laukiniai galvijai, valčių
nuoma kelionėms Abavos upe, lyno kelias, aikštelės palapinėms, naminių
vynų degustacijos.  Abavas pagasts, GPS[57.030616, 22.595200], +371
26473783, drubazas@inbox.lv, www.sabile.lv •C2

5. Kanierio ežero paukščių stebėjimo bokštas ir gamtos takas. Kemerių
nacionalinis parkas, 14 salų, svarbi paukščių stebėjimo vieta Europoje,
piliakalnis, akmeniniai pylimai, informacinis stendas.  Lapmežciema
pagasts, GPS[57.000725, 23.471024], +371 67730078, pieriga@daba.gov.lv,
www.visittukums.lv, www.daba.gov.lv •D2

8. Riežupės Smėlio urvai.  Ilgiausias požeminių urvų labirintas
Baltijos šalyse, baltas smiltainis, gamtos parkas, eksursijos.  Rumbas
pagasts, GPS[57.004933, 21.990195], +371 29555042, +371 29896646,
inesefo@inbox.lv, www.visit.kuldiga.lv •B2

+371 28606677, mdambis@inbox.lv, www.cinevilla.lv •C3

134. Saldumynų turas po Saldų.  Saldumynų gamyklos,
ledai, pieniniai saldainiai "Karvutė", tortai, medus, duona,
degustacijos, pyragų kepimas.  Saldus, GPS[56.664906, 22.487984],
+371 63807443, saldusgotina@inbox.lv, birojs@druvassaldejumi.lv,
www.druvassaldejumi.lv, www.saldusgotina.lv •B3
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Kuldyga yra gavusi EDEN (Patraukliausios Europos
turizmo vietovės) apdovanojimą
Turizmo objektai nr.: 9, 10, 89-94
110

Informacija: http://ec.europa.eu/eden

134

A

Turizmo maršrutai
Kuržemės pajūris

B

Ryga – Engure – Roja – Kolka – Ventspils – Jūrkalne – Pāvilosta – Liepāja – Nīca

Irb

400 km Baltijos jūros pakrante besidriekiantis gamtos ir kultūros paveldo kupinas maršrutas
siūlo pažinti vietinių gyventojų gyvenimo būdą ir poilsį pajūryje. Tarp daugybės senųjų žvejų
kaimų yra ir du dideli Latvijos miestai – Ventspilis, dažnai vadinamas labiausiai vaikams ir
šeimoms tinkamu miestu, ir Liepoja – Latvijos muzikos sostinė, po kurią galima vaikščioti "kaip
iš natų".
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Ryga – Saldus – Skrunda – Aizpute – Pāvilosta – Alsunga – Kuldīga – Sabile – Kandava –
Tukums – Ryga
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Žaliasis Šiaurės Kuržemės maršrutas
Ryga – Talsi – Dundaga – Pāce – Ance – Ventspils – Ugāle – Tukums – Ryga
Šiaurės Kuržemės kraštas keliautojus kviečia pažinti gamtos įvairovę – Kanierio ir Engurės
ežeruose pasiklausyti paukščių giesmių, apžiūrėti mėlynąsias karves ir laukinius arklius,
džiaugtis saulėtekiais ir saulėlydžiais Kolkos rage ir pamatyti, kaip susiduria dviejų jūrų bangos,
Ugalėje apsilankyti vargonų dirbtuvėje, pasivaikščioti bičių taku Laumių gamtos parke ir užkopti
ant devynių Talsų kalvų, o Tukumo krašte artimiau susipažinti su kino pasauliu – apsilankyti
Cinevilla miestelyje, kuriame kuriamas kinas.
Geriausi lankytini objektai:
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26

99
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5. Kaimo sodyba "Zāģeri".  Īvandes pagasts, GPS[56.954854, 21.814930],
www.zageri.viss.lv •B2
6. Svečių namas "Garīkas".  Rudbāržu pagasts, GPS[56.701813, 21.870770], www.garikas.lv •B3
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Turizmo informacijos centrai
Aizputės turizmo informacijos centras. Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456,
GPS[56.722626, 21.597706], +371 63448880, +371 29623284, aizpute.tic@apollo.lv,
www.aizputesnovads.lv •A3
Dundagos turizmo informacijos centras. Dundagas pils, Pils iela, Dundaga,
Dundagas novads, LV-3270, GPS[57.510227, 22.350140], +371 29444395, tic@dundaga.lv,
www.ziemelkurzeme.lv, www.dundaga.lv •B1

7. Jachtų uostas "Pāvilosta Marina".  Pāvilosta, GPS[56.888706, 21.169195],
www.west-coast.lv •A2
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19. Laisvalaikio sodyba "Amatnieki".  Rumbas pagasts, GPS[56.985220, 22.022464],
+371 29402142 •B2
20. Kavinė "Spēlmaņu krogs".  Alsunga, GPS[56.981192, 21.559743], +371 26179298 •A2
21. Svečių namas "Pūpoli".  Dundagas pagasts, GPS[57.516562, 22.359155],
www.dundaga.lv/pupoli •B1
22. Ūkis "Gundegas".  Kurmāles pagasts, GPS[56.891065, 21.809331] •B2
23. Švilpikų veisykla "Jaunstuči".  Alsungas novads, GPS[56.994981, 21.622428],
www.murkskis.lv •A2
24. Kempingas "Sveikuļi".  Tumes pagasts, GPS[56.994613, 23.137579], www.sveikuli.lv •C2
25. Svečių namas "Bramaņi".  Jaunpils pagasts, GPS[56.779214, 23.038441],
www.bramani.viss.lv •C3
26. Kempingas "Plosti".  Kandavas pagasts, GPS[57.025059, 22.653730], www.plosti.lv •C2
27. Kaimo sodyba "Indāni".  Kandavas pagasts, GPS[56.967690, 22.755776],
www.indani.viss.lv •C2

29. Viešbutis "Villa Anna".  Engures pagasts, GPS[57.061207, 23.311550], www.villaanna.lv •C2
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31. Kandavos žemės ūkio technikumas.  Kandava, GPS[57.036885, 22.793245],
www.kandavastehnikums.lv •C2
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56

32. Viešbutis "Talsi".  Talsi, GPS[57.248100, 22.587831], www.hoteltalsi.lv •C2
33. Svečių namas, kempingas "Mazirbes kalēji".  Kolkas pagasts, GPS[57.684277, 22.318424],
www.kaleji.viss.lv •B1

41
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34. Laisvalaikio sodyba, kempingas "Ūši".  Kolkas pagasts, GPS[57.748127, 22.595503],
www.kolka.info •C1

7

35. Vieta palapinėms "Melnsils".  Rojas pagasts, GPS[57.650970, 22.579519],
+371 63246690 •C1
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37. Poilsio centras "Dzintarkrasts".  Rojas pagasts, GPS[57.541000, 22.709000],
www.dzintarkrasts.lv •C1
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41

36. Viešbutis "Roja".  Rojas pagasts, GPS[57.507431, 22.801008] www.rojahotel.lv •C1

4

59

Kuldingos turizmo informacijos centras. Baznīcas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads,
LV-3301, GPS[56.968594, 21.971016], +371 63322259, +371 29334403, tourinfo@kuldiga.lv,
www.visit.kuldiga.lv •B2

16. Apartamentai "Goldingen Apartments".  Kuldīga, GPS[56.967983, 21.971227],
www.goldingen.lv •B2

57
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126

38. Vieta palapinėms "Upeskalni".  Valdemārpils, GPS[57.328370, 22.572395],
+371 29154018 •C2

125

39. Kempingas "Stieress".  Mērsraga pagasts, GPS[57.336212, 23.125019], www.stieres.lv •C2
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42. Kaimo sodyba "Šķiperi".  Nīcas pagasts, GPS[56.352535, 21.004559], www.skiperi.viss.lv •A4
43. Kempingas "Pūķarags".  Rucavas pagasts, GPS[56.164871, 21.021749], www.pukarags.lv •A4

30 68

78

Priekulės turizmo informacijos centras. Saules iela 1, Priekule, Priekules novads,
LV-3434, GPS[56.446964, 21.586933], +371 29472063, turisms@priekulesnovads.lv,
www.priekulesnovads.lv •A4

41. Svečių namas "Laikas".  Vērgales pagasts, GPS[56.780201, 21.063299], www.laikas.lv •A3
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40. Svečių namas "Zariņi".  Vērgales pagasts, GPS[56.661888, 21.073130],
www.zariniir.viss.lv •A3
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44. Viešbutis "Jūrnieka ligzda".  Nīcas pagasts, GPS[56.424412, 21.000439],
www.jurniekaligzda.lv •A4
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45. Viešbutis "Līva".  Liepāja, GPS[56.509029, 21.012123], www.livahotel.lv •A3
46. Liepojos olimpinis centras.  Liepāja, GPS[56.519352, 21.017941], www.loc.lv •A3

49

47. Liepojos universitetas.  Liepāja, GPS[56.508804, 21.010239], www.liepu.lv •A3
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48. Kuržemės nuotykių agentūra.  Liepāja, GPS[56.512190, 21.012390],
www.kurzemespa.lv •A3

124

49. Kanojų nuoma "Sofijas laivas".  Liepāja, GPS[56.517626, 21.030276],
www.sofijaslaivas.lv •A3

121

Rucavos turizmo informacijos centras. Buši, Rucava, Rucavas novads, LV-3477,
GPS[56.164913, 21.149368], +371 29134903, rucava.tic@inbox.lv, www.rucava.lv •A4

34

32

50. Valstiečių ūkis "Turaidas".  Dunalkas pagasts, GPS[56.682877, 21.329093],
+371 29649900 •A3

31

Sabilės turizmo informacijos centras. Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads, LV-3294,
GPS[57.048073, 22.570896], +371 63252344, tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv •C2
Saldus turizmo informacijos centras. Striķu iela 3, Saldus, Saldus novads, LV-3800,
GPS[56.665623, 22.494228], +371 63807443, tic@saldus.lv, www.saldus.lv •B3

51. Laisvalaikio sodyba "Kaijas".  Vērgales pagasts, GPS[56.745747, 21.072529],
www.kaijas.viss.lv •A3

71

44

106

Skrundos turizmo informacijos centras. Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas novads,
LV-3326, GPS[56.672814, 22.018821], +371 63350461, zane.eglite@skrunda.lv,
www.skrundasnovads.lv •B3

52. Poilsio centras "Aulaukio Baltija".  Rucavas pagasts, GPS[56.201671, 21.233100],
www.pape.lt •A4
53. Laisvalaikio sodyba "Durbes atvari".  Durbe, GPS[56.620262, 21.384122],
www.durbesatvari.lv •A3

107

Talsų turizmo informacijos centras. Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3200,
GPS[57.244251, 22.590904], +371 63224165, +371 26469057, talsutic@apollo.lv,
www.talsitourism.lv •C2

15. Viešbutis "Kolonna Hotel Kuldīga".  Kuldīga, GPS[56.969538, 21.959659],
www.hotelkolonna.com •B2

30. Vieta palapinėms "Zīvartiņš".  Apšuciems, GPS[57.072822, 23.283818], +371 26438715 •C2
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28. Svečių namas "Meļķerti".  Kandavas pagasts, GPS[57.073087, 22.772441],
www.melkerti.viss.lv •C2
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14. Viešbutis "Hotel Virkas Muiža".  Kuldīga, GPS[56.979339, 21.961163], www.hotelvirka.lv •B2
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13. Viešbutis "Metropole".  Kuldīga, GPS[56.968417, 21.971401], www.hotel-metropole.lv •B2
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12. Restoranas "Pagrabiņš".  Kuldīga, GPS[56.967746, 21.971042], +371 63322034 •B2

18. Laisvalaikio sodyba "Lāčsētas".  Kurmāles pagasts, GPS[56.903463, 21.919792],
+371 29262583 •B2

27

32

2

11. Svečių namas "Ventas Rumba".  Kuldīga, GPS[56.969475, 21.979602],
www.ventasrumba.lv •B2

17. Kavinė "Pīlādzītis". Kuldīga, GPS[56.971224, 21.991728], www.simra.lv •B2
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Kolkos rago turizmo informacijos centras. Kolkasrags, Kolkas pagasts, Dundagas novads,
LV-3275, GPS[57.757652, 22.602825], +371 29149105, kolkacape@inbox.lv, www.kolkasrags.lv,
www.ziemelkurzeme.lv •C1

42

54. Kempingas "Strazdiņi".  Usmas pagasts, GPS[57.219540, 22.166447], +371 29125416 •B2
55. Spa Hotel USMA ir Usmas kempingas.  Usmas pagasts, GPS[57.240562, 22.171183],
www.usma.lv •B2

35

Tukumo turizmo informacijos centras. Talsu iela 5, Tukums, LV-3101,
GPS[56.966766, 23.152529], +371 63124451, tic@tukums.lv, www.visittukums.lv •C2

56. Svečių namas, Kempingas "Rožkalni".  Puzes pagasts, GPS[57.320358, 22.045700],
www.rozkalni.lv •B1

4

Vergalės turizmo informacijos centras. Ziemupes tautas nams, Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads, LV-3463, GPS[56.701965, 21.192627], +371 29437166, vergalestic@inbox.lv •A3

57. Turizmo agentūra "Tobago".  Ventspils, GPS[57.393188, 21.569345], +371 63624003 •A1
58. Viešbutis "Raibie logi".  Ventspils, GPS[57.389538, 21.554760], www.raibielogi.lv •A1
59. Laisvalaikio sodyba "Namelis".  Ventspils, GPS[57.380333, 21.580795], www.namelis.lv •A1
60. Kaimo sodyba "Lūķi".  Jūrkalnes pagasts, GPS[56.975712, 21.361799], www.luki.viss.lv •A2

52

61. Kempingas "Sīļi".  Jūrkalnes pagasts, GPS[56.974064, 21.343689], www.sili.viss.lv •A2

36

Zanios turizmo informacijos centras. Sūbri, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897,
GPS[56.466488, 22.184143], +371 63846487, g.samata@saldus.lv, www.zana.lv •B3

62. Svečių namas "Ventaskrasti".  Ziru pagasts, GPS[57.185089, 21.661600],
www.ventaskrasti.viss.lv •B2

37
43

0

Naudinga informacija keliautojams

10

20

63. Kanojų nuoma "Krastiņu laivas" / Žygiai gamtoje "Daba Laba".  Ances pagasts,
GPS[57.521690, 22.030850], www.dabalaba.lv •B1

30 km

64. Bitynas "Kāres".  Brocēni, GPS[56.639050, 22.692776], +371 29497903 •C3
65. Peintbolas "Dāre".  Gaiķu pagasts, GPS[56.793076, 22.546864], www.dareparks.lv •C3

Skubios pagalbos tarnybų telefonai (nemokamai)
01, 112 – gaisrinė, 02, 110 – policija, 113 – greitoji medicinos pagalba, 04 – dujų avarinė,
1888 – auto pagalba
Turistų "karštas" telefonas
1188 – "karšto" telefono linija, veikianti 24 valandas, 7 dienas per savaitę ir teikianti informaciją,
konsultacijas, paramą ir pagalbą bet kurioje situacijoje keliaujant po Latviją. Galima susisiekti
tiek iš mobiliųjų, tiek iš stacionarinių telefonų. Paslauga už Latvijos teritorijos suteikiama tik
naudojant tarptautinį telefono kodą: +371 67001188.
Mokestis už vieną minutę: LVL 0,40 iš stacionariųjų telefonų / LVL 0,45* iš mobiliųjų telefonų
Kainos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.
*plius kiti Jūsų mobiliųjų ryšių operatoriaus nustatyti paslaugų tarifai

111

10. Kempingas "Ezermaļi".  Alsunga, GPS[56.934253, 21.642569], www.ezermali.lv •A2

97

Kazdangos turizmo informacijos centras. Jaunatnes gatve 2, Kazdanga, Aizputes novads,
LV-3457, GPS[56.725056, 21.769409], +371 29103813, kazdanga.tic@inbox.lv •B3

Ventspilio turizmo informacijos centras. Dārza iela 6, Ventspils, LV-3601,
GPS[57.395870, 21.567535], +371 63622263, tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1

Talsi

39

71

Karuosčio turizmo informacijos centras. Invalīdu iela 4, Liepāja, LV-3402,
GPS[56.546303, 21.021031], +371 26369470, info@karostascietums, www.karostascietums •A3

Valdemarpilio turizmo informacijos centras. Raiņa iela 14 A, Valdemārpils, LV-3260,
GPS[57.370098, 22.592010], +371 63254762, valdtic@inbox.lv, www.valdemarpils.lv •C1

56

103

Kandavos turizmo informacijos centras. Kūrorta iela 1 B, Kandava, LV-3120,
GPS[57.033867, 22.779615], +371 63181150, +371 28356520, info@kandava.lv,
www.kandava.lv •C2

Rojos turizmo informacijos centras. Selgas iela 33, Roja, Rojas novads, LV-3264,
GPS[57.505962, 22.803497], +371 63269594, rojatic@inbox.lv, www.roja.lv •C1

76

20

17
38

Jurmalciemos turizmo informacijos centras. Klajumi, Nīcas pagasts, Nīcas novads,
LV-3472, GPS[56.299934, 20.995731], +371 26114601, jurmalciemaklajumi@inbox.lv,
www.jurmalciemaklajumi.viss.lv •A4

Pavilostos turizmo informacijos centras. Dzintaru iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads,
LV-3466, GPS[56.889561, 21.178379], +371 63498229, +371 29121894, tic@pavilosta.lv,
www.pavilosta.lv •A2

Tukums

Atstumai tarp miestų (km)

56

Jurmalas turizmo informacijos centras.  Lienes iela 5, Majori, Jūrmala, LV-2015,
GPS[56.971153, 23.799639], +371 67147900, info@jurmala.lv, www.jurmala.lv •D2

Nīcas turizmo informacijos centras. Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473,
GPS[56.322350, 21.056671], +371 63489501, +371 29458532, turisms@nica.lv, www.nica.lv •A4

9. Svečių namas "Polīši".  Rumbas pagasts, GPS[56.944995, 22.007414], www.polisi.viss.lv •B2

125

114
25 104

Durbės turizmo informacijos centras. Skolas iela 5, Durbe, Durbes novads, LV-3440,
GPS[56.586617, 21.370288], +371 29360509, daira@durbe.lv, www.durbe.lv •A3

Liepojos krašto turizmo informacijos centras. Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401,
GPS[56.507343, 21.011084], +371 63480808, +371 29402111, info@liepajaturisms.lv,
www.liepajaturisms.lv •A3

8. Smuklė "Rančo".  Rudbāržu pagasts, GPS[56.704170, 22.150560], +371 29276624 •B3

Ventspils

68

Baltijos

Geriausi lankytini objektai:
86

4. Kaimo sodyba "Ceļmaļi".  Rendas pagasts, GPS[57.066750, 22.231668], +371 63347285 •B2

69

Vienas iš vaizdingiausių Kuržemės maršrutų – galima pamatyti gražią Kuržemės gamtą,
šimtamečių medžių apsuptus dvarus, rūmus ir bažnyčias, senąją Aizputę su romantiškais
mediniais namais, saldžiausią Latvijos miestą – Saldų, tradicijas puoselėjantį suitų kraštą
Alsungoje, senąją Kuržemės sostinę Kuldygą ir vaizdingą, gausiausią kultūros paveldą turintį
upės slėnį – Abavos senvagę.

129

2. Svečių namas "Struņķukrogs".  Padures pagasts, GPS[57.060017, 21.812744],
www.strunkukrogs.viss.lv •B2

70

Romantiškieji Kuržemės miesteliai

134

1. Kempingas "Ķīši".  Alsunga, GPS[56.934656, 21.640620], www.kisi.lv •A2

35

jūra

6

Kuržemės turizmo asociacija rekomenduoja

24

Geriausi lankytini objektai:
5

D

3. "Jūras Laivas".  Rendas pagasts, GPS[57.070947, 22.317380], www.juraslaivas.lv •B2

115

33

C

66. Poilsio centras "Smuku muiža".  Remtes pagasts, GPS[56.731167, 22.797489],
www.smukumuiza.lv •C3

Ženklai
Turizmo informacijos centras
1
39

Gamtinis turizmas
Aktyvus poilsis

50
108
128

Istorija ir istoriniai šou
Kultūra ir tradicijos
Gastronominis turizmas

1

Kuržemės turizmo asociacija rekomenduoja

Pagrindinis kelias

Asfalto danga

Nacionalinis parkas, rezervatas

Geležinkelis

Kelias su atskirtomis
kelio juostomis

Žvyrkelis

Nacionalinių parkų ir rezervatų ribos

Uostas

1. skiriasi kelias

Vieškelis

Valstybės siena

Oro uostas

67. Poilsio centras "Radi".  Brocēni, GPS[56.641731, 22.565489], www.radi.lv •C3
68. Viešbutis "Demians".  Saldus, GPS[56.664543, 22.494877], www.hotelsaldus.lv •C3
69. Kanojų nuoma "Beaver".  Brocēni, GPS[56.702904, 22.543430], www.kanoecentrs.lv •C3
70. Svečių namas "Ziedkalni".  Dundagas pagasts, GPS[56.648157, 22.521973],
+371 29417229 •C1
71. Mėsos gaminiai SIA "GC Grand".  Priekule, GPS[56.442623, 21.604488], +371 63461041 •A4

