PĀVILOSTAS

PĀVILOSTA
SAKA
Saka, Ulmale, Akmeņrags,
Rīva, Orgsaļiena, Saļiena, Strante
VĒRGALE
Vērgale, Ploce, Bebe, Saraiķi, Ziemupe

NOVADS

GARŠĪGI SKAISTI AIZRAUJOŠI INTERESANTI MIERĪGI ROMANTISKI VĒJAINI JAUTRI SAULAINI MUZIKĀLI SAVDABĪGI DARBĪGI

VĒRIENĪGI MĀKSLINIECISKI VĒSTURISKI DZINTARAINI HARMONISKI KLUSI ĒRTI VIESMĪLĪGI BURVĪGI RELAKSĒJOŠI NEPIESPIESTI

NODERĪGA INFORMĀCIJA
Valsts policija 110
Pašvaldības policija +371 29242320
Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 112
Pāvilostas robežsardzes glābšanas laiva +371 29332281
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 113
Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis +371 66016001
Gāzes avārijas dienests 114
Uzziņu dienests 1188
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BANKOMĀTS

DNB Dzintaru iela 2, Pāvilosta
Swedbank Dzintaru iela 69, Pāvilosta

PASTS

Tirgus iela 1, Pāvilosta, LV- 3466, +371 63498149
„Veikalnieki”, Vērgale, LV- 3463, +371 63490759

DEGVIELAS UZPILDES STACIJA
Ostmalas iela 8, Pāvilosta, +371 27467201, +371 63498417
dus@pavilostamarina.lv

APTIEKAS

Lejas iela 10, Pāvilosta, +371 63498222
Vērgales veselības centrs, Vērgale, +371 63490981

GIDI

Irina Kurčanova +371 63498276, +371 29226273 – Pāvilosta, Sakas pagasts LV, RU
Daina Vītola +371 29437166 – Ziemupe, Vērgales pagasts LV, RU
Mirdza Sīpola +371 29338335 – Vērgale LV, RU, ENG

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA Dzintaru iela 73, Pāvilosta, +371 63498261
VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDE

„Pagastmāja”, Vērgale, +371 63490836, +371 29363898

PĀVILOSTAS OSTAS PĀRVALDE

Dzintaru iela 2A, Pāvilosta, +371 63486309, +371 29104444

JAHTU PIESTĀTNES

Dzintaru iela 2C, Pāvilosta, +371 29125521
BoatPark Pāvilosta Ostmalas iela 12A, Pāvilosta, +371 29104444, +371 29286421
Pāvilosta Marina Ostmalas iela 4, Pāvilosta, +371 27480131, +371 63498581

Attālums no PĀVILOSTAS novada centra līdz:
Sakas pagastam - 4 km
Vērgales centram - 26,8 km
Liepājai - 53,6 km
Ventspilij - 68,8 km
Kuldīgai - 61,2 km
Rīgai - 216 km
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Latvijas rietumos pie Baltijas jūras krasta Kurzemes mazpilsētai
Pāvilostai reklāma nav vajadzīga. To zina gandrīz ikviens
Latvijas iedzīvotājs, bet katrs trešais vismaz reizi viesojies
Pāvilostas novadā.
Pāvilostas pilsēta, kas ir novada centrs, savus ciemiņus sagaida ar
dzintarkrāsas vasarām un mazliet mežonīgām ziemām, ar miera un klusuma
sajūtu pretstatā lielpilsētu trauksmei un burzmai. Arī jūras vējš nekad nav
viens un tas pats. Pavasaros un vasarās tas maigi ar siltu plūsmu noglauda
vaigu, bet rudeņos un ziemās vējš straujāk plivina matus un spēcīgāk iesitas
sejā. Asāku izjūtu cienītāji Pāvilostas novadā ķer adrenalīnu, sērfojot un
kaitojot Baltijas jūras zilganzaļajā ūdenī.
Atbrauciet ciemos, un jūs pārliecināsieties par Vērgales pagasta plašajiem
laukiem un skaisto Vērgales muižas ēku, par Sakas pagasta lepnumu –
Akmeņraga bāku un bagātajiem mežiem, kam cauri plūst laivotāju topu
augšgalā esošās upes – Rīva, Tebra, Durbe un Saka, par šarmanto un sakopto
Pāvilostas pilsētiņu, kuru caurvij kādreizējā zvejniekciema aura un kur gandrīz
visas ielas iziet uz jūru, bet jūra smiltīs dāsni skalo dzintaru.
Nu jau vairākus gadus Pāvilostas novadā atdzimušas zvejnieku tradīcijas.
Ikviens Pāvilostas novada viesis baudījis zeltaini nokūpināto buti vai saulē
kaltēto mencu, bet pēdējos gadus rudens pusē viesu vidū ļoti iecienīti ir
Pāvilostas ceptie vai kūpinātie nēģi, kas savu slavu nes arī dažos glaunos Rīgas
restorānos.
Pašvaldības darbība, īstenojot projektus un realizējot ieceres, ir vērsta uz
novada sakopšanu, attīstību un tūrisma veicināšanu. Un neko jau daudz
nevajag, jo pati daba tam ir devusi savus priekšnoteikumus, apveltot mūsu
novadu ar plašu un skaistu jūras piekrasti, unikālām dabas vērtībām, ar
gleznainām ainavām un vienām no skaistākajām Latvijas upēm.
Turpinot 2017. gadā iesākto, arī 2018. gads Pāvilostas novada pašvaldībai
iezīmēsies daudzu īstenojamo projektu zīmē – Dienvidu un Ziemeļu molu
pagarināšana, promenādes izbūve, muzeja apkārtnes labiekārtošana.
Daudziem projektiem īstenojoties pagājušajā gadā, Pāvilosta ir tikusi pie
jauniem vaibstiem ne tikai Pāvilostas pludmalē, bet arī vairākos tūristu
iemīļotos apskates objektos.
Aicinām harmoniski pavadīt laiku mūsu novadā, baudot kā īpašo jūras
tuvumu un garās pastaigas priežu mežos, tā dabas gleznainās ainavas un
nesteidzīgus izbraucienus ar laivu pa Sakas upi līdz Baltijas jūrai. Un mēs
zinām, ja uz Pāvilostas novadu kāds atbrauc pirmo reizi, tā noteikti nebūs
pēdējā. Kāds nezināms spēks vilina šeit atgriezties vēl un vēl.
Gribu novēlēt, lai izdodas sajust šo īpašo pievilkšanās spēku un saikni ar
mazo Kurzemes jūrmalas pērli. Lai ceļojuma somās paņemat līdzi Pāvilostas
novadam raksturīgo auru, smaržu un smeķi. Lai piedzīvotais vēl ilgi paliek
atmiņā!
Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs

Uldis Kristapsons

3

PĀVILOSTA - PILSĒTA KATRAM!
Pāvilosta ir kā maģiska robeža starp cilvēku radīto, kontrolēto pasauli un dabas pirmatnējo spēku,
īstu un patiesu, tieši tādēļ šo vietu ir iecienījuši cilvēki, kuri meklē patiesas emocijas, mieru un
klusumu.
Ejot pa smilšaino pludmali, draiskais vējš sapinās matos, sāļais jūras gaiss piepilda plaušas ar
reibinoši daudz skābekļa un Tu pēkšņi saproti, ka Tava sirds sāk pukstēt viļņu šalku ritmā. Šīs sajūtas ir
tik tīras, vienkāršas un spēcīgas, ka gribas tās piedzīvot atkal un atkal.
Pāvilosta ir kā kartupelis, vārīts ar visu mizu, biezpiens ar lociņiem un siļķe, tas it kā nav daudz, bet tīrs
un patiess it visā.
Pāvilostā katrs var atrast veidu, kā pieslēgties dabas veidotajai simfonijai, kļūstot no klausītāja par
kādu no māksliniekiem. Vieniem tas ir adrenalīns, kas rodas, dodoties ar vējdēli rokās, spēkoties ar
jūru, citam lielākais prieks ir pašu noķerta zivs, bet romantiskāk noskaņotie dodas siltās jūlija nakts
peldēs, kur zvaigžņotā nakts glabā viņu divvientulības noslēpumus.
Pāvilosta savus ciemiņus neatstāj vienaldzīgus, tā ir kā kārtīga kurzemniece – nedaudz lepna,
nedaudz spītīga un neatkārtojama.
Jau vairāk kā 135 gadus Baltijas jūras krastā kā vecs pāvilostnieki smēlušies idejas no pilsētas vēstures
un krastam pietauvojies burinieks savu dzīvi dzīvo liecībām un apkārtējās dabas. Pāvilostas pilsētas
Pāvilostas pilsēta, vai kā vietējie dēvē – Āķagals.
ģerboni, sudraba laukā sarkana kāpu priede uz tādas
Cauri Pāvilostai plūst Sakas upe, kas ir viena no pašas akmeņu pamatnes; sarkanā galvā zelta lilijas,
visīsākajām, tikai 6 km, un visdziļākajām upēm izstrādājis arhitekts Gunārs Lūsis – Grīnbergs, kurš
Latvijā, vietām dziļums sasniedz pat 11 m.
iepazīstoties ar Pāvilostas vēsturi un saistību ar
Pilsētas pirmsākumi meklējami 1879. gadā, kad vācu Lilienfeldiem, savā ģerboņa skices variantā iezīmēja
barons Otto Fridrihs fon Lilienfelds šeit dibināja ostu 3 lilijas no Lilienfeldu dzimtas ģerboņa. 1995. gadā
un pilsētu, to nosaukdams sava brāļa – Kurzemes Pāvilostas pilsētas ģerboņa izstrādātais variants tika
gubernatora Paula fon Lilienfelda vārdā – par iesniegts Heraldikas komisijā Rīgā. Ģerbonis tika
Pāvilostu (Paulshafen). 1878.g. uzsākta molu izbūve, apstiprināts 1997. gada 21. novembrī. Savukārt
kas baronam Lilienfeldam izmaksāja 8 tūkst. zelta Pāvilostas pilsētas karogs izgatavots, apstiprināts un
rubļu. Pāvilostas straujāka attīstība sākās reizē ar iesvētīts 2004. gadā. Karoga tapšanā tika iesaistīts
Liepājas kara ostas izbūvi, ko uzsāka 1893.g. un kuras SIA “Dizaina birojs Līnija” direktors Juris Ivanovs un
būvdarbos izmantoja Pāvilostas un Sakas puses māksliniece Ilze Lībiete, kura apņēmās izstrādāt
akmeņus. 19.-20.gs. mijā sākās burukuģu būve. karogam skices un izšūt karogu zīdā. Ar izstrādātaPāvilostā uzbūvēti 15 buru kuģi, kuru tālākie kravu jām skicēm tika iepazīstināti un aptaujāti
pārvadājumi sasnieguši Francijas un Spānijas krastus. pāvilostnieki, kuri par karoga krāsām izvēlējās zilo,
1. Pasaules kara ugunis stipri izpostīja pāvilostnieku balto un smilšu dzelteno krāsu. Karoga centrā
burukuģu un motorlaivu floti. Ap 1935. gadu attēlots pilsētas ģerbonis. Šobrīd karogs pieejams
zvejnieki apvienojās kooperatīvā un, pārcietuši 2. jebkuram interesentam un kopš 2015. gada
Pasaules kara vētras, 1947.g. nodibināja zvejnieku pavasara tas lepni plīvo pie daudzām mājām gan
arteli “Dzintarjūra”. 1974.g. tas kļūst par Liepājas z/k svētkos, gan ikdienā.
“Boļševiks” nodaļu, jo tāda ir valsts politika. Atmodas Pāvilostas pilsēta ir viena no retajām, kurai ir sava
laika nestās pārmaiņas ir skārušas arī Pāvilostu – himna. Tā sarakstīta 1999. gadā, dziesma “Pāvilosta”
nesaimnieciskās darbības rezultātā bijusī zvejnieku tika ierakstīta grupas “Liepājas brāļi” izpildījumā, tās
kopsaimniecība tiek novesta līdz bankrotam, taču mūzikas autors ir pāvilostnieks Uldis Marhilēvičs, bet
zvejas ļaudis atrod savu vietu – uzsāk piekrastes tekstu sarakstījis Guntars Račs. 2009. gada maijā
zveju, kas padomju laikos bija liegta, un atjauno pilsētas himnu iedziedāja Pāvilostas jaunieši.
kuteru floti, iepērkot tos no Gotlandes zvejniekiem. Pēdējos gados Pāvilosta pārvērtusies par mazu un
Diemžēl šodien vairāki kuģu īpašnieki, lai tiktu pie mīļu tūrisma pilsētu. No tipiskās zvejas ostas tā
Eiropas Savienības naudas par izstāšanos no zvejas, kļuvusi par jahtu, kuteru, un laivu pieturas vietu.
izvēlējušies šos kuģus sagriezt. 1972. gada maijā Pāvilosta spēj aizraut ar svaigi kūpinātām zivīm,
uzsākti Pāvilostas alus darītavas celtniecības darbi, straujiem izbraucieniem jūrā, ar pašgatavotām koka
bet alus ražošanu tā uzsāka 1978. gadā. Rūpnīcā tika laivām, zinošiem gidiem ekskursijās un smaržīgām
nodarbināti ap 90 strādājošo, kuriem Pāvilostā tika pirtsslotiņām silti izkurinātā pirtī. Par viesu labsajūtu
uzcelta labiekārtota 24 dzīvokļu māja. 1994. gadā rūpējas viesu māju saimnieki, zvejnieki, veikalnieki
rūpnīca tika nodota nomā privātpersonai. Nomas un vietējie ražotāji. Pāvilostas pilsēta kopš 2009.
līgums netika izpildīts, kā rezultātā rūpnīca pilnīgi gada jūlija ir Pāvilostas novada centrs, kurā
pārtrauc ražošanu.
apvienojušies Pāvilostas pilsēta, Sakas un Vērgales
Veidojot pilsētas simboliku vēlākajos gados, pagasti.
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IESAKĀM APSKATĪT PĀVILOSTĀ
B Pāvilostas novadpētniecības
muzejs un Laivu māja
Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājumos
glabājas vairāk nekā 10000 priekšmetu. Pastāvīgā
ekspozīcija stāsta par Pāvilostas pilsētas vēsturi.
Dzintaru iela 1
+371 63498276, +371 29226273
pavilosta.muzejs@tvnet.lv
Muzeja darba laiks:
15.09.-14.05. P.-Pk. 9:00-17:00
15.05.-14.09. T.-Pk. 9:00- 17:00, S.,Sv. 12:00-16:00
Ieejas maksa: Pieaugušajiem-1.00 €
skolēniem-0.25 €
Studentiem, pensionāriem un personām ar
invaliditāti 0.50 €
Gida pakalpojumi muzejā par vienu ekskursiju 3.00 €
Gida pakalpojumi ārpus muzeja par vienu ekskursiju
10.00 €
B Ekspozīcija
Padomju laiki Pāvilostā 50-80 gadi
B Kājceliņš „Ceļš kāpās”
Audēju pulciņš „Lumstiņš”, kurā darbojas 7 audējas,
realizējot projektu „Ceļš kāpās”, 2015. gada vasarā
aicināja ikvienu noaust garāko kājceliņu novadā. To
pa gabaliņam visas vasaras garumā noauda vietējie
iedzīvotāji un pilsētas viesi. Kopā piedalījās 190
cilvēki no Vācijas, Dānijas, Zviedrijas, Anglijas,
Ukrainas, Francijas, Lietuvas, ASV un no 32 dažādām
Latvijas pilsētām. Kājceliņa aušanā piedalījās arī 5
laimīgie jaunlaulātie, kuri iemūžināja savu pirmo
kopīgo darbu. Kājceliņa garums 21,6m un platums
68cm. Noaustais kājceliņš šobrīd apskatāms
Pāvilostas novadpētniecības muzejā.

Jaunums:

19.05.2018.
Interaktīva ekspozīcija “Pāvilostas zelta smilšu
graudi” atainos pilsētas attīstību simt gadu periodā
no 1918. – 2018. gadam ar kultūrvēsturiskiem
notikumiem un liecībām.
14.07.2018.
Ekspozīcija “ Jūriņ, prasa smalku tīklu”.
Ar mūsdienīgu māksliniecisko risinājumu un
moderno tehnoloģiju izmantošanu, tiks saglabātas
zvejniecības vērtības un tradīcijas.

B

D Kuģis „Dole”
Vienīgais saglabātais RB tipa zvejas kuģis Latvijā.
90.gadu sākumā dāvināts Pāvilostas novadpētniecības muzejam. 2005. gadā restaurēts un uzstādīts kā
piemiņas zīme zvejnieku dzimtām. Kuģa izmēri:
garums - 18.20 m, platums – 5.22 m, augstums –
2.5 m.
E Moli
Pirmie moli būvēti 1878. gadā. Sākotnēji veidoti no
pāļu rindām un uz kadiķu zariem klātiem akmeņu
krāvumiem. 1929. gadā molus pagarināja ar betona
blokiem. Osta ir neaizsalstoša, kanāla garums 950m.
Padomju gados, kad molus uzraudzīja robežsargi,
pastaigas pa tiem bija aizliegtas. 2010. gadā moli
rekonstruēti. Šobrīd Ziemeļu mola garums ir 287m,
bet Dienvidu 297,5 m.
2018. gada pavasarī tiks turpināta molu
pagarināšana. Ostā straumes regulāri sanes smiltis,
kādēļ kuģi ar lielāku iegrimi nevar iebraukt un
nepieciešama padziļināšana. 2018. gada tūrisma
sezonas laikā notiks būvdarbi. Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām!

C

D

E

C Pāvilostas Lielais akmens
(Jūrakmens)
Lielākais jūrakmens Baltijas jūras Kurzemes
piekrastē. Tā augstums virs grunts 3.5m (ūdenī
1.5m), apkārtmērs 15m. Padomju laikos šis akmens
bija robežzīme, civiliedzīvotāji drīkstēja pārvietoties
no Ziemeļmola līdz Jūrakmenim.
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IESAKĀM APSKATĪT PĀVILOSTĀ
F

G

H

K

G Pāvilostas baptistu baznīca
Barons Otto Fridrihs fon Lilienfelds 1897.g. deva
atļauju celt baznīcu un iedalīja apbūves gabalu.
Baznīcas celtniecība tika uzsākta 1900.g., bet
1906.g. 10.decembrī tika noturēts pirmais
dievkalpojums.
Klusā iela 8, +371 63498351, +371 26158999
(mācītājs), +371 27772133 (draudzes priekšniece).
Apmeklējumu lūdzam pieteikt iepriekš piezvanot.
Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 11:00
H Sv. Pētera- Pāvila evaņģēliski
luteriskā baznīca
1930.gada 6.janvārī Sakaslejas draudzes padomes
sēdē tika pieņemts lēmums celt Pāvilostā baznīcu.
Baznīca celta par saziedotiem līdzekļiem un
pateicoties pašu draudzes locekļu darba spēkam.
1930. gada 15.septembrī tika ielikts pamatakmens
Sakaslejas ev. luterāņu baznīcas lūgšanu namam
Pāvilostā, bet jau 1930.gada decembrī jaunajai ēkai
uzlikts jumts.
Brīvības iela 26, +371 29234999 (mācītājs)
+371 26435892 (draudzes priekšnieks)
Baznīcu iespējams apskatīt iepriekš piesakoties
+371 29226273
Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 14:00
I Upesmuižas parks
7,5 ha lielais parks veidots 19.gs. vidū ap bijušo pils
ansambli. No sendienām saglabājušās pils oriģinālās
akmens kāpnes un akmens sols. Parkā atradīsiet arī
Lielo akmeni, robežakmeni un trošu tiltu, kas
savieno Sakas upes abus krastus.

I
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F Piecdesmitgades parks
Veidots gatavojoties Pāvilostas pilsētas 50. jubilejai.
Šeit jau 1927.gadā Pāvilostas pamatskolas skolotājs
ar audzēkņiem iestādīja pirmos kokus. 1929. gada
maijā svinot 50. gadadienu, savu ozolu iestādīja arī
otrais Latvijas prezidents Gustavs Zemgals.

J Simtgades parks
19.gs. beigās šeit no visas apkārtnes saveda
akmeņus, ko pa jūru transportēja uz Liepāju –
Liepājas kara ostas būvniecībai. Darba iespējas
pievilināja šai vietai strādniekus no plašas
apkārtnes, un ap ostu sāka veidoties ciemats. Vecā
ceļa vieta, kas ved cauri parkam A un R virzienā, ir
1932. gadā uzbūvētā šaursliežu (750 mm) dzelzceļa
vieta. Pēdējie vilcieni te ienākuši vēl pagājušā gs.
50-tajos gados.
Veidots pilsētas kultūrvēsturiskā vietā 1979. gadā
par godu Pāvilostas simtgadei, pēc arhitekta G. Lūša
-Grīnberga projekta ar simtgades akmeni centrā.
Parka stādījumus un celiņus veidojuši Pāvilostas
iedzīvotāji un viesi Jāņa Ausmaņa vadībā. Viņa vārdā
nosaukts mākslīgi uzbērtais kalns, kurš veidots, lai
no parka būtu redzama osta un jūra. Jāņa kalniņu ar
dzirnavu akmeni centrā izvēlas neskaitāmi
jaunlaulātie kā laulību reģistrācijas vietu. Parkā
atrodas arī piemiņas akmens 1941. un 1949. gada
represijās cietušajiem.
K Romas katoļu Svētā Gara baznīca
1998. g. tika nodibināta Pāvilostas Romas katoļu
draudze. Baznīca celta 1999.g., bet 2000.g.
23. septembrī tā tika iesvētīta kā Romas katoļu
Svētā Gara baznīca.
Viršu iela 1, +371 26578580 (prāvests),
apmeklējumu lūdzam iepriekš pieteikt.
Dievkalpojumi notiek 1. un 3. svētdienā plkst. 15:00
N

L Lietuviešu kareivju kapa vieta
Septiņu lietuviešu jaunekļu atdusas vieta, kuri 1945.
gadā dienēja vācu armijas krastsargos. Viņi palīdzēja
cilvēkiem ar motorlaivām bēgt uz Zviedriju. Nodēvējot
tos par nodevējiem, 1945. gada 21. janvārī viņus
Zaļkalna mežā nošāva. To lika izdarīt citiem dienestā
esošajiem lietuviešu puišiem.

P

M Baznīckalns
Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis – akmens
laikmeta apmetne. Baznīckalnā atrodas Pāvilostas
pilsētas kultūras nams. Ēka celta 1904.g. kā lūgšanu
nams Pāvilostas Brāļu draudzei.
N Dabas liegums Pāvilostas pelēkā
kāpa
Platākā pelēkā kāpa Latvijā – virzienā gar jūru 1,5km,
no jūras uz sauszemi līdz 812 m. Natura 2000 teritorija.
Platība 42,5 ha. Izveidots 2007.g., lai nodrošinātu īpaši
aizsargājamu biotopu sugu aizsardzību.
O Ernesta Šneidera laukums
Sākotnēji ieplānots kā tirgus laukums, līdz 20.gs.
30-tajiem tā arī saukts un izmantots. 50-tos gados to
pārdēvē par Pionieru laukumu. 90-to gadu sākumā to
nosauc skolotāja, sabiedriskā darbinieka un ciemata
apzaļumošanas pamatlicēja Ernesta Šneidera vārdā.
1992. gada 30. augustā - skolotāja simtgades jubilejā E. Šneidera laukumā 2, kur dzīvoja un strādāja
skolotājs, uzstādīts piemiņas akmens. Šī ēka celta kā
aptieka, bet vēlāk bijusi pamatskola, šobrīd tajā atrodas
Pāvilostas mākslas skola. E. Šneidera laukumā ainavā
organiski iekļāvusies viena no vecajām zvejnieku
mājām. 2014. gadā E. Šneidera laukumā uzstādīts
kultūrvēsturisks objekts – bāka.
P Vētras priedes
Nebūdamas aizvējā, tās joprojām ir dzīvas un tikušas
pie goda būt Pāvilostas pilsētas ģerbonī.

M

O

L

Q Rotu darbnīca, veikals
‘’Jūras rotas’’
Dzintaru iela 2C, Pāvilosta
+371 29401273,+371 20610511
redzetdebesis@inbox.lv
www.redzetdebesis.lv
Q

7

VELO PRIEKI, ŪDENS PRIEKI
Velo maršruts “Apceļosim Pāvilostu” (13 km)
Ceļa segums – asfalts, grants, smilts. Orientēties var pēc ielu nosaukumiem un velo zīmēm.
Maršruts sākas no Pāvilostas novada TIC. Tas piedāvā apskatīt interesantākās vietas Pāvilostā.
Velo maršruts “Pāvilostas jūras velo loks”
Velomaršruts ir posms no starptautiskā velo maršruta Eiro velo 11. Maršruts piedāvā apskatīt interesantākās
vietas Pāvilostas novadā. Velo maršrutam izstrādāti 3 alternatīvie maršruti:
1. Pāvilosta - Akmeņraga bāka – Ziemupe – Saraiķi – Vērgale - Saka Pāvilosta (~80km)
2 dienu maršruts. Ceļa segums – 50 km asfalts, 30 km grants.
2. Pāvilosta - Akmeņraga bāka – Ziemupe – Vērgale – Saka - Pāvilosta
(~68km)
2 dienu maršruts. Ceļa segums- 40 km asfalts, 28 km grants.
3. Ziemupe – Saraiķi -Vērgale - Ziemupe (~20km)
1 dienas maršruts. Ceļa segums asfalts, grants.
Sīkāku informāciju par maršrutu iespējams saņemt Pāvilostas novada TIC, Dzintaru ielā 2
+371 63498229, +371 29121894
U

V
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VELO NOMA
R Pāvilostas novada TIC
Dzintaru iela 2, Pāvilosta
+371 63498229, +371 29121894
tic@pavilosta.lv
T „Kaijas”
Kaiju iela 1, Ziemupe
+371 29454425
kaijas1@inbox.lv
www.kaijas.viss.lv

Q „Redzēt debesis” kanoe laivas
“Brenvaldi“, Sakas pag., Pāvilosta
+371 20610511; +371 29401273
redzetdebesis@inbox.lv
www.redzetdebesis.lv
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U”Beaver” kanoe laivas
„Jūras” Bernāti, Nīcas pag. Nīcas nov.
+371 26116933
info@kanoecentrs.lv
www.kanoecentrs.lv
www.kurzemeslaivas.lv

Q

V„Jūras laivas” jūras kajaki,
kanoe, SitOnTop laivas - apmācība
un inventāra noma
Dzintaru iela 2A, Pāvilosta
+371 29464901, 29283765 -Mirta
+371 20064957 -Mārtiņš
+371 29466501, 26399653 -Luīze
avoti@juraslaivas.lv, noma@seakayak.lv
www.juraslaivas.lv, www.seakayak.lv
W „Priežu muiža’’ kanoe laivas
Pļavu iela 4, Pāvilosta
+371 29272547
rita3001@inbox.lv
www.priezumuiza.lv

9 Pāvilostas SERF klubs
Dzintaru iela 1C, Pāvilosta
+371 26444934
dagnisb@windsurf.lv

IECIENĪTĀKIE MARŠRUTI
Rīva
Rīvas ciems – Labrags 17 km, 1 diena
Tilts pie Gumbām – Labrags 8 km, 1 diena
Durbe, Saka
Akmenes (Salmāju) tilts – Pāvilosta 48 km,
2 dienas
Cīrava – Pāvilosta 42 km, 2 dienas
Upsēdes tilts – Saka 22 km, 1 diena
Mežaine – Pāvilosta 21km, 1 diena
Tebra, Alokste, Saka
Apriķi – Pāvilosta 40 km, 2 – 3 dienas
Sarkanvalki – Tauriņu (Kalnenieku) tilts 15 km, 1 diena
Tauriņu (Kalnenieku) tilts – Pāvilosta 13 km, 1 diena
Apriķi – Tauriņu tilts 27 km, 2 dienas
X „Upeslejas”
kanoe laivas, SUP dēļi
Upeslejas, Saka
+371 29199094, +371 27626623
sakas.upeslejas@inbox.lv

X

Y

Z

Y Izbrauciens jūrā ar zvejas kuģīti
Jūras iela 4, Pāvilosta
+371 63498400, +371 26321587, +371 29449927
juris-5707@inbox.lv, inga-62@inbox.lv
www.zvejniekseta.lv
Z Vizināšanās ar
kuģīti, kuteri un laivu
Ostmalas iela 4, Pāvilosta
+371 29448446, +371 27480131
pavilosta@pavilostamarina.lv
www.pavilostamarina.lv
8 Burāšanas apmācības un
atpūtas kuģu vadītāju
sertifikātu izsniegšana
SIA „Vēju Aģentūra”
Dzintaru iela 2A, Pāvilosta
+371 29104444
inguna@veju-agentura.lv
ronalds@veju-agentura.lv
www.veju-agentura.lv

:

8

E

: Wake Das Crocodill
Dzelzsceļa iela 50, Pāvilosta
+371 26654754
info@wakecrocodill.lv
www.wakecrocodill.lv
E Makšķerēšana no
moliem un piekrastes
2018. gada tūrisma sezonas laikā notiks molu
rekonstrukcijas būvdarbi. Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.
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NAKTSMĪTNES PĀVILOSTĀ
VIESNĪCAS

BRĪVDIENU MĀJAS

1. Das Crocodill
Kalna iela 11
+371 26151333
info@dascrocodill.lv
www.dascrocodill.lv

8. Oāze ģimenei
Sakas iela 10
+37163498115, +371 26046489
blaubarde.baiba@inbox.lv

4. Akmentiņi
Klusā iela 3
+371 26348745
vezis5@inbox.lv

8
4

1

2+2
8
21

8

+

30 brokastis 10

+

I-XII

2

I-XII

2. Āķagals
Dzintaru iela 3
+371 63451098, +371 29161533
kristapsonejaneta@gmail.com

+

IV-X

9. Ordziņas
Parka iela 14
+371 26434902
antrazaar@inbox.lv

5. Dandzenieki
Kalna iela 16
+371 29126098
brivdienas.pavilosta@gmail.com
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10. Ostgals
Brīvības iela 8
+371 26160689,+371 27793773
inga.vitol@gmail.com
vigucis.m@inbox.lv

6. Divi Jāņi
Stadiona iela 6A+371 26447242
+371 29165356
ausmalaugale@inbox.lv

3. Jūras sāga
Smilšu iela 5
+371 26349061
sanitakreslina@inbox.lv
www.jurassaga.lv
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VII-VIII
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11. Pie Jūras
Dzintaru iela 15
+371 29592411, +371 25677765
dace.murniece1985@inbox.lv

7. Ķiršu dārzs
Dzintaru iela 13
+371 29474462
jaina@inbox.lv
7

11

_
8+2
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2

I-XII

6

3
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12. Pie Pifa
Dzintaru iela 26
+371 63498161, +371 29286723
gunitacitskovska@inbox.lv
12

16. Puerto VV
Krasta iela 19
+371 29488247
puertoviva@inbox.lv
http://puertoviva.blogspot.com

19. Zem ozola
Meža iela 1
+371 634 98362, +371 26371578
19
16

3

3
19

6

+

4

III-XI

13. Piemare
Kalna iela 31
+371 29289887
armandsansons@inbox.lv

JAUNUMS

13

9

2

+

5

V-IX

17. Vējš vītolos
Viļņu iela 22
+371 29193182
anta_zalite@inbox.lv
17

5

3

+

5

2

V-IX

20. Zvejnieksēta
Dzintaru iela 36
+371 63498400, +371 29449927,
+371 26321587
juris-5707@inbox.lv
inga-62@inbox.lv
www.zvejniekseta.lv
20

I-XII

14. Pie Sakas Upes Pāvilostā
JAUNUMS
Upes iela 3, Pāvilosta
+371 25677765, +371 29592411
dace.murniece1985@inbox.lv
14

4

3

I-XII
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18. Viga
Viļņu iela 3
+371 26424389
info@viga3.lv
www.viga3.lv

2

+

6

21. Zvilnis
Smilšu iela 17
+371 29190745, +371 29207243
dzizam@tvnet.lv
21

18

8

4

+

6
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IV-IX

15. Priežu muiža
Pļavu iela 4
+371 29272547
rita3001@inbox.lv
www.priezmuiza.lv

10+5

15

8

2

VI-VIII

6

I-XII

4

+

I-XII

10+4

5

+

I-XII

Saulrieti Pavilostas
novadair neaizmirstami un atmina, - paliekoši!
Baudi Pavilostas
mieru nesteidzoties!
11

NAKTSMĪTNES PĀVILOSTĀ
TELŠU LAUKUMI

APARTAMENTI

23.
Jūras iela 2
+371 63498229, +371 29121894
tic@pavilosta.lv

22. Boatpark Pāvilosta
Ostmalas iela 12A
+371 29104444
info@boatpark.lv
www.boatpark.lv

24.
Kalna iela 43
+371 63498229, +371 29121894
tic@pavilosta.lv
23

24

22

2+2
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V-X
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26. Zvejnieksēta
Jūras iela 4
+371 63498400, +371 29449927
+371 26321587
juris-5707@inbox.lv, inga-62@inbox.lv
www.zvejniekseta.lv

25. Pāvilosta Marina
Ostmalas iela 4
+371 63498581
+371 27480131
pavilosta@pavilostamarina.lv
www.pavilostamarina.lv
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+

+
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KUR PAĒST PĀVILOSTĀ?
Banketi un pasākumi pēc
individuāla pasūtījuma visu gadu.
c Krodziņš „Āķagals”
Dzintaru iela 3, Pāvilosta
kristapsonejaneta@gmail.com
+371 63451098, +371 29161533
IV-IX

12

9. Ordziņas
Parka iela 14
+371 26434902
antrazaar@inbox.lv
26
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AKTĪVĀ ATPŪTA
Vairāk nekā 1200 km garā Jūrtaka brīžiem ved pa smilšainu liedagu, brīžiem – pa akmeņiem un sīkiem oļiem nokaisītu pludmali.
No Latvijas – Lietuvas robežas, līdz pat Tallinai ar tevi kopā ir jūra un kaijas, saule un vējš. Jūrtaka tevi gaida vienmēr!
Posmi Pāvilostas novadā:

JAUNUMS

Liepāja- Ziemupe 25km
Ziemupe- Pāvilosta 22km
Pāvilosta- Jūrkalne 20km

; Skeitparks un brīvdabas
trenažieru laukums
Dzintaru iela 107A
; Tenisa laukums
Atvērts 1.05.-30.09.
Dzintaru iela 107A, Pāvilosta
+371 29230995
; Āra hokeja laukums, slidotava
un strītbola, florbola laukums
Dzintaru iela 107A, Pāvilosta
+371 29230995
< Savvaļas augu ēdienu
degustācija, augu hidrolātu un
eliksīru degustācija
Krasta iela 19, Pāvilosta
+371 29488247
puertoviva@inbox.lv
http://puertoviva.blogspot.com
= Bērnu laukums
E. .Šneidera laukums 11, Pāvilosta
a Bērnu laukums
Dzintaru iela 105, Pāvilosta
B Bērnu laukums
Dzintaru iela 1, Pāvilosta

JAUNUMS

Vairāk informācija: www.coastalhiking.eu

b Lidojumi ar gaisa balonu
SIA”Airkargo”,
+371 29240461
travel@airkargo.lv
www.airkargo.lv, www.gaisabalons.lv
c Zivju kūpināšana
viesu namā „Āķagals”
Dzintaru iela 3, Pāvilosta
+371 63451098, +371 129161533
kristapsonejaneta@gmail.com
d Zivju kūpināšana
brīvdienu mājā „Zvilnis”
Smilšu iela 17, Pāvilosta
+371 29207243
viesumaja.zvilnis@gmail.com
dzizam@tvnet.lv
e Zivju veikals „Kaija”
Celtnieku iela 1B, Pāvilosta
+371 63498122, +371 26522248,
+371 26597297
zskaija@inbox.lv

b

;

;

;

$ Izdzīvošanas skolas
pārstāvniecība
JAUNUMS
Kalna iela 16, Pāvilosta
+371 26442462
info@saliedet.lv, www.izdzivosanasskola.lv
d

$
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PIEDĀVĀJUMS EKSKURSIJU GRUPĀM
Pāvilostas garšas medības
• Atpūtas vieta „Miera osta”
• Lauku maizes ceptuve „Ievlejas”
• Zivju kūpināšana viesu namā „Āķagals”
• Zivju kūpināšana viesu namā „Zvilnis”
• Savvaļas augu ēdienu degustācijas
• Krodziņš „Āķagals”
• Atpūta lauku sētā „Lejas”
Skolēniem
• Pāvilostas novadpētniecības muzejs
• Izbrauciens ar koka laivām/kuģīti
• Zivju kūpināšana „Āķagalā”, „Zvilnī”
• Lauku maizes ceptuve „Ievlejas”
• Akmeņraga bāka
• Ziemupes jūrmalas stāvlaukums/Rūķupe
Lielais loks
• Vērgales muižas komplekss
• Vērgales pagasta muzejs
• Ekspozīcija „Kurzemes zvejnieka sēta”
• Šķelto klūdziņu pinumu darbnīca
• Padomju armijas karaspēka daļa
• Zobenzivs ekspozīcija
Ziemupes tautas namā
• Ziemupes jūrmalas stāvlaukums
• Aužuļu liepa
• Akmeņraga bāka
• Lauku maizes ceptuve „Ievlejas”
• Sakaslejas ev. lut. baznīca
• Atpūta lauku sētā „Lejas”
• Pāvilostas novadpētniecības muzejs
• Rotu darbnīca „Jūras rotas”
• Pāvilostas moli un pludmale
• Izbrauciens ar kuģīti
• Veikparks „Wake Das Crocodill”
• Zivju kūpināšana „Āķagalā” un „Zvilnī”
• Zivju veikals „Kaija”
• Upesmuižas parks
• Strantes – Ulmales stāvkrasts
• Ziemupes jūrmalas stāvlaukums
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32
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SAKAS PAGASTS
Sakas pagasta vēsture
Sakas vārds pirmo reizi rakstos minēts 1230. gadā. No 13.gs. otrās puses līdz pat
Livonijas karam Saka ir bīskapu īpašums, kuri to vairākkārt izlēņojuši. No 15.-18.gs.
Sakā saimnieko Ostenzakenu ģimene. Divu nelielu upīšu – Durbes un Tebras –
sateces vietā, kur savu tecējumu uz jūru sāk Sakas upe, ir vēsturiskais, teikām un
nostāstiem apvītais Sakas (Sacezes) centrs ar Kursu un Bruņinieku pilskalniem, ar
Sakas Lejas luterāņu baznīcu. Hercoga Jēkaba valdīšanas laikā (1642.-1682.) Sakā
ir bijusi osta, kuru savās interesēs izmantojuši tirgoņi no Aizputes. Gada laikā ostā
ienākuši no 50 – 150 tirdzniecības kuģi, pārsvarā no Holandes. Rosīgo ostas dzīvi
pārtrauca zviedru – poļu karš. Līdz mūsdienām saglabājusies viena no ostas
noliktavām. Ap 1890.g., apvienojot sīkos Sakas pagastus, izveidoja Upesmuižas
pagastu, kura administratīvā teritorija ir vairākkārt mainīta. Pirmā pasaules kara
laikā kara kuģu apšaudē nopostīja Akmeņraga bāku un Ulmales muižu. 20.gs.
30.tajos gados Sakas Grīņos ieceļoja latgaļu ģimenes, kas tur iekopa ap 60
saimniecību. Traģiski notikumi Grīņos risinājās Otrā pasaules kara laikā, kad vācu
vara nežēlīgi izrēķinājās ar sarkano partizānu atbalstītājiem. Padomju laikā Sakas
teritorijā nodibinājās vairāki kolhozi. Vēlāk visus pievienoja k/z “Centība”. Sakas
novadu šķērso arī Rīvas upe, kuras mežonīgie civilizācijas neskartie krasti vilina
dabas mīļotājus un makšķerniekus. 70% no novada teritorijas sedz meži.
f Akmeņraga bāka
35m augstā mūra bāka ir Akmeņraga galvenā rota.
Bāka pārējo Latvijas bāku vidū izceļas ar savu
atrašanos kuģošanai vienā no bīstamākajām vietām
visā Baltijas jūras piekrastē.
+371 28350899
Darba laiks:
Maijs - septembris P.-Pk. 8:00-17:00,
Oktobris, aprīlis P.-Pk. 10:00-15:00.
Jebkurā laikā vēlama iepriekšēja pieteikšanās.
g Strantes - Ulmales stāvkrasts
Ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis stiepjas
vairāku desmitu kilometru garumā un augstums
dažviet sasniedz pat 16m. Jāuzmanās tiešā tuvumā,
var veidoties noslīdeņi.
h Sakas- Lejas evaņģēliski
luteriskā baznīca
Celta ap 1560.g. vietā, kur agrāk atradusies Sakas
osta. Baznīcu grezno vairāk nekā 170 gadus vecs
kuģa modelis.
+371 29124128
i Ulmales (Pinnu) bļodakmens upurakmens
Visplašāk pazīstamais Latvijas cilindriskais
bļodakmens, arheoloģijas piemineklis. Bļodas
diametrs ir ~ 60 cm, dziļums ~15 cm.
Runā, ka ūdens iedobumā nesasalstot pat 20 grādu
salā! 1,27 m garš, 1,15 m plats, 0,70m augsts un
apkārtmērs 4,08 m.
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j Atpūta lauku sētā Rīvās
Piedāvā apgūt iemaņas zirgu iejūgšanā, izjādes ar
zirgu, izbraucienus ar zirgu ratiem, kazas slaukšanu.
Izstrādāta programma maziem bērniem „Kā jūtas
cilvēciņš laukos?”, pastaigas pa meža takām, šķēršļu
trase, viesošanās pie kurmja lauku pagrabā, īpašas
veselīga uztura programmas, lauku produktu iegāde
un gatavošana pašu rokām, seno darbarīku izstāde
un vēl...
Lejas, Rīvas
+371 25984069
inararozina@inbox.lv
k Senlietu glabātuve „Ievlejās”
Ieeja pret ziedojumiem
‘’Ievlejas’’, Saka
ievlejasagita@inbox.lv
+371 29124128. +371 28690362
l Lauku maizes cepšana un
degustācija „Ievlejās”
Iespēja izveidot un izcept savu maizes kukulīti. Jāņu
laikā mājas alus degustācija.
Maizes cepšana + degustācija (1.5h) EUR 7 no
personas, vairāk par 12 cilvēkiem - EUR 6 no
personas.
Degustācija (30 min). Ietilpst stāstījums, maizes
degustācija – tēja, kafija, kaņepju sviests EUR 3 no personas.
„Ievlejas’’, Saka
ievlejasagita@inbox.lv
+371 29124128, +371 8690362

l

h

i

f

SAKAS PAGASTA NAKTSMĪTNES
TELŠU LAUKUMI

BRĪVDIENU MĀJAS
27. Zālītes
Zālītes, Ulmale
+371 26128650, +371 26661773
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31. Lejas
Lejas, Rīvas
+371 25984069
inararozina@inbox.lv

28. Oši
Viļņi, Ulmale
+371 29101439, +371 22849848
ivaodz@inbox.lv

28
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28. Viļņi
Viļņi, Ulmale
+371 29101439, +371 22849848
ivaodz@inbox.lv
28

31
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32. Upeslejas
Upeslejas, Saka
+37129199094, +37127626623
saka.upeslejas@inbox.lv

30. Kraujiņas
Kraujiņas, Saka
+371 26611009
sandere.madara@gmail.com
30
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29. Sunset house
Liedagi, Ulmale
+371 29412343
coeripasumi@gmail.com
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KEMPINGI
29

32
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34. Baltmuiža
Baltmuiža, Ulmale
+37126356527
jurgis75@gmail.com

33. Miera osta
Sunkuri, Saka
+371 26444168, +371 20203073
tkoga@inbox.lv
www.mieraosta.lv
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35. Ievlejas
Ievlejas, Saka
ievlejasagita@inbox.lv
+371 28690362, +371 29124128
35
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VĒRGALES PAGASTS

Vērgales pagasta vēsture
Vērgale atrodas 30 km uz Z no Liepājas. Tās teritorija, galvenokārt, plešas
piejūras zemienē, austrumu daļa iesniedzas Rietumkurzemes augstienē. Pusi
minētās teritorijas klāj meži, kuri bagāti ar augiem un dzīvniekiem. Vērgales
pagasts robežojas ar Baltijas jūru, Medzes, Dunalkas un Sakas pagastiem.
Vērgale ar vārdu “Virgenare” dokumentā – Kurzemes sadalīšanas līgumā
starp Kurzemes bīskapu un vācu ordeni pirmo reizi minēta 1253.g. 4. aprīlī.
Ir ziņas, ka Vērgales teritorija tikusi iznomāta Villekinam, Bertoldam
Šteinam, vēlāk pievienota Kuldīgas komturejai, tad Gothardam Ketleram,
Gerhardam fon Noldem, 1612.g. Vērgale pārdota Heinriham fon Sakenam.
Sakenu dzimtas īpašumā tā atradusies līdz 1722. gadam, kad muiža
pārdota Georgam fon Bēram. Piektā paaudzē pēc tā 1920. gadā šos
īpašumus zaudēja barons Ditrihs fon Bērs.
Vērgaļu (toreizējais nosaukums) pagasts nodibināts 1877. gadā. Īsi
pirms Pirmā pasaules kara to pievienoja Medzes pagastam, Latvijas
I Republikas laikā tas kļuva patstāvīgs. Padomju okupācijas gados Vērgalei
pievienoja Ziemupi, daļu no Tāšu un Medzes pagasta. 1947.g. Vērgales
pagastā nodibināja pirmo kolhozu “Zelta druva”. 1948.g. tika nodibināti vēl
divi kolhozi- „Jaunais ceļš” un „Uzvara”, vēlāk visus apvienoja zem
nosaukuma „Leņina ceļš”. 1948.g. nodibināja kolhozu “Kaija” Ziemupē,
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“Kopdarbs” Saraiķos, vēlāk abus apvienoja zem nosaukuma “Kopdarbs”.
Pagastā darbojas Vērgales kultūras nams, Ziemupes tautas nams,
četras bibliotēkas. Deju kolektīvs “Vērgalīte” darbojas augstā līmenī, kopš
1990.g. piedalījušies visos Vispārējos Latvijas dziesmu un deju svētkos.
Darbojas senioru ansamblis “Vakarvējš”. Aktīvi darbojas sportisti.
Ievērojami attīstījies tūrisms. Vērgale izceļas ar vides sakārtotību, jau
1995.g. ieguva sakoptākā pagasta nosaukumu Kurzemē. Vietējas
nozīmes arhitektūras pieminekļi – Vērgales muižas komplekss, Vērgales
baznīca, Saraiķu baznīca, Mazkažu dzīvojamā māja, kalpu māja
Dangaskalni. Ievērojamākās senvietas: Elku kalns (pilskalns), Ošenieku
senkapi /attiecas uz m. ē. 5.gs./, Bruņinieku kapi (Zviedru kapi),
Mazkalnu viduslaiku kapi. Vērgales skolas pirmsākumi meklējami ap
1780. - 1790. gadu, kad krodzinieks Raudīte, kurš bijis arī baznīcas
ērģelnieks, mācījis iesvētāmos jauniešus. Pirmā skola uzcelta 1828.g.,
bijusi ar 5 istabām. Otrā skolas ēka uzcelta 1871.gadā, šajā namā skolēni
mācījušies līdz 1922.g. 26.okt., kad skola pārcēlās uz Vērgales muižas pili.
Ievērojamu darbu Vērgales vēsturē veicis novadpētnieks Alfrēds Šnipke
(1932. - 2005.), sarakstījis grāmatas “Vērgale laiku lokos” un “Vērgale
laiku lokos 2”. 2009.g. Vērgales pagasts apvienojies ar Sakas novadu,
izveidojot Pāvilostas novadu.

- - -

-- -

m

m Vērgales muižas komplekss
Vērgales muižas ēka celta 18.gs. Pilī no 1922.g.
atrodas Vērgales pamatskola. Kalpotāju
dzīvojamā ēkā atrodas bibliotēka, komunālā
saimniecība, zēnu mājturības un tehnoloģiju
kabinets. Bijušajā klētī – kultūras nams, bet
pārvaldnieka dzīvoklī - pagasta pārvalde.
n Vērgales muižas parks
3,5ha lielajā parkā stādītās koku rindas veido
regulāru zīmējumu. Parkam arī ir vēsturiska
nozīme – 1905. gadā pie parka kokiem soda
ekspedīcija nošāva vairākus Vērgales
nemierniekus.
o Bērnu laukums
Daudzdzīvokļu māju „Alfas”, „Atvari”, „Sudrabi”
pagalmā.

p Vērgales pagasta muzejs
Muzejs iekārtots bijušajā spirta brūzī. Tajā
atrodas ļoti seni, unikāli eksponāti – akmens
cirvji, senas bronzas lietas. Ēkā saglabājies
viens no lielākajiem manteļskursteņiem
Kurzemē.
„Dīķenieki”, Vērgale
+371 29338335
Darba laiks:
1.10.-31.05. P.-Pk. 9:30- 16.30. S.Sv.-Slēgts
1.06.-30.09. P.,O.-Slēgts T.- Sv. 9:30-16:30
Pārējā laikā uz iepriekšēju pieteikšanos.
Ieeja skolēniem EUR 0,25
studentiem un pensionāriem EUR 0,50
pārējiem EUR 0,70
Gida pakalpojumi Vērgales pagasta teritorijā
par vienu ekskursiju EUR 5,00

n

q Vērgales evaņģēliski
luteriskā baznīca, kapi un
piemineklis mīlētājiem
Baznīca dibināta 1597.gadā. 1985.g. tiek
nojaukta, bet 1992. gadā uzcelta no jauna.
Apkārt baznīcai atrodas kapi, kādā no kapu
plāksnēm iekalti vārdi „Mēs citādi
nevarējām...”, kas saistīts ar 1912.gada
traģisko notikumu mīlētājiem – barona fon
Stempeļa dēlu un kalpu meiteni Annu
Lazdiņu.
q

p
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ZIEMUPE
Ziemupe – neliela apdzīvota vieta Baltijas
jūras krastā. Pirmo reizi vēstures rakstos
minēta
1422.g. Līdz 1954.g. pastāvējusi kā Ziemupes
pagasts, tad pievienota Vērgales pagastam,
2009. gadā Pāvilostas novadam. Mūsu
bagātība – klusā, neskartā, skarbā, retiem
augiem
bagātā Ziemupes jūrmala. Ziemupes spēks ir
jūras šalkas un viršu ziedi, sirsnīgi un viesmīlīgi
ļaudis.
Brauciet ciemos, pārliecinieties paši!
Ziemupi sasniegsiet, ja, braucot pa ceļu
Liepāja – Ventspils,
tā 27. km nogriezīsieties uz jūras pusi.
s

s

u

r
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r Stāvkrasts pie Ziemupes
Augstums svārstās no 5-12m. Kāpās ļoti
savdabīga augu valsts, kuru var iepazīt gida
pavadībā. +371 29437166
s Ziemupes evaņģēliski
luteriskā baznīca
Kurzemes baznīcu vidū izceļas ar pieticīgajiem
izmēriem (25x11m) un arhitektonisko
vienkāršību, jo tai nav pat zvanu torņa. Baznīcā
atrodas Latvijā ievērojamākā harmoniju
būvētāja J. Bokuma 20. gados darinātais
mūzikas instruments - harmonijs.
Ieeja pret ziedojumiem.

t

w

t Aužuļu liepa
Viena no dižākajām liepām Latvijā. Apkārtmērs
7,56 m. Stipri cietusi 2005.gada vētrā.
Aizlauztam zaram ieduroties zemē sākusi dzīt
jaunas atvases, veidojot savdabīgus vārtus.
u Padomju armijas
karaspēka daļa
Padomju laikos jūras piekrastē no Liepājas līdz
Akmeņragam bija izvietotas septiņas PSRS
armijas karaspēku daļas. Lielās valsts robeža tika
sargāta no gaisa, gar jūru , pa sauszemi.
Līdzās Ziemupes baznīcai atradās karaspēka
daļa Nr. 90450P
v Piemiņas zīme
buriniekam „Maskava’’
Līnijkuģis „Maskava” bija viens no Krievijas
ekskadras flotes kuģiem septiņgadu karā
(1756. – 1763.), kurā iesaistījās visas tā laika
Eiropas lielvalstis. 1758. gada oktobrī,
buriniekam ciešot vētrā, no aukstuma un bada
nomira 98 tā apkalpes locekļi, kurus apglabāja
Ziemupes kāpās.
Tikai 2010.g. 25. jūlijā, jau pēc 252 gadiem
Ziemupes jūrmalā tika uzstādīta piemiņas zīme
bojā gājušajiem jūrniekiem.

w Akmens krāvums
Agrāk, kamēr piekraste vēl nebija apmežota,
lielu postu iedzīvotājiem sagādāja jūras smilšu
uzbrukums lauksaimniecībā izmantojamajām
zemēm. Lai smiltis aizkavētu, ziemupnieki
krāvuši garu akmens grēdu. Tāda ir viena no
vairāk kā kilometru garā krāvuma rašanās
versijām.
x Dabas liegums „Ziemupe”
Lieguma teritorija ir 2470 ha, kas iekļauta
Natura 2000. Šeit augošā jūrmalas zilpodze
attēlota mūsu- Pāvilostas novada ģerbonī.
v

y

y Rūķupe
Rūķupe ir vieta, kas atrodas starp divām upēm un
jūru. Tā nav radusies ne vakar, ne aizvakar, bet tā ir
pastāvējusi vienmēr.
Šeit ik dienas notiek lieli un mazi brīnumi, kurus ne
vienmēr var saskatīt, bet sajust gan!
Civilizācija un paaudzes mainījušās, dažas pasaules
brukušas, dažas atstātas
aizmirstībā un izzudušas, bet rūķu gēns nav zudis
un tas no jauna grib savu tautu un
tās vēsturi citiem rādīt.
Ziemassvētki Rūķupē
Tas ir laiks un vieta, kur ne tikai satikt Ziemassvētku
vecīti un rūķus, bet arī darboties
meistarotavās, piedalīties labdarības akcijā
”Piepildīsim Lielo dāvanu maisu” un atvērt sirdi
rūķiskam priekam!
Lai arī Jūsu devīze būtu – darīt, radīt, palīdzēt!
+371 29400470
ziemupiite@inbox.lv
www.ziemupiite.lv
JAUNUMS
5 1836 stabiņš
Kā dāvana Latvijai simtgadē, tiek īstenots projekts
1836. Tā mērķis ir izveidot vienojošu 1836 km garu
tūrisma ceļu apkārt Latvijai. Projektā iesaistījās arī
Pāvilostas novada ļaudis, piedaloties posmā no
Jūrkalnes līdz Ziemupei. Šī gājiena noslēgumā
Ziemupē tika ierakts "1836"stabiņš, tādējādi
iezīmējot "1836 ceļu". Pirmo reizi šo pārgājienu
vēsturē līdzekļi ceļa zīmei tika saziedoti, pateicoties
novada ļaudīm. Ar atbalstītāju palīdzību un
dāsnumu 1836 stabiņš tagad atrodas arī Ziemupes
jūrmalā.
Pateicoties šim projektam, Pāvilostas novadam un
Ziemupei ir par vienu īpašu un nozīmīgu stāstu
vairāk. Stāsts 1836.

z Dvēseles veldzes dārzs
Esot Pāvilostā, neaizmirstiet apmeklēt arī 31.8
km attālumā esošo Ziemupi, kurā atrodas
Liepājas Neredzīgo biedrības izveidotais sociālās
rehabilitācijas un izziņas centrs lauku vidē
cilvēkiem ar invaliditāti un citiem interesentiem
–„Dvēseles veldzes dārzs”. Vasarā tas savus
apmeklētājus priecē ar skaļām putnu dziesmām,
mežā izveidoto Baso pēdu taku, reibinošo
ziedu smaržu Sajūtu parkā – labirintā un augļu
dārzā, savukārt ziemas aukstumā ikvienu sildīs
karstā liepziedu tējas smarža un kamīna
liesmiņa ēkas kamīna zālē. Apmeklējot
„Dvēseles
veldzes dārzu” ikvienam būs iespēja iesaistīties
arī aktīvā atpūtā, izbaudīt peldi piemājas dīķi
un līdzdarboties dārza un lauku darbos, un
baudīt pašu audzēto produkciju.
Laivenieki, Ziemupe
+371 22007874
info@redzigaismu.lv
www.redzigaismu.lv
5

y

4

4 Zobenzivs ekspozīcija
Ziemupes tautas namā
Zobenzivs izskalota Ziemupes jūrmalā
2007. gadā. Šīs sugas zivis ir tipiskas okeānu
zivis un Baltijas jūrā sastopamas reti. Zobenzivs
bija 2,08m gara, svēra 37kg, tās „zobens” 70 cm
garš.
ekspozīcijas galvenais eksponāts ir tās mulāža.
+371 29437166
19. Ziemupes Kaiju SPA
Dziedināšana caur ūdeni, pašsajūtu uzlabojoša
lauku pirts ar sertificētu pirtnieci un
relaksējošām masāžām.
Kaiju iela 1, Ziemupe
+371 29454425
kaijas1@inbox.lv
www.kaijas.viss.lv
T
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SARAIĶI

!

6

6 Saraiķu
evaņģēliski luteriskā baznīca
Celta 16.gs beigās. Ziemeļu kara laikā nopostīta, bet
1798.g. atjaunota un iesvētīta pēc Saraiķu
dzimtkunga, barona Pētera Jurģa Zigmunda
Ofenberga vēlmes.
7 Bērnu laukums
Ziemupes iela 8, Saraiķi
! Māsku ozols
Tā apkārtmērs 5,49 un augstums 22m.
Šķelto klūdziņu pinumu darbnīca
Iepazīšanās ar šķelto klūdziņu pīšanas procesu ir
iespējam bez maksas. Atvērts grupām un
individuālajiem tūristiem.
Ziedu iela 2, Saraiķi
+371 63453523, +371 29427027
antrakaleja@inbox.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
# Ekspozīcija
„Kurzemes zvejnieka sēta”
Te var aplūkot zvejas rīkus, sadzīves priekšmetus un,
iepriekš pasūtot, nogaršot kaut ko no zvejas.
Šķēdes iela 2C, Saraiķi
+371 63453504, +371 26540345
zarini.ir@inbox.lv
www.zarini.no.lv
www.zariniir.viss.lv
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#

VĒRGALES PAGASTA NAKTSMĪTNES
VIESU NAMI

BRĪVDIENU MĀJAS

36. Laikas
Laikas, Ziemupe
+371 29432314
laikas@inbox.lv
www.laikas.lv

40. Līdumnieki
Līdumnieki, Vērgale
+371 26992359
vinetamiltina@gmail.com

37. Dvēseles veldzes dārzs
Laivenieki, Ziemupe
+371 22007874
info@redzigaismu.lv
www.redzigaismu.lv
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43. Kalēji
Senči, Ziemupe
+371 29141389
k.marita@inbox.lv
www.kaleji1.viss.lv
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41. Stumbrenieki
Stumbrenieki, Ziemupe
+371 29296551
ziemupnieks@inbox.lv

38. Indrāni
Gulēni, Ziemupe
+371 29393866
vitab3@inbox.lv

KEMPINGS
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TELŠU LAUKUMI
44. Ziemupes jūrmalas
stāvlaukums (veikals)
Ziemupe
+371 29400470
ziemupiite@inbox.lv
www.ziemupiite.lv

IV-X

42. Zariņi
Šķēdes iela 2C, Saraiķi
+371 26540345
zarini.ir@inbox.lv
www.zariniir.viss.lv

39. Kaijas
Kaiju iela 1, Ziemupe
+371 29454425
kaijas1@inbox.lv
www.kaijas.viss.lv
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-Pastaigajoties
pa Ziemupes kapam,
nepluc- un nesamin musu
novada lepnumu - zilpodzi!
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PASĀKUMU PLĀNS 2018
JANVĀRIS
1.01. Jaungada nakts balle Vērgalē
6.01. Vērgales ev. lut. baznīcā Pāvilostas Mūzikas skolas
audzēkņu Zvaigznes dienas koncerts
FEBRUĀRIS
3.02. Pāvilostas atklātais čempionāts galda tenisā
23.,24.,25.02. Pāvilostas novada sporta dienas
MARTS
2.03. Dziesmu koncerts "Sniegpulkstenītis" Vērgalē
9.03. Ģimeņu vakars Vērgalē
10.03. Ģimeņu vakars “Pie ģimenes pavarda” Ziemupē
20.03. Pavasara saulgrieži Ziemupē
30.03. Lielā piektdiena
31.03. Vērgales ev. lut. baznīcā Pāvilostas Mūzikas skolas
audzēkņu ērģeļmūzikas koncerts
APRĪLIS
1.04. Pirmās Lieldienas
2.04. Otrās Lieldienas
1.04. Lieldienu prieki Vērgalē
29.04. Tirgus dižandele Vērgalē
MAIJS
1.05. Pāvilostas pilsētas kultūras nama 70 gadu jubilejas
pasākums
4.05. Baltā galdauta svētki, Simtgades ozoliņa 1. dzimšanas
diena Ziemupē
9.05. Ūsiņi Ziemupē
13.05. Mātes diena
19.05. Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana
Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 1. posms
20.05. Vasarsvētki
Pāvilostas vidusskolas salidojums
JŪNIJS
17.06. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 2. posms
22.06. Vasaras saulgrieži Ziemupē
23.06.Līgo diena
24.06. Jāņu diena (vasaras saulgrieži)
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JŪLIJS
14.07. Zvejnieku svētki Pāvilostā
14.07. Bebes saietam – 10
14.07. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 3. posms
20., 21.07. Mūzikas un mākslas festivāls "Zaļais stars"
Pāvilostā
AUGUSTS
3.08. Sakas pagasta svētki
11.08. 15. Ziemupnieku saiets. Kapu svētki.
18.08. Vērgales pagasta svētki "Vērgale svin!"
18.08. Atpūtas pasākums „ma-DARA” Ziemupē
25.08. Senās uguns nakts, tūrisma sezonas noslēguma
pasākums Pāvilostā, Ziemupē
Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēguma –
4. posms
SEPTEMBRIS
23.09. Rudens saulgrieži Ziemupē
OKTOBRIS
25.10. Pensionāru pēcpusdiena Vērgalē
NOVEMBRIS
Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts
"Deju spēles vējā"
LR proklamēšanas dienai veltīti pasākumi novadā
30.11. Egles iedegšana Pāvilostā
DECEMBRIS
9.-23.12. Ziemassvētki Rūķupē Ziemupē
22.12. Ziemas saulgrieži Ziemupē
Ziemassvētku koncerts Sakaslejas baznīcā un novada
izglītības iestādēs
Ziemassvētku tirdziņš
25.12. Ziemassvētku balle Pāvilostā
31.12. Jaunā gada sagaidīšana

- Zvejnieksvetki
Labakie
notiek Pavilosta!

Sviniet svetkus
pie mums!
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PĀVILOSTAS NOVADA TIC
Dzintaru iela 2
Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466
+371 63498229, +371 29121894
tic@pavilosta.lv
VĒRGALES/ZIEMUPES TIC
Ziemupes tautas nams
Ziemupe, Pāvilostas novads , LV-3463
+ 371 29437166
daina.vitola@pavilosta.lv
Izdevējs: Pāvilostas novada pašvaldība, 2018
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Foto: S.I. Mauriņa, J. Škapars (TVNET), M. Kurčanova, T. Vešņakova, E. Liping, V. Ģēģere, R. Rāts, D.Vītola, A. Ģēģere, Tatka Tatochka, V. Kārkliņa, E. Lieljukse,
D. Vanaga, S. Bumbiere, D. Bērznieks, J. Bautra, Ē. Gausmanis, M. Keitenbergs, M. Tumpele, M. Gaujenietis, I. Zatovics, A. Kalēja, V. Braže,
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