


PAKUOTĖ
Omniva, Tirgus iela 1, Pāvilosta

8:00 -22:00 8:00 -20:00

Pr-S 8:00 -21:00 Pr-Š 8:00 -20:00, S 9:00-18:00

+371 29409848

Vasarą

Žiemą

SIMBOLIAI



spalio





Paviluosto kraštotyros muziejus 2019 m. gavo Žemės ūkio 
ministerijos metų apdovanojimą  „Didysis laimikis 2019“.EUR EUR

EUR
EUR

EUR



Pamaldos vyksta 1-ąjį, 3-iąjį ir 5-ąjį mėnesio sekmadienį. 

Brīvības iela 26.
Atis Grīnbergs +371 26577467; Jānis Bitāns +371 26475509

+371 29226173



R Buvęs armijos bokštas prie Pietinio molo
Lankytojams atviras nuo balandžio 1 d. iki spalio 30 d.
Iš bokšto pro žiūronus galima stebėti jūrą ir paukščių migraciją. 
+371 29121894

Nauja



Nauja

Nauja

Pasiplaukiojimas jūra kateriu „IZI“ 

Pasiplaukiojimas jūra kateriu

6 asmenys - 1h EUR 30,00

6 asmenys - kateriu noma
30 min/EUR 30,00
1h/EUR 50

Viļņu iela 3, Pāvilosta
+371 29343787
vigants.varis@gmail.com
Iki 10 asmenys/ EUR 50

8 Parduodamos įvairių rūšių vietinės žuvys 
Vasarą – rūkyta žuvis (ešeriai, žiobriai, plekšnės)
Žiemą – keptos ir rūkytos nėgės, taip pat keptos nėgės 
drebučiuose.
Rengiame nėgių kepimo dirbtuves jūsų pasirinktoje 
vietoje.
+371 27733229, +371 28624644

 „Jūras” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads

Pļavu iela 4, Pāvilosta 
+371 26426704

Dzintaru iela 1C, Pāvilosta 

Jūras iela 4, Pāvilosta 

Ostmalas iela 4, Pāvilosta 
+371 29409848

SIA „Vēju Aģentūra”
Dzintaru iela 2A, Pāvilosta



d

Dzelzsceļa iela 50, Pāvilosta

Dzintaru iela 107A, Pāvilosta

Dzintaru iela 107A, Pāvilosta

Dzintaru iela 107A, Pāvilosta

Krasta iela 19, Pāvilosta

E. Šneidera laukums 11, Pāvilosta

Dzintaru iela 105, Pāvilosta

Dzintaru iela 1, Pāvilosta

Smilšu iela 17, Pāvilosta

Celtnieku iela 1B, Pāvilosta

Kalna iela 16, Pāvilosta



Viešbutis

Dzintaru iela 7
+371 28325257
info@ottohotel.lv
www.ottohotel.lv

V-XI

Kalna iela 16
+371 29126098
brivdienas.pavilosta@gmail.com

Lauksime
atradimas

2020 metai

I-XII

4. Cardinalis House

6. Boatpark Pāvilosta

7. Šīfermāja

8. Akmentiņi

9. Dandzenieki5. Otto Hotel & Sun
9

8
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6

5
48 30

24

Nauja

kūdikiai



13. Noras

Stadiona iela 6a
+371 26327943
norasguesthouse@gmail.com

10. Ķiršu dārzs 14. Pie Pifa 18. Viga

11. Oāze ģimenei 15. Priežu muiža 19. Zem ozola

12. Ordziņas 16. Puerto VV

17. Vējš vītolos 21. Zvilnis

20. Zvejnieksēta

13

12 16

17 21

11 15

10 14 18

19

20

20

7

Nauja



+371 29409848

Dzintaru iela 69
pavilostasenkurs@gmail.com

P r - S

Pn- S

12

muditey@inbox.lv

12. Ordziņas

22. Spāres

23. Zvejnieksēta

26.

25. Pāvilostas Marina

24. Wonderland

12

22

36   Kafe “Āķagals”

24

23

25

26

37   Vasaros kavinė “Wonderfood” 38    Kavinė “Enkurs”
Nauja



e Dviračių nuoma

Dzintaru ielā 2

Dzintaru iela 3, Pāvilosta

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



• 

• ZS “Kalniņkalni” rūkymas, konditerijos 

    Parduodamos įvairių rūšių vietinės žuvys 
 •  Kavinė “Enkurs”

• Ziemupės pajūrio automobilių 
   stovėjimo aikštelė

• Ziemupės KulTūros krautuvė
• Senienų saugykla „Jūros namai“ 

    Parduodamos įvairių rūšių vietinės žuvys 





#apcelopavilostasnovadu #turisms #aktivaatputa
#pavilostasnovads #pavilosta

@pavilostasnovads #apcelopavilostasnovadu.
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Balandžio - spalio An-S 10:00-16:00
Lapkritis - Kovo An-S 10:00-14:00

EUR

EUR
EUR EUR

EUR 0,35

       Pažintinis takas „Ryvos vingiai“
Pažintinis takas „Ryvos vingiai“, kurio bendras ilgis siekia 8 km, 
prasideda prie Ulmalės-Labrago liuteronų bažnyčios. Ryvoje, 

tekančioje per kanjoną primenantį slėnį, susiformavo 
nesuskaičiuojamas kiekis vingių! Takas yra vienos krypties, 
padalytas į tris etapus. Pirmieji trys kilometrai – lengviausi, juos 
be sunkumų įveiks ir senjorai! Antras trijų kilometrų etapas šiek 
tiek sudėtingesnis, juos žingsniuojant rekomenduojama naudoti 
žygio pėsčiomis lazdas. Du pirmieji etapai pažymėti žalia spalva. 
Paskutinieji du kilometrai – desertas ekstremalesnių žygių 
mėgėjams, be žymėjimo, su nemažai kliūčių ir sankritų upės 
krantuose. „Ryvos vingiai“ žygiams tinkami visus metus – 
kiekvienas metų laikas takui suteikia savo atspalvių.
Žygiai su gamtos gidu: +371 26 586 582



32. Kapteinis Āķis

Liedadziņi, Ulmale
+371 29717777
akis.olivers@gmail.com I-IIX

I -XII

6+4

27. Zālītes 30. Dārdedži

31. Miera osta

33. Upeslejas

34. Baltmuiža

35. Ievlejas

28. Oši

28. Viļņi

29. Sunset house

27 30 33

34

28 32

28

29 31 35

Nauja

Pajūrio
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36. Līdumnieki
36

n

o

p

q

r Ūkininkų sodyba "Kalniņkalni"

„Veikalnieki”, Vērgale
+371 63490886, +371 25934532
kalninkalni@inbox.lv 
www.ganibumaja.lv

s

sipola.mirdza@inbox.lv
2.09. – 31.05. P– Pk 9:30-16:30
1.06. – 1.09.  T– Sv 9:30-16:30 

Namudininkų įmonė užsiima žemės ūkio produkcijos gamyba 
ir realizavimu. Rūkyti mėsos gaminiai, dešros, kulinarijos ir kiti 
gaminiai.  Iš pačių malamų miltų kepama duona ir konditerijos 
gaminiai.
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Nauja

       Senienų saugykla „Jūros namai“
ir kardžuvės ekspozicija
2019 m. rugpjūčio 10 d. išsipildė sena Ziemupės kaimo gyventojų 
svajonė – atidaryta senienų saugykla „Jūros namai“. Pirmajame 
pastato aukšte įsikūręs Vergalės ir Ziemupės TIC. Turistams ir 
vietiniams gyventojams siūloma galimybė pasinaudoti dušu, 
išsiskalbti skalbinius. Taip pat čia galima apžiūrėti 2007 m. rugpjūčio 
12 d. Ziemupės paplūdimyje rastos kardžuvės muliažą bei senovinių 
žvejybos įrankių kolekciją. 
Greitu metu planuojama parengti išsamią ekspoziciją apie Baltijos 
jūrą, jos žuvis, kitą gyvūniją, taip pat apie Latvijos pakrantei būdingą 
augaliją.  
Tolimiausioje 2 aukšto patalpoje eksponuojami Ziemupės kaimo 
istoriją liudijantys daiktai, buities rakandai, darbo įrankiai. Antroji 

patalpos dalis palikta nedideliems susirinkimams, konferencijoms, 
mokymams, �lmų peržiūroms rengti. „Jūros namuose“ kiekvienas 
daiktas turi savo istoriją. Čia išgirsite istorijų apie Ziemupės kaimo 
žmones ir žvejybą, apie 1758 m. paskendusį laivą „Maskva“, apie 
2009 m. į krantą išplaukusį laivą „Romanka“, apie valtį iš Faro salos, 
kuri pakrantėje netoli Akmenrago buvo rasta 2019 m. sausį, ir kt.
Už pastato pusės terasoje yra galimybė įkrauti telefonus, 
kompiuterius.
An, Pn14:00-17:00, Tr, Kr, Š 10:00 -14:00
“Jūras māja”, Ziemupe
Pageidautina iš anksto užsiregistruoti arba paskambinti.
+371 29437166
daina.vitola@pavilosta.lv

iela



-

       Ziemupės KulTūros krautuvė
Kas yra KulTūros krautuvė? Kulti – jei norime duonos, 
turime kulti grūdus. Kultūra – žmogaus kuriamų vertybių 
visuma. Tūr – turizmas, keliavimas, vykimas į gamtą. 
Krautuvė – vieta, kurioje galima pirkti ir parduoti.
KulTūros krautuvė – susitikimų vieta Ziemupės centre. 
Vieta, kurioje galima pabūti, susipažinti, apsipirkti, patirti 
nuotykį ar kuo nors užsiimti. 
KulTūros krautuvė yra įvairiapusė ir kinta kartu su metų 
laikais. 
Ziemupes tautas nams, Ziemupe
+371 26338229
ziemupiite@inbox.lv

       Rūkupė – vieta Žiemupės pajūryje, kuri atsirado ne 
vakar, ne šiandien, ji buvo visada. Čia gyvena keletas Nykštukų ir 
legendų apie Nykštukų gyvenimą iš seniausių laikų, o šią 
paslaptį galima įminti tik gruodį. Rūkupės pagrindinis Nykštukų 
nykštukas paskutiniuosius šimtmečius besąs Kalėdų senelis. Tai 
vieta, kur ore tvyro Gėris, Meilė ir tikrasis Buvimo drauge 
džiaugsmas. Čia tarp didžiausių Nykštukų džiaugsmingai risnoja 
ponis Kriksis, visada gardus ir šiltas virš miškų garuoja Nykštukų 
arbatos kvapas, garbingoje vietoje stovi Didžiųjų darbų knyga ir 
visus metus čiulba Paukščiai.
Rūkupė yra vieta, kur patenka visi, visi Kalėdų seneliui adresuoti 
laiškai iš Latvijos. Vis dažniau jie atkeliauja ir iš tolimesnių 
kraštų: Rusijos, Vokietijos, Anglijos, Kinijos, Taivano, Čekijos, 
Ukrainos, Prancūzijos ir įvairiausių kitų kraštų! Kalėdų senelis 
juos rūpestingai perskaito ir kiekvienam parengia ypatingai 
parašytą atsakymą. Kiekvienais metais laiškų daugėja, o jų 

skaičius matuojamas šimtais (ne Nykštukų kepurėse). Visi 
rūpestingai laikomi ir saugomi Saugioje vietoje – Didžiojoje 
laiškų spintoje.
Rūkupė yra vieta, kur gėris gimdo gėrį, ir pasaulis tampa daug 
kartų šviesesnis. Nykštukai kasmet organizuoja labdaros akciją 
„Pripildysime didįjį dovanų maišą“, kurioje dalyvauja tiek 
dideli, tiek maži dovanų ruošėjai iš visos Kuržemės. Nykštukų 
motyvacinė brigada jas asmeniškai surenka, surūšiuoja ir su 
socialinių darbuotojų pagalba, kaip Vilties spinduliu, pristato 
vienišiems žmonėms ir šeimoms, kurioms šiuo gyvenimo 
etapu sekasi ne taip lengvai.
Rūkupė – tai daugiau nei kaimas. Tai yra Vertybės, 
Atsakomybė, Džiaugsmas, Laikas, kurį skiriame Vienas kitam, 
Rūpestis, Draugystė ir dar Daug daugiau!
Paskambink Nykštukui planuotojui (tel. +371 29400470)
ir važiuok į svečius!

!
Nauja
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+371 29139169

39. Ķīcu orga

10

www.kaleji.piejuras.lv

Mērnieki
+371 26329215, +371 26125791
kiic.ziemupe@gmail.com

37. Kalēji

40. Laikas 43. Stellas

44. Indrāni

45. Kaijas

46. Stumbrenieki

41. Ziemupes Zaļkalni

42. Dvēseles veldzes dārzs

38. Ziemupes jūrmalas stāvlaukums 

37

40 43

44

45

46

41

42

38

39

Jūrmalas stāvlaukums

Nauja

(parduotuvė)



      Bitininko labirintas 
Pagrindinis Saraikių labirinto tematikos herojus yra paukštis 
(bitininkas – Merops apiaster).
Paukštis Saraikių apylinkėse buvo stebimas 2003–2014 metais, 
tačiau keletas paukščių buvo pastebėti ir 2017 metais. Labirintui 
parinkti bitininko spalvų gamą atitinkantys augalai. 
Ziemupes iela 8, Saraiķi

Nauja

Nauja    

Šķēdes iela 2a, Saraiķi
+371 200044681

 

47. Zariņi
47

       Rūkupė – vieta Žiemupės pajūryje, kuri atsirado ne 
vakar, ne šiandien, ji buvo visada. Čia gyvena keletas Nykštukų ir 
legendų apie Nykštukų gyvenimą iš seniausių laikų, o šią 
paslaptį galima įminti tik gruodį. Rūkupės pagrindinis Nykštukų 
nykštukas paskutiniuosius šimtmečius besąs Kalėdų senelis. Tai 
vieta, kur ore tvyro Gėris, Meilė ir tikrasis Buvimo drauge 
džiaugsmas. Čia tarp didžiausių Nykštukų džiaugsmingai risnoja 
ponis Kriksis, visada gardus ir šiltas virš miškų garuoja Nykštukų 
arbatos kvapas, garbingoje vietoje stovi Didžiųjų darbų knyga ir 
visus metus čiulba Paukščiai.
Rūkupė yra vieta, kur patenka visi, visi Kalėdų seneliui adresuoti 
laiškai iš Latvijos. Vis dažniau jie atkeliauja ir iš tolimesnių 
kraštų: Rusijos, Vokietijos, Anglijos, Kinijos, Taivano, Čekijos, 
Ukrainos, Prancūzijos ir įvairiausių kitų kraštų! Kalėdų senelis 
juos rūpestingai perskaito ir kiekvienam parengia ypatingai 
parašytą atsakymą. Kiekvienais metais laiškų daugėja, o jų 

skaičius matuojamas šimtais (ne Nykštukų kepurėse). Visi 
rūpestingai laikomi ir saugomi Saugioje vietoje – Didžiojoje 
laiškų spintoje.
Rūkupė yra vieta, kur gėris gimdo gėrį, ir pasaulis tampa daug 
kartų šviesesnis. Nykštukai kasmet organizuoja labdaros akciją 
„Pripildysime didįjį dovanų maišą“, kurioje dalyvauja tiek 
dideli, tiek maži dovanų ruošėjai iš visos Kuržemės. Nykštukų 
motyvacinė brigada jas asmeniškai surenka, surūšiuoja ir su 
socialinių darbuotojų pagalba, kaip Vilties spinduliu, pristato 
vienišiems žmonėms ir šeimoms, kurioms šiuo gyvenimo 
etapu sekasi ne taip lengvai.
Rūkupė – tai daugiau nei kaimas. Tai yra Vertybės, 
Atsakomybė, Džiaugsmas, Laikas, kurį skiriame Vienas kitam, 
Rūpestis, Draugystė ir dar Daug daugiau!
Paskambink Nykštukui planuotojui (tel. +371 29400470)
ir važiuok į svečius!

       Radijo bangomis valdomų 
mašinėlių trasa, dronų valdymo mokymai.

Šķēdes iela 2C, Saraiķi

Ziemupes iela 8, Saraiķi

+371 25986244 
Pageidautina iš anksto užsiregistruoti arba paskambinti.



2020   .

SAUSIS
01-01 Naujųjų metų pokylis Vergalėje

VASARIS 
Paviluosto regiono sporto dienos

KOVAS
Pāvilostos muzikos mokyklos atviro mokymo koncertas 
„Pavasario garsai“ Paviluoste
Teatro šventė Paviluoste
03-06 Šeimų vakaras Vergalėje
03-07 Vaikų ir jaunimo dainų festivalis „Kovo vėjuose“
03-13 Dainų koncertas „Snieguoliukas“ Vergalėje
03-14 Šeimų vakaras „Prie šeimos židinio“ Ziemupėje
03-21 Pavasario saulėgrįža Ziemupėje
03-26 Pavasario koncertas Paviluosto vidurinėje mokykloje

BALANDIS
Velykų renginiai apskrityje
04-04 Dainų renginys „Ai-ja mano garsų balsą“ Ziemupėje 
04-25 Vidurinės kartos šokių kolektyvo „Mārsils“ 20 metų jubiliejaus koncertas

GEGUŽĖ
05-03 Šventinė mugė Vergalėje
05-04 Baltosios staltiesės Žiemupėje
05-09 Ūsinio šventė Ziemupėje
05-13 Šeimos dienos renginys Paviluosto vidurinėje mokykloje
05-16 Paviluosto miesto šventė ir turizmo sezono atidarymas Paviluoste
Paviluosto atvirojo teniso čempionato 1-asis etapas

BIRŽELIS
Paviluosto atvirojo teniso čempionato 2-asis etapas
06-06 Vidurinės kartos šokių kolektyvų šokių vakaras „Jūra motulė kvietė“ Vergalėje
06-21 Vasaros saulėgrįža Ziemupėje
06-23 Rasos

LIEPA
07-11 Žvejų šventė Paviluoste
Paviluosto atvirojo teniso čempionato 3-asis etapas
07-24 Vargonų muzikos ir plėtros fondo 10 metų jubiliejaus koncertas 
Sakaslejos bažnyčioje
07-25 Festivalis „Žaliasis spindulys“ Paviluoste
07-25 Vergalės seniūnijos šventė „Vērgale svin!“(„Vergalė švenčia!“)

RUGPJŪTIS
08-07 Sakos seniūnijos šventė
08-08 Ziemupiečių sueiga. Ziemupės bibliotekai, Ziemupės tautos namams – 90
08-15 Poilsio renginys „ma-DARA“,  Ziemupėje, leitmotyvas – Paukštis
08-29 Senosios ugnies naktis, Paviluoste, Ziemupėje
08-29 Paviluosto atvirojo teniso čempionato 3-asis etapas

RUGSĖJIS
09-20 Rudens saulėgrįža Ziemupėje

SPALIS
10-01 Senjorų diena Paviluoste
Senjorų šventė
10-24 Nėgės dieną

LAPKRITIS
11 28-29 Šiaudinių sodų festivalis Ziemupėje
Jaunimo šokių kolektyvų koncertas „Deju spēles vējā“ („Šokių žaidimai vėjye“)
Latvijos Respublikos Nepriklausomybės paskelbimo dienai skirti renginiai

GRUODIS
Eglutės įžiebimas Paviluoste
Nuo 12-6 Kalėdos Rūkupėje, Ziemupėje
12-21 Žiemos saulėgrįža, Ziemupėje
 Kalėdinis turgelis Paviluoste
 Paviluosto muzikos mokyklos auklėtinių ir pedagogų advento labdaros koncertas
 „Padėkime savo žmonėms“ Paviluoste
12-31 Naujųjų metų pokylis Paviluoste
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Dzintaru iela 2
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