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PAKOMĀTS
Omniva, Tirgus iela 1, Pāvilosta

+371 29409848

Vasarā

Ziemā

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

P-Sv 8:00 -21:00 P-S 8:00 -20:00, Sv 9:00-18:00



P
kompleksa ēkas   klēti jeb tagadējo pagasta pārvaldes ēku un agrāko spirta brūzi, kurā tagad darbojas 
Vērgales muzejs. Ne velti Vērgales pagasts vairākkārt ir saņēmis valsts mēroga apbalvojumus par 
sakoptāko pagastu un skaisti veidoto lauku ainavu.

Lepojamies ar jauniedibināto tradīciju      Nēģu svētkiem, kas notiek Pāvilostā rudens pusē. Tie labi 
pierāda, ka Pāvilosta ir netikai tipiska kūrorta mazpilsēta,  bet tā ir bagātu tradīciju un zinošu cilvēku 
pilsēta.
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Ekspozīcija “Padomju laiki Pāvilostā”

novadpētniecības muzejs 2019. gadā par izveidoto ekspozīciju 
saņēma  Zemkopības ministrijas gada balvu “Lielais loms 2019”.

EUR
EUR

EUR
EUREUR

Pāvilostas



Apskates vietas - Pavilosta- -

1930. gada 6. janvārī Sakaslejas draudzes padomes sēdē tika 
pieņemts lēmums celt Pāvilostā lūgšanu namu. Lūgšanu nams 

celts par saziedotiem līdzekļiem. Draudzes nams celts 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.
Kalpotājmācītāji: Atis Grīnbergs +371 26577467
                                  Jānis Bitāns +371 26475509
Baznīcu iespējams apskatīt iepriekš piesakoties +371 29226173
Dievkalpojumi notiek mēneša 1., 3. un 5. svētdienā plkst. 11:00



R Bijušais armijas tornis - skatu tornis
Tornis aprīkots ar stacionāru binokli, no kura var vērot gan kuģus 
jūrā, gan putnus pludmalē. Pāvilostā pie Dienvidu mola.
(Vienlaicīgi max 5 cilvēki)
1.04.  - 31.10. Atvērts apmeklētājiem
+371 29121894

JAUNUMS



Udensturisms- -

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

S „Redzēt debesis”  kanoe laivas
“Bernvaldi“, Saka
+371 20610511, +371 29401273 
redzetdebesis@inbox.lv
www.redzetdebesis.lv

 ”Beaver” kanoe laivas
 „Jūras” Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads
+371 26116933
 info@kanoecentrs.lv
 www.kanoecentrs.lv
www.kurzemeslaivas.lv
 
T „Priežu muiža’’ kanoe laivas
Pļavu iela 4, Pāvilosta 
+371 26426704
rita3001@inbox.lv
www.priezumuiza.lv
 
U  „Upeslejas” kanoe laivas, SUP dēļi
Upeslejas, Saka
+371 29199094, +371 27626623
sakas.upeslejas@inbox.lv  

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

W Izbrauciens jūrā ar zvejas kuģīti
Jūras iela 4, Pāvilosta 
+371 26321587, +371 29449927
 juris-5707@inbox.lv, inga-62@inbox.lv
www.zvejniekseta.lv
6 personas - 1h/EUR 30,00

X Vizināšanās ar kuģīti, kuteri un laivu
Ostmalas iela 4, Pāvilosta 
+371 29409848
pavilosta@pavilostamarina.lv
www.pavilostamarina.lv 
6 personas - kutera īre:
30min/EUR 30,00
1h/EUR 50,00
>3h/ pēc vienošanās

Y Vizināšanās ar kuteri „IZI” jūrā 
Viļņu iela 3, Pāvilosta
+371 29343787
vigants.varis@gmail.com
Līdz 10 personām EUR 50,00

Z Burāšanas apmācības un 
atpūtas kuģu vadītāju 

SIA „Vēju Aģentūra”
Dzintaru iela 2A, Pāvilosta
+371 29104444
inguna@veju-agentura.lv
ronalds@veju-agentura.lv
www.veju-agentura.lv

E Makšķerēšana no moliem un piekrastes 
Ļoti iecienīta makšķernieku vieta.
Atsevišķa makšķerēšanas licence nav nepieciešama. Derīga 
makšķernieku karte.
D-mols 447,5 m, Z-mols 377 m

8 Dažādu vietējo zivju piedāvājums
Vasarā - kūpinātas zivis (asari, vimbas, butes).
Ziemā - cepti un kūpināti nēģi, kā arī cepti nēģi želejā.
Izbraukumu meistarklases nēģu cepšanā.
Pāvilostas zvejnieku saimniecība „JEG” 
+371 27733229, +371 28624644

JAUNUMS

JAUNUMS



9 Wake Das Crocodill
Dzelzsceļa iela 50, Pāvilosta
+371 26654754
info@wakecrocodill.lv
www.wakecrocodill.lv

: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, �orbola laukums
Dzintaru iela 107A, Pāvilosta
+371 29230995 

; Savvaļas augu produktu degustācija,  
augu hidrolātu un eliksīru degustācija
Krasta iela 19, Pāvilosta
+371 29488247

http://puertoviva.blogspot.com

< Bērnu laukums
E. Šneidera laukums 11, Pāvilosta

= Bērnu laukums 
Dzintaru iela 105, Pāvilosta

B Bērnu laukums 
Dzintaru iela 1, Pāvilosta

a Lidojumi ar gaisa balonu
SIA”Airkargo”
+371 29240461
travel@airkargo.lv
www.airkargo.lv, www.gaisabalons.lv

b Zivju kūpināšana 
brīvdienu mājā „Zvilnis”
Smilšu iela 17, Pāvilosta
+371 29207243
viesumaja.zvilnis@gmail.com 
dzizam@tvnet.lv

 c Zivju veikals „Kaija”
Celtnieku iela 1B, Pāvilosta
 +371 63498122, +371 26522248, 
+371 26597297
zskaija@inbox.lv

d Izdzīvošanas skolas pārstāvniecība
Kalna iela 16, Pāvilosta
+371 26442462
info@saliedet.lv,
www.izdzivosanasskola.lv
Trīs stundu (3h) programma.
Dalībnieku skaits grupā: 6 līdz 10 personas 
(grupu formē dalībnieki).
Kopā vai atsevišķi piedalās: bērni, jaunieši, ģimenes, pieaugušie.

---

puertoviva@inbox.lv



Viesnīca

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

Viesu nami

---

Brīvdienu mājas

Apartamenti

V-XI

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

JAUNUMS

Gaidīsim
atklāšanu

2020.  gadā

I-XII

4. Cardinalis House

6. Boatpark Pāvilosta

7. Šīfermāja

8. Akmentiņi

9. Dandzenieki5. Otto Hotel & Sun
9

8
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13. Noras

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

JAUNUMS

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
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17 21
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10 14 18

19

20

20
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Telšu laukums

Kempingi

- - - -Edinašana - Pavilosta

+371 29409848

Dzintaru iela 69
pavilostasenkurs@gmail.com

P - Sv

Pk - Sv

JAUNUMS

12

muditey@inbox.lv

12. Ordziņas

22. Spāres

23. Zvejnieksēta

26.

25. Pāvilostas Marina

24. Wonderland

12

22

36   Kafe “Āķagals” 38   Kafejnīca “Enkurs”

24

23

25

26

37   Vasaras kafejnīca “Wonderfood”



Veloturisms / Atputa daba- - -

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

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

Vairāk informācija: www.coastalhiking.eu

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:

e Velo noma viesu namā "Āķagals"
Dzintaru iela 3, Pāvilosta
+371 63451098, +371 22023242
krogsakagals@gmail.com

Pāvilostas pludmales taka
Dabas taka ļauj izbaudīt mierpilnu un nesteidzīgu pastaigu gan pa smilšaino liedagu, gan koka laipām pludmales 
centrālajā atpūtas zonā.
Taka ļauj iepazīt unikālo piekrastes ainavu un pelēkajai kāpai raksturīgos augus. Takas tālākajā punktā ierīkota piemiņas 
vieta Lietuviešu kareivjiem, kuri 2. Pasaules kara laikā palīdzēja Latvijas bēgļiem nokļūt uz Zviedriju, taču tika nošauti no 
vācu karaspēka puses. 
Putnu vērošana Pāvilostas novadā
Ikvienam novada iedzīvotājam un viesim ir iespēja izbaudīt nesteidzīgu atpūtu dabā un iepazīties ar daudzveidīgajām 
Pāvilostas novadā esošajām putnu un tauriņu sugām, jo ir izstrādāti vairāki putnu un tauriņu vērošanas maršruti.
Kopskaitā  desmit  izstrādātie maršruti ļaus doties dabā ar ornitologa izstrādātiem ieteikumiem un putnu un tauriņu 
sugu sarakstu, kuri novēroti attiecīgajā apkārtnē. Ar maršrutiem vari iepazīties Pāvilostas novada mājas lapā: 
www.pavilosta.lv 
 Esi aktīvs un dodies dabā izzināt daudzveidīgo dabas un dzīvnieku pasauli!



Ekskursijas
Pāvilostas garšas medības
• Atpūtas vieta „Miera osta”
• Lauku maizes ceptuve „Ievlejas”
• Zivju kūpināšana viesu namā „Zvilnis”
• Savvaļas augu produkcijas degustācijas
• Kafejnīca „Āķagals”
• Vasaras kafejnīca "Wonderfood"
• Ceptu un kūpinātu  nēģu meistarklase  
    zvejnieku saimniecībā “JEG”
• Kafejnīca „Enkurs”

Lielais loks
• Vērgales muižas komplekss
•ZS “Kalniņkalni” kūpinājumi, konditoreja
• Vērgales pagasta muzejs
• Ekspozīcija „Kurzemes zvejnieka sēta”
• Padomju armijas karaspēka daļa
• Zobenzivs ekspozīcija  Jūras mājā
• Ziemupes jūrmalas stāvlaukums
• Ziemupes veikaliņš “KultūrBode”
• Aužuļu liepa
• Akmeņraga bāka
• Lauku maizes ceptuve „Ievlejas”
• Sakaslejas ev. lut. baznīca
• Pāvilostas novadpētniecības muzejs
• Rotu darbnīca „Jūras rotas”
• Pāvilostas moli un pludmale
• Izbrauciens ar kuģīti
• Zivju kūpināšana viesu namā „Zvilnis”
• Zivju veikals „Kaija”
• Ceptu un kūpinātu  nēģu meistarklase 
   zvejnieku saimniecībā  “JEG”
• Upesmuižas parks
• Strantes – Ulmales stāvkrasts

Skolēniem
• Pāvilostas novadpētniecības muzejs
• Izbrauciens ar koka laivu/kuteri
• Zivju kūpināšana viesu namā „Zvilnis”
• Lauku maizes ceptuve „Ievlejas”
• Akmeņraga bāka
• Ziemupes jūrmalas stāvlaukums/Rūķupe





•  Sauļojies jūrmalā

•  Izlasi grāmatu

•  Makšķerē Sakas upē

•  Uzpūt vislielāko ziepju burbuli vai uzrīko īstu mazo burbuļu vētru

•  Zīmē ar pirkstu krāsām

•  Peldies jūrā

•  Vēro putnus, cik kaijas saskaitīji?

•  Dodies pārgājienā no Pāvilostas uz Akmeņragu vai Jūrkalni

•  Nakšņo teltī un vēro naksnīgās debesis

•  Uzspēlē tenisu vai badmintonu

• Sarīko pikniku saulrietā

• Mētā papīra lidmašīnas

• Brauc ar velosipēdu

• Uzrīko zīmēšanas ballīti

• Cel smilšu pilis

• Saver uz smilgām meža zemenes

• Cep zefīriņus ugunskurā

• Apceļo Pāvilostas novada skaistākās vietas

• Izveido neparastu akmeņu un gliemežvāku kolekciju

• Meklē slēpņus

• Zīmē ar krītiņiem uz asfalta

• Atrodi sauju dzintaru

• Dodies laivu braucienā pa upi

• Uzpin ziedu vainagu

• Iegūsti jaunus draugus

• Skrien pa peļķēm lietus laikā

• Vēro saulrietu un saullēktu

• Meditē jūras krastā

• Apglezno akmeņus

• Izdomā 3 vēlēšanās, ko piepildīt līdz vasaras beigām

• Vēro mākoņos �gūras

• Veic rīta rosmi vai jogu jūras malā

• Uzņem jautras fotogrā�jas

• Dodies uz kādu jaunu vietu, kur nekad neesi bijis

• Guli zālē

• Dodies pastaigā pa molu

• Piedalies zaļumballē

• Klausies sienāžu nakts koncertu

• Atrodi katru dienu vienu lietu, par ko būt priecīgam

• Lidini vējā pašgatavotu pūķi

• Apmeklē izstādi Pāvilostas novadpētniecības muzejā

• Nofotogrāfējies uz Lielā akmens

• Uzkāp Akmeņraga bākā

• Noklausies koncertu Sakaslejas baznīcā

"IZBAUDI PĀVILOSTAS NOVADU NESTEIDZOTIES"
Atliec ikdienas rūpes malā, palutini sevi ar skaistām un nesteidzīgām 
brīvdienām kādā no skaistajām vietām Pāvilostas novadā. Pāvilostas pilsēta ar 
mazpilsētas šarmu apbur jebkuru atbraukušo, Vērgale sniedz lielus plašumus 
domu lidojumiem, Ulmales pusē elpa aizraujas no stāvkrastā sastaptā vēja un 
dabas varenības, Ziemupē neskartā daba un jūras krasts liek aizbēgt no 
ikdienas skrējiena un vienkārši izbaudīt atpūtu..
Akcijā var piedalīties gan liels, gan mazs. Ikviens, kura krūtīs mīt vieta 
nesteidzīgiem brīnumiem. Atceries lietas, kuras sen neesi darījis, vai dari 
pirmo reizi.

Atpūties Pāvilostas novadā, izbaudi kādu no mūsu nosauktajām lietām, uzņem 
foto un dalies ar to savā INSTAGRAM kontā ar norādi 
@pavilostasnovads un mirkļbirku 
#apcelopavilostasnovadu.
Ikviens, kurš izpildīs nosauktos noteikumus, tiks pie garantētas balviņas no 
Pāvilostas novada tūrisma informācijas centra.

#apcelopavilostasnovadu #turisms #aktivaatputa
#pavilostasnovads #pavilosta





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 tirdzniecī-
bas 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.

Sakas pagasts

Gra�kas autors: A. Paipa

 

h Akmeņraga bāka
Pirmā 18 m augstā bāka Akmeņragā uzbūvēta 1864. gadā. To 
nopostīja I Pasaules kara laikā. Pašreizējais 35 m augstais bākas 
tornis uzcelts 1921. gadā. Bāka ir Akmeņraga galvenā rota. Tā 
pārējo Latvijas bāku vidū izceļas ar savu atrašanos kuģošanai 
vienā no bīstamākajām vietām visā  Baltijas jūras piekrastē. Ir 
iespēja uzkāpt Akmeņraga bākā pa vītņveida kāpnēm. Tur paveras 
fantastisks skats uz jūru un apkārtnes mežiem.  Akmeņraga  
bākas uzraudze ir savākusi unikālo dzintaru un akmeņu kolekciju.
+371 28350899
1.04. – 31.10.  O.–Sv. 10:00-16:00
1.11. – 31.03. O.–Sv. 10:00-14:00
Ieejas maksa EUR 0,80,  Skolēniem, pens. un studentiem EUR 0,35. 

i Strantes - Ulmales stāvkrasts 
Ģeomorfoloģiskais dabas piemineklis stiepjas vairāku desmitu 
kilometru garumā un augstums dažviet sasniedz pat 16 m. 
Jāuzmanās tiešā tuvumā, var veidoties noslīdeņi. Iegaumē - 
STĀVKRASTU veido smiltis un māls. Staigāt par tā pārkarēm un 
atrasties zem tām ir bīstami!

 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

 Ulmales (Pinnu) bļodakmens - upurakmens 
Visplašāk pazīstamais Latvijas cilindriskais bļodakmens, arheolo-
ģijas piemineklis. Bļodas diametrs ir ~ 60 cm, dziļums ~15 cm.
1,27 m garš, 1,15 m plats, 0,70 m augsts un apkārtmērs 4,08 m.

 Dabas taka "Rīvas loki"
Pie Ulmales-Labraga luterāņu baznīcas, sākas dabas taka “Rīvas 
loki”, kuras kopējais garums ir 8km. Rīva, plūstot caur 
kanjonveidīgu gravu, izveidojusi neskaitāmus līkločus!
Taka ir vienvirziena, nosacīti sadalīta trīs posmos. Pirmie trīs 
kilometri ir visvieglākie, tos bez grūtībām pieveic arī seniori! 
Nākošie trīs kilometri jau ir atraktīvāki, tos kātojot ieteicams lietot 
trekinga nūjas. Šie abi posmi ir marķēti ar zaļu krāsu. Pēdējie divi 
kilometri jau ir saldēdiens ekstrēmāku pārgājienu cienītājiem, bez 
marķējuma, ar daudziem šķēršļiem un kritalām upes krastos.
“Rīvas loki” ir pieejami visu gadu, katram gadalaikam piešķirot 
savu nokrāsu dabas paletē.
Pārgājiens vides gida pavadībā +371 26 586 582

      Senlietu glabātuve „Ievlejās”
Ieeja pret ziedojumiem
 ‘’Ievlejas’’, Saka
ievlejasagita@inbox.lv
+371 29124128, +371 28690362

   Lauku maizes 
cepšana un degustācija „Ievlejās”
Iespēja izveidot un izcept savu maizes kukulīti. Jāņu laikā mājas 
alus degustācija. Maizes cepšana + degustācija (1.5h) EUR 8 no 
personas, vairāk par 12 cilvēkiem - EUR 7 no personas. Bērniem līdz 
10 g. vecumam EUR 4. Degustācija (30 min). Ietilpst stāstījums,  
maizes degustācija – 
„Ievlejas’’, Saka 
ievlejasagita@inbox.lv
+371 29124128, +371 28690362 
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Telšu laukumi

Brīvdienu mājas

Apartamenti

Kempingi

32. Kapteinis Āķis

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

-Vergales pagasts - Vergale

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, 
“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”. Savu darbību 
atsācis Vērgales amatierteātris. 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.

-



n Vērgales muižas komplekss
Vērgales muižas ēka celta 18.gs. 1837. gadā pārbūvēta pēc 
barona Bēra pasūtījuma kā medību pils. pils pārbūvēta vēlā 
klasicisma jeb ampīra stilā. 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. Vērgales muižas ansamblis ir viens 
no savdabīgākajiem ampīra muižas kompleksiem Kurzemē.

o Vērgales muižas parks
3,5 ha lielajā parkā stādītās koku rindas veido regulāru 
zīmējumu. Parkam arī ir vēsturiska  nozīme – 1905. gadā pie 
parka kokiem soda ekspedīcija nošāva vairākus Vērgales 
nemierniekus. 
Pils parka pusē bijis iekārtots rožu dārzs, stādi esot vesti pat no 
Itālijas. Vecākās paaudzes sievietes stāstījušas, ka ganu meitas 
vasaras dienas vidū, kad gotiņas sadzītas kūtīs dunduru dēļ, 
skrējušas skatīties ziedošās rozes - tas bijis burvīgs skats.

s Vērgales evaņģēliski luteriskā baznīca, 
kapi un piemineklis mīlētājiem
Baznīca dibināta 1597. gadā. 1985. gadā 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.

Brīvdienu māja

q Vērgales pagasta muzejs 
„Dīķenieki”, Vērgale
+371 29338335
sipola.mirdza@inbox.lv
2.09. – 31.05. P– Pk 9:30-16:30
1.06. – 1.09.  T– Sv 9:30-16:30 
Pārējā laikā uz iepriekšēju pieteikšanos.

r ZS "Kalniņkalni"
Mājražošanas uzņēmums nodarbojas ar lauksaimnieciskās 
produkcijas ražošanu un realizāciju. Gaļas kūpinājumi, desas, 
kulinārijas un citi izstrādājumi. No pašu maltiem miltiem tiek 
cepta maizīte un konditorejas izstrādājumi.
„Veikalnieki”, Vērgale
+371 63490886, +371 25934532
kalninkalni@inbox.lv 
www.ganibumaja.lv
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p Bērnu laukums
Daudzdzīvokļu māju „Alfas”, „Atvari”, „Sudrabi” pagalmā.



Ziemupe

t Stāvkrasts pie Ziemupes
Jūras krasts šeit ir neparasti gleznains un mainīgs. Stāvkrasta 
augstums svārstās no 5 līdz 12 metriem. Pēdējo gadu laikā jūra 
sauszemei atņēmusi vairāk kā 10 m platu joslu. Kāpās ļoti 
savdabīga augu valsts. Stāvkratstu var iepazīt vietājā gida 
pavadībā. Stāvkrasta tuvumā uzmanieties no zemes 
nogruvumiem un noslīdeņiem! +371 29437166

u 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.
+371 26274155

v 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.

w 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  
Ziemupe, kā lielās PSRS robeža, tika sargāta gan no jūras, gan pa 
gaisu, gan gar krastu pa sauszemi. 
Dzīve Ziemupē bija paskarba, lai kādam nerastos vēlme robežu 
šķērsot pa jūru, tika sadedzinātas zvejnieku laivas. Uz jūru varēja 
iet noteiktā laikā un noteiktā vietā. 
Jūras mala tika ecēta divās kārtās, regulāri gar to patrulēja 
robežsargi.

x Piemiņas zīme buriniekam „Maskava’’
Līnijkuģis „Maskava” bija viens no Krievijas ekskadras �otes 
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.

y 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. 

z Dabas liegums „Ziemupe”
Lieguma teritorija ir 2470 ha, kas iekļauta Natura 2000. 
Aizsākas Ziemupes jūrmalā, piekrastē no Ziemupes upītes un 
stiepjas gar jūras krastu līdz Rudupei Pāvilostas novadā, ietverot 
sevī arī lielas platības zemes iekšienē, kurās īpaši aizsargājamas 
balzāmkārkla audzes, kā arī ļoti daudz retu un īpaši 
aizsargājamu augu un bezmugurkaulnieku sugu. 
Teritorija izveidota vairāku jūrmalas biotopu aizsardzībai. Viena 
no nedaudzajām un labākajām pelēko kāpu aizsardzības vietām 
Latvijā, dažādi meža biotopi, piemēram, Latvijā retais grīnis. 
Teritorijā atrodas arī Akmeņraga bāka.
Šeit augošā jūrmalas zilpodze attēlota mūsu - Pāvilostas novada 
ģerbonī.
Stāvkrasta tuvumā uzmanieties no zemes nogruvumiem un 
noslīdeņiem!

Ziemupe - neliela apdzīvota vieta Baltijas 
jūras krastā.
Ziemupes vārds vēsturē kā apdzīvota vieta 
jau ir parādījies 1422.gadā. Sākotnēji 
Ziemupes nosaukums aprādījās kā 
Zembeekte. 1791.gadā tiek minēts jau 
krietni latviskāks nosaukums – 
Zemmuppen. Tomēr veci ļaudis saka, ka 
Ziemupe savu vārdu ieguvusi, pateicoties 
cauri centram tekošajai upītei, kura 
neaizsalstot pat ziemā. 
Līdz 1954. gadam 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.

4 1836 stabiņš
Kā dāvana Latvijai simtgadē  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.

5 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. Šeit ierīkotas 3 īsas 
dabas takas, kas sevišķi pielāgotas vājredzīgajiem un 
neredzīgajiem - Baso pēdu taka, Sajūtu parks un Labirints. 
Blakus mežā izveidota 530 m garā Baso pēdu taka, kurā ik pēc 
10 metriem mainās segums, kas mijās ar dažādu grūtības 
pakāpju šķēršļiem. Izveidots un šobrīd jau ņipri stiepjas garumā 
arī sastādīto košumkrūmu labirints, kas ierīkots 800 m   lielā 
platībā. Sajūtu parks sniedz iespēju sajust daudz un dažādus 
augus - tos sataustīt, pagaršot, sajust smaržu, un pašiem arī 
paravēt. Augu dobes speciāli veidotas augstāk, lai pie tām var 
piebraukt cilvēki ratiņkrēslos.
 Laivenieki, +371 22007874, info@redzigaismu.lv
www.redzigaismu.lv

6Senlietu krātuve “Jūras māja”un 
zobenzivs ekspozīcija
Senlietu krātuve “Jūras māja” tika atklāta 2019. gada 10. 
augustā. 1. stāvā atrodas Vērgales / Ziemupes TIC. Tiek piedāvāta 
iespēja izmantot dušu, izmazgāt veļu. Te iespējams apskatīt 
2007. gada 12. augustā Ziemupes pludmalē atrastās zobenzivs 
mulāžu, senas zvejniecībā izmantotas lietas. Drīzumā ceram 

izveidot visaptverošu, izzinošu ekspozīciju par Baltijas jūru, tās 
zivīm, citiem iemītniekiem, par mūsu piekrastes savdabīgo augu 
valsti.  2.stāva apskatāmas Ziemupes ciema vēstures liecības, 
sadzīves priekšmeti, darba rīki un ir iespēja rīkot nelielas 
sapulces, konferences, mācību stundas, skatīties �lmas. Te 
dzirdēsiet stāstus par Ziemupes ciema ļaudīm un zveju, par 
1758. gadā bojā gājušo līnijkuģi “Maskava”, par 2009. gadā 
krastā izskrējušo kuģi “Romanka”, par laivu no Faro salas, kuru 
jūras krastā netālu no Akmeņraga atradām 2019. gada janvārī 
utt…  Ēkas ārpusē, terasē ir iespēja uzlādēt telefonus, datorus.
P. – slēgts, O.,Pk. 14:00-17:00, T.,C.,S. 10:00 -14:00
“Jūras māja”, Ziemupe
+371 29437166
vēlams iepriekš pieteikties vai zvanīt.
daina.vitola@pavilosta.lv

7 Ziemupes Kaiju SPA
Dziedināšana caur ūdeni, pašsajūtu uzlabojoša lauku pirts ar 
serti�cētu pirtnieci un relaksējošām masāžām.
Kaiju iela 1, Ziemupe
 +371 29454425
kaijas1@inbox.lv,
 www.kaijas.viss.lv



t Stāvkrasts pie Ziemupes
Jūras krasts šeit ir neparasti gleznains un mainīgs. Stāvkrasta 
augstums svārstās no 5 līdz 12 metriem. Pēdējo gadu laikā jūra 
sauszemei atņēmusi vairāk kā 10 m platu joslu. Kāpās ļoti 
savdabīga augu valsts. Stāvkratstu var iepazīt vietājā gida 
pavadībā. Stāvkrasta tuvumā uzmanieties no zemes 
nogruvumiem un noslīdeņiem! +371 29437166

u 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.
+371 26274155

v 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.

w 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  
Ziemupe, kā lielās PSRS robeža, tika sargāta gan no jūras, gan pa 
gaisu, gan gar krastu pa sauszemi. 
Dzīve Ziemupē bija paskarba, lai kādam nerastos vēlme robežu 
šķērsot pa jūru, tika sadedzinātas zvejnieku laivas. Uz jūru varēja 
iet noteiktā laikā un noteiktā vietā. 
Jūras mala tika ecēta divās kārtās, regulāri gar to patrulēja 
robežsargi.

x Piemiņas zīme buriniekam „Maskava’’
Līnijkuģis „Maskava” bija viens no Krievijas ekskadras �otes 
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.

y 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. 

z Dabas liegums „Ziemupe”
Lieguma teritorija ir 2470 ha, kas iekļauta Natura 2000. 
Aizsākas Ziemupes jūrmalā, piekrastē no Ziemupes upītes un 
stiepjas gar jūras krastu līdz Rudupei Pāvilostas novadā, ietverot 
sevī arī lielas platības zemes iekšienē, kurās īpaši aizsargājamas 
balzāmkārkla audzes, kā arī ļoti daudz retu un īpaši 
aizsargājamu augu un bezmugurkaulnieku sugu. 
Teritorija izveidota vairāku jūrmalas biotopu aizsardzībai. Viena 
no nedaudzajām un labākajām pelēko kāpu aizsardzības vietām 
Latvijā, dažādi meža biotopi, piemēram, Latvijā retais grīnis. 
Teritorijā atrodas arī Akmeņraga bāka.
Šeit augošā jūrmalas zilpodze attēlota mūsu - Pāvilostas novada 
ģerbonī.
Stāvkrasta tuvumā uzmanieties no zemes nogruvumiem un 
noslīdeņiem!

4 1836 stabiņš
Kā dāvana Latvijai simtgadē  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.

5 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. Šeit ierīkotas 3 īsas 
dabas takas, kas sevišķi pielāgotas vājredzīgajiem un 
neredzīgajiem - Baso pēdu taka, Sajūtu parks un Labirints. 
Blakus mežā izveidota 530 m garā Baso pēdu taka, kurā ik pēc 
10 metriem mainās segums, kas mijās ar dažādu grūtības 
pakāpju šķēršļiem. Izveidots un šobrīd jau ņipri stiepjas garumā 
arī sastādīto košumkrūmu labirints, kas ierīkots 800 m   lielā 
platībā. Sajūtu parks sniedz iespēju sajust daudz un dažādus 
augus - tos sataustīt, pagaršot, sajust smaržu, un pašiem arī 
paravēt. Augu dobes speciāli veidotas augstāk, lai pie tām var 
piebraukt cilvēki ratiņkrēslos.
 Laivenieki, +371 22007874, info@redzigaismu.lv
www.redzigaismu.lv

6Senlietu krātuve “Jūras māja”un 
zobenzivs ekspozīcija
Senlietu krātuve “Jūras māja” tika atklāta 2019. gada 10. 
augustā. 1. stāvā atrodas Vērgales / Ziemupes TIC. Tiek piedāvāta 
iespēja izmantot dušu, izmazgāt veļu. Te iespējams apskatīt 
2007. gada 12. augustā Ziemupes pludmalē atrastās zobenzivs 
mulāžu, senas zvejniecībā izmantotas lietas. Drīzumā ceram 
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izveidot visaptverošu, izzinošu ekspozīciju par Baltijas jūru, tās 
zivīm, citiem iemītniekiem, par mūsu piekrastes savdabīgo augu 
valsti.  2.stāva apskatāmas Ziemupes ciema vēstures liecības, 
sadzīves priekšmeti, darba rīki un ir iespēja rīkot nelielas 
sapulces, konferences, mācību stundas, skatīties �lmas. Te 
dzirdēsiet stāstus par Ziemupes ciema ļaudīm un zveju, par 
1758. gadā bojā gājušo līnijkuģi “Maskava”, par 2009. gadā 
krastā izskrējušo kuģi “Romanka”, par laivu no Faro salas, kuru 
jūras krastā netālu no Akmeņraga atradām 2019. gada janvārī 
utt…  Ēkas ārpusē, terasē ir iespēja uzlādēt telefonus, datorus.
P. – slēgts, O.,Pk. 14:00-17:00, T.,C.,S. 10:00 -14:00
“Jūras māja”, Ziemupe
+371 29437166
vēlams iepriekš pieteikties vai zvanīt.
daina.vitola@pavilosta.lv

7 Ziemupes Kaiju SPA
Dziedināšana caur ūdeni, pašsajūtu uzlabojoša lauku pirts ar 
serti�cētu pirtnieci un relaksējošām masāžām.
Kaiju iela 1, Ziemupe
 +371 29454425
kaijas1@inbox.lv,
 www.kaijas.viss.lv
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 Rūķupe
Rūķupe ir vieta Ziemupes jūrmalā, kas nav radusies ne vakar, ne 
šodien, tā pastāvējusi vienmēr. Šeit mīt dažādi Rūķi un leģendas 
par Rūķu dzīvi no izseniem laikiem, tomēr tā redzama top vien 
decembrī. Rūķupes galvenais RūķRūķis pēdējos gadsimtus ir 
Ziemassvētku vecītis. Šī ir vieta, kur gaisā virmo Labestība, 
Mīļums un patiess Kopā Būšanas Prieks. Šeit starp lielākiem 
Rūķiem priecīgs rikšo ponijs Kriksis, vienmēr garda un silta pār 
mežiem kūp Rūķu tējas smarža, goda vietā stāv Lielisko Darbu 
grāmata un cauru gadu vītero Putni.
Rūķupe ir vieta, kur nonāk visas, visas Ziemassvētku vecītim 
adresētās vēstules no Latvijas. Arvien biežāk tās atceļo arī no 
tālienes – Krievijas, Vācijas, Anglijas, Ķīnas, Taivānas, Čehijas, 
Ukrainas, Francijas un dažnedažādām citām zemēm! 
Ziemassvētku vecītis tās rūpīgi izlasa un sagatavo katram īpaši 
rakstītu atbildi. Katru gadu vēstuļu paliek arvien vairāk un to 
skaits mērāms simtos (ne Rūķu cepurēs). Visas rūpīgi tiek 
arhivētas un uzglabātas Drošā Vietā – Lielajā Vēstuļu Skapī.

Rūķupe ir vieta, kur labais vairo labo un pasaule kļūst daudzreiz 
gaišāka. Rūķi ik gadu organizē labdarības akciju “Piepildīsim 
Lielo Dāvanu maisu”, kurā piedalās gan lieli, gan mazi dāvanu 
gatavotāji no visas Kurzemes. Rūķu Motivācijas brigāde tās gan 
personīgi savāc, gan sagrupē, gan ar sociālo dienestu darbinieku 
starpniecību kā Cerības Stariņu nogādā vientuļajiem cilvēkiem 
un ģimenēm, kurām šai dzīves posmā neklājas tik viegli. 
Rūķupe ir kas vairāk par ciemu. Tās ir Vērtības, LīdzAtbildība, 
Prieks, Laiks, ko veltām Viens Otram, Rūpes, Draudzība un vēl 
Daudz kas Vairāk!
Rūķupe atrodas Ziemupes jūrmalā, 
Vērgales pagastā, 
Pāvilostas novadā

Uzzvani Rūķim Plānotājam 
+371 29400470 un brauc ciemos! 

          ! KulTūrBode

Ziemupes tautas nams, Ziemupe
+371 26338229
ziemupiite@inbox.lv

KulTūrBode – mūsu kultūras un tūrisma skatupunkta 
krustpunkts.
Veikals – satikšanās vieta Ziemupes centrā. Vieta, kur pabūt, 
iepazīt, iepirkties, darboties, piedzīvot.
Skaidrojums: Kas ir KulTūrBode? 
Kult – visi zinām stāstu par vardi, kas nepadodamās sakūla 
krējumu sviestā. Lai tiktu pie maizes jākuļ graudi. 
Kultūr – kultūra, cilvēka radīto vērtību kopums. 
Tūr – tūrisms, došanās dabā, ceļošana. 
Un Bode – vieta, kurā var pirkt un pārdot.
KulTūrBode ir sezonāli mainīga un daudzveidīga. 
Strādā visu gadu.
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Kempings

Viesu nami

Brīvdienu mājas

Telšu laukumi

+371 29139169

39. Ķīcu orga
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www.kaleji.piejuras.lv

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

     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.
+371 25986244
Ieeja pret ziedojumiem, Iepriekš vēlams pieteikties.

     Bērnu laukums 
Ziemupes iela 8, Saraiķi

    Māsku ozols
Tā apkārtmērs 5,49 un augstums 22m.

    Ekspozīcija 
„Kurzemes zvejnieka sēta”
Te var aplūkot zvejas rīkus, sadzīves priekšmetus un, iepriekš 
pasūtot, ir iespēja nogaršot zvejnieku mielastu. 
Ieeja pret ziedojumiem.
Šķēdes iela 2C, Saraiķi
 +371 63453504, +371 26540345
zarini.ir@inbox.lv 
www.zariniir.viss.lv

Brīvdienu mājas

Ziņas par Saraiķiem (tad  gan Saraikas) ir no 15.,16 
gadsimta, kad tās bijušas Jēdenu īpašumā kā 
bruņenieku muiža ar trīs pusmuižām..Vēlāk īpašnieks ir 
Aleksandrs fon Sakens un viņa dēls Heinrihs.1705. gadā 
Saraikas atsevišķi netiek pieminētas,acīmredzot līdzīgi 
kā Bebe un Vērgale tā bijusi Sakas, Vērgales un Dunalkas 
kunga landrata Fridriha fon Sakena īpašums. Vēl 18. gs. 
Saraikas pieder landhofmeisteram Heinriham 
Kristianam fon Ofenbergam (1696-1781).1862. gadā 
muiža pieder Ugāles un Vērgales īpašniekam Fon Bēram.
Saraiķi ir lieliska vieta,ja sapņojat par iespēju baudīt 
dabas un jūras varenumu,ja vēlaties rast mierīgu,klusu 
vietu,kur sakārtot domas.Jūrmala Saraiķos daudzviet 
saglabājusi dabas doto burvību civilizācijas neskartu.Te 
varat atrast vietu,kur gozēties saules pielietajā liedagā 
neviena netraucēts un klausīties nomierinošajās viļņu 
šalkās.Pēc lielākiem vējiem krasta smiltīs iespējams 
atrast par priedes asarām dēvētos dzintara gabaliņus.

    “RC Team Saraiķi” radiovadāmo automašīnu 
trase, dronu vadības apmācība
Šķēdes iela 2A, Saraiķi
+371 200044681

        Bišu dzeņa labirints
Saraiķu labirinta tematikas galvenais varonis ir Bišu dzenis- 
Merops apiaster.
Putns novērots Saraiķu apkārtnē no 2003.-2014. gadam, bet daži 
izredzētie bišu dzeni redzējuši pat 2017. gadā. Augi, kas veido 
labirintu, izvēlēti bišu dzeņa krāsu gammā. 
Ziemupes iela 8, Saraiķi
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Pasakumi - Pavilostas novada -2020- - -

JANVĀRIS
1.01. Jaungada nakts balle Vērgalē
Ziemassvētku pasākumi novada pirmsskolas bērniem 

FEBRUĀRIS
Pāvilostas novada sporta dienas

MARTS
Pāvilostas Mūzikas skolas atklātais mācību koncerts "Pavasara skaņās" Pāvilostā
Teātra svētki Pāvilostā
6.03. Ģimeņu vakars Vērgalē
7.03. Bērnu un jauniešu sadziedāšanās festivāls “Marta vējos”
13.03. Dziesmu koncerts "Sniegpulkstenītis" Vērgalē
14.03. Atpūtas pasākums “Pie ģimenes pavarda” Ziemupē
21.03. Pavasara saulgrieži Ziemupē
26.03. Pavasara koncerts Pāvilostas vidusskolā

APRĪLIS
Lieldienu pasākumi novadā
4.04. Sadziedāšanās pasākums "Aijā manu skaņu balsi" Ziemupē
25.04. VPDK “Mārsils” 20 gadu jubilejas koncerts

MAIJS
3.05. Svētku tirgus Vērgalē
4.05. Baltā galdauta svētki Ziemupē
9.05. Ūsiņi Ziemupē
16.05. Pāvilostas pilsētas svētki, tūrisma sezonas atklāšana
             Mākslas festivāls “Ienāc Pāvilostā”
Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 1. posms

JŪNIJS
6.06. VPDK sadancis "Jūras māte aicināja" Vērgalē
Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 2. posms
21.06. Vasaras saulgrieži Ziemupē
23.06. Līgo svētku pasākumi novadā

JŪLIJS
11.07. Zvejnieku svētki Pāvilostā
Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā 3. posms
24.07. Ērģeļu mūzikas un attīstības fonda rīkotais 10 gadu jubilejas koncerts 
Sakaslejas baznīcā
25.07. Mūzikas un mākslas festivāls "Zaļais stars" Pāvilostā
25.07. Vērgales pagasta svētki "Vērgale svin!"

AUGUSTS
7.08. Sakas pagasta svētki
08.08. Ziemupnieku saiets. Ziemupes bibliotēkai, Ziemupes tautas namam - 90
15.08. Atpūtas pasākums „ma-DARA” Ziemupē, vadmotīvs Putns
29.08. Senās uguns nakts Pāvilostā, Ziemupē
29.08. Pāvilostas atklātais čempionāts tenisā noslēguma – 4. posms

SEPTEMBRIS
20.09. Rudens saulgrieži Ziemupē

OKTOBRIS
1.10. Senioru diena Pāvilostā
Pensionāru balle
24.10. Nēģu diena Pāvilostā 

NOVEMBRIS
28., 29.11. Puzuru festivāls Ziemupē
Jauniešu deju kolektīvu sadancošanās koncerts "Deju spēles vējā" 
LR proklamēšanas dienai veltīti pasākumi novadā

DECEMBRIS
Egles iedegšana Pāvilostā
No 6.12. Ziemassvētki Rūķupē, Ziemupē
21.12. Ziemas saulgrieži Ziemupē
Ziemas tirgus Pāvilostā
Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu un pedagogu Adventes labdarības koncerts 
„Palīdzēsim saviem līdzcilvēkiem” Pāvilostā
31.12. Jaunā gada balle Pāvilostā



     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.
+371 25986244
Ieeja pret ziedojumiem, Iepriekš vēlams pieteikties.

     Bērnu laukums 
Ziemupes iela 8, Saraiķi

    Māsku ozols
Tā apkārtmērs 5,49 un augstums 22m.

    Ekspozīcija 
„Kurzemes zvejnieka sēta”
Te var aplūkot zvejas rīkus, sadzīves priekšmetus un, iepriekš 
pasūtot, ir iespēja nogaršot zvejnieku mielastu. 
Ieeja pret ziedojumiem.
Šķēdes iela 2C, Saraiķi
 +371 63453504, +371 26540345
zarini.ir@inbox.lv 
www.zariniir.viss.lv
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Vāka foto: @terezedilane, L.Spjute, M.Kurčanova, @lauma_laka, @caas_products, @sandycoastdesign,  L.Šmite, K.Volkovskis, @jurispavlovs, @viestursveiss
Foto: N.Līcītis, K.Volkovskis, E.Lieljukse, L.Spjute, D.Vītola, A.Lībiete, S.I.Mauriņa,  M.Kurčanova, L.Zaļkalne, A.Ģēģere, V.Ģēģere, Ģ.Pavliņš, M.Kalniņš, L.Ēvaldsone, L.Šmite, @andrejsala, 
@solveiga_bric, @andrejs.goloborodko, @mzalonskis, @boontwake, @ryzha_ya_ya, @ieva_ceica, @zane_nikodemusa, @lindy_mindy, @kristianarg, @andris_dumins, @_bel_linda, 
@sandycoastdesign,  @agris_burmistris, @tatjaava, @greetagarbo, @olgalakari, @vairabtn, @marteliztinte,  no Pāvilostas novada TIC, "Redzēt Debesis", Vērgales muzeja arhīva, 
"Ziemupītes", z/s " Kalniņkalni" personīgā arhīva

Izdevējs: Pāvilostas novada pašvaldība, 2020Dizains: Antra Mazika        Druka: SIA “Landeks”         Kartes: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
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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
“Jūras māja”

Ziemupe, Pāvilostas novads, LV-3463
+ 371 29437166

daina.vitola@pavilosta.lv


