
 Dienvidkurzeme piedāvā
skolēniem
Aizpute - Durbe - Nīca - Rucava - Priekule -

Grobiņa - Pāvilosta - Vaiņode 
un apkārtne



Padomju laika leļļu
kolekcija

 
 

KAS MĒS ESAM?
Šeit izveidota kolekcija, kurā
skatāmas Latvijas rūpnīcās

“Straume” lelles stilizētos tautas
tērpos un “Dobele” ražotās
gumijas rotaļlietas. Lielāko

kolekcijas daļu sastāda Krievijā
un Vācijā ražotās lelles, kas attēlo

laimīgus bērnus ar mazliet
apaļiem vaidziņiem.

 
 KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Adrese: Atmodas iela 16,
Aizpute, Dienvidkurzemes novads

 +37128617307
turisms@aizpute.lv

 Darba laiks: Otrdiena – Piektdiena
10:00 – 18:00; Sestdiena 10:00 – 15:00;

Svētdiena, pirmdiena – Slēgts!



Meža dizaina dārzs 
(Forest Designed)

 
 

KAS MĒS ESAM?
Baltijas valstīs pirmā un
vienīgā ekoloģiski radīto
dizaina priekšmetu un

mēbeļu audzētava.
Apmeklējumu pieteikt

iepriekš! Ieejas maksa – pret
ziedojumu.

 
 

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: “Krišjāņi”, Cīravas pagasts,
Dienvidkurzemes novads,
GPS: 56.716560, 21.481369

+37128449044:
www.facebook.com/ForestDesigned

 

https://www.facebook.com/ForestDesigned


Mākslas parks Aizputē
 
 
 

KAS MĒS ESAM?
Dabas parks ar retu augu kolekciju, kas
papildināts ar Ģirta Brumsona mākslas

darbiem un mazajām
 arhitektoniskām formām.

Iepriekš piesakot, ir iespējams apskatīt
blakus esošo mākslinieka privāto

rezidenci, interesanto daiļdārzu un
mākslinieka darbnīcu.

Piedāvājumā arī dažādu veidu radošās
darbnīcas korporatīvajiem un privātiem
pasākumiem uz vietas vai izbraukumā.

 
 

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Adrese: Mazā iela 3, Aizpute,
Dienvidkurzemes novads

+37126892701
girts9@inbox.lv 

www.facebook.com/Aizputes-mākslas-parks.

https://www.facebook.com/Aizputes-m%C4%81kslas-parks-152317415508687/


Aizputes ūdenstornis
 
 

KAS MĒS ESAM?
 Torņa jumta augstākais punkts ir
 27m no zemes. Šobrīd industriālā

mantojuma objekts – Aizputes
ūdenstornis ir pieejams kā skatu 
tornis. Apmeklētājiem eksponēti

ūdensapgādes tīklu krāni, informācija
par citiem industriālajiem objektiem
Aizputē, darbināms 3D ūdenstorņa

modelis un dziļurbuma modelis, kā arī
teleskops pilsētas apskatei no augšas. 

 
 

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Atmodas iela 32 C, Aizpute,
Dienvidkurzemes novads

+37123663289
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!



Laser tag
 “PLĀNS B”

 
 

KAS MĒS ESAM?
Spēle Laser Tag (Lāzera cīņas) ir

peintbola analogs. Tā ir
tehnoloģiska spēle, kuras mērķis

ir “neitralizēt” pretiniekus ar
infrasarkano staru, kas ir pilnīgi
nekaitīgs. Laser Tag ir pieejams
gan profesionāliem sportistiem,

gan bērnu komandām, gan
aktīvai atpūtai draugu un

ģimenes lokā.
 

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: “Kļavas”, Kazdangas pagasts,
Dienvidkurzemes novads

+37129399379
www.lasertags.lv

http://www.lasertags.lv/


KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Cīruļi, Kalvenes pagasts,
Dienvidkurzemes novads

.

Tā ir lieliska, nesteidzīga
atpūta lauku vidē, iepazīstot
dzīvo dabu. Zoo aplokos mīt
38 sugu savvaļas dzīvnieki,
tāpat "Cīruļos" var apskatīt

visdažādāko šķirņu
mājdzīvniekus. Acīgākie

dīķos pamanīs retās Eiropas
kokvardes.

KAS MĒS ESAM?Rīgas Zoologiskā dārza
 filiāle "Cīruļi"

 

http://www.lasertags.lv/


Cīravas mežaparks
 
 
 

KAS MĒS ESAM?
Lēnu pastaigu, skaistu dabas

skatu, kā arī aktīvākas
atpūtas cienītājiem Cīravas

Mežaparkā ir izveidotas
labiekārtotas vairākas

pastaigu takas - leģendu
taka, bebru taka, skaņā taka,

sienāžu taka.
 
 

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Cīrava, Dienvidkurzemes nov.
+37125435898

turisms@cirava.lv
http://visitaizpute.lv/place/ciravas-mezaparks/

 
 

mailto:turisms@cirava.lv
http://visitaizpute.lv/place/ciravas-mezaparks/


Kazdangas pils un
parks

 
 

Aicinam izstaigāt dabas
takas, kā arī ekskursijas ar

gidu pa muzeju, pili, un
Kavalieru namu. 

Iepriekš piesakoties,
piedāvājam daudz un

dažādas radošās darbnīcas. 
 

Jaunatnes gatve 1, Kazdanga,
Dienvidkurzemes novads

+37129103813
muzejs@kazdanga.lv
turisms@kazdanga.lv

 

KUR MŪS ATRAST?

KAS MĒS ESAM?

mailto:muzejs@kazdanga.lv
mailto:turisms@kazdanga.lv


Grobiņas promenāde
un pilskalns

 
 

KAS MĒS ESAM?

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Grobiņa, Lielā iela 56, 
Dienvidkurzems novads

info@grobinasturisms.lv 
 

Uzzināsi, kāpēc promenādes
bruģī iekalti rakstnieku

Zentas Mauriņas un Raiņa
citāti, pa ceļam piestāsi pie

interaktīvā apskates objekta
“Grobiņas novada dižakmeņi

Latvijas simtgadei” un
uzzināsi akmeņu stāstus.

Uzzināsi pilsdrupu vēsturi un
vikingu stāstus. 

 
 

mailto:info@grobinasturisms.lv


“Nenovērtēto lietu
muzejs”

 
 

KAS MĒS ESAM?
Vai zini, ka ir lietas, kas no

atkritumu grēdām nonāk muzejā?
Tie ir gan senatnīgi

mājsaimniecības priekšmeti, gan
savdabīgas un vērtīgas lietas, kas

izceltas no atkritumu grēdām,
rūpīgi spodrinātas un saglabātas.
Tās ir lietas, par kuru pielietojumu

zina tikai vecmāmiņas.   
Muzejs iekārtots SIA “Liepājas RAS”

administrācijas ēkā. Eksponāti
sakārtoti pastāvīgā ekspozīcijā un

tos var apskatīt uzņēmuma
apmeklētāji.

 
 KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Ķīvītes, Grobiņas pagasts,
Dienvidkurzemes novads

ekskursijas lūdzam pieteikt savlaicīgi, zvanot pa
tālruni: 

 +371 63459091



“Jura staļļi”
 
 

KAS MĒS ESAM?
Atpūtas komplekss “Jura staļļi”
piedāvā pavadīt laiku aktīvi un

izzinoši. Ir iespēja iepazīt 
dižciltīgāko no dzīvniekiem – zirgu,

vizināties zirga pajūgā.
Drosminiekiem tiek piedāvāta

iespēja izmēģināt savus spēkus
gaisa trošu atrakcijā “Spārnotais

zirgs”. Ir iespēja, vienojoties ar
saimniekiem, paēst “Ivetas ķēķi”

pagatavotās pusdienas vai
labiekārtotā piknika vietā apēst

līdzpaņemtās maizītes.   
 
 
 KUR MŪS ATRAST?

Adrese: “Kapeļkalēji”, Robežnieki, 
Grobiņas pagasts, 

Dienvidkurzemes novads
Juris: +37129359778

 



Ālandes upes atpūtas
komplekss

 
 

KAS MĒS ESAM?
Ālandes upes atpūtas kompleksa
pastaigu taka vijas cauri Grobiņai

līdzās Ālandes upes līkločiem 3
km garumā. Līdzās pastaigu

takai neapturami kā laiks plūst
Ālandes upe un leģendām apvīti
nostāsti, kuri šeit ir zemē, akmenī
un vārdos iekalti. Visas pastaigu
takas garumā iespējams iepazīt

šos stāstus ar informatīvu stendu
un atraktīvu elementu palīdzību.

 
 
 
 KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Grobiņa, Paula iela 
Dienvidkurzemes novads

 
 



KUR MŪS ATRAST?
Adrese: Lielā iela 84, Grobiņa,

Dienvidkurzemes novads
+37126191522

 

Laikā no 1898. gada līdz
1921. gadam šeit dzīvojusi
rakstniece  Zenta Mauriņa

(1897-1978).  Piemiņas
istabas ir vienīgā vieta
pasaulē, kurā glabājas

rakstnieces lietas,
vēstules, kas nodotas tā
īpašumā no viņai tuviem

cilvēkiem. 
 

KAS MĒS ESAM?
Zentas Mauriņas
piemiņas istabas

 
 



Gaviezes senlietu
krātuve 

“Atmiņu pūrs”
 
 

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Gaviezes pagasts, Grobiņa,
Dienvidkurzemes novads

+371 26818773

KAS MĒS ESAM?
Krātuvē "Atmiņu pūrs" ir lietas
un dokumenti par gavieznieku

dzīvi dažādos laikos. Te ir
senlietas, seni darbarīki, sadzīves

lietas saimes istabā un ķēķī,
mācību grāmatas, atmiņu

albumi, dziesmu klades, ziņas
par baronu laiku, skolas vēsturi,

kolhoza un pagasta pārvaldi.
Krātuvē ir materiāli par

arheoloģiskiem pieminekļiem
un dabas pieminekļiem.



Kapsēdes akmeņi
 
 
 

KAS MĒS ESAM?
 

Medzes pagasts ir zināms kā viens
no akmeņiem bagātākajiem. Lieli
un mazliet biedējoši, bet tai pat

laikā vientuļi un bez gala gudri, tie
stāv jau gadsimtiem ilgi. 

Kapsēdes dižakmens ir augstākais
laukakmens Latvijā. Kapsēdes

dižakmens ir 4,3 metrus augsts. Tā
apkārtmērs 16,5 metri un svars 160

tonnas. Dižakmens ir
aizsargājams dabas objekts. Par

akmeni klīst leģendas.

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Medzes pagasts, 
Dienvidkurzemes novads

 



Atpūtas vieta “Liedagi”
 
 
 

KAS MĒS ESAM?
 

Jūra vilina vienmēr – vai
tā mierīga, vai bangojoša.

Medzes pagastā ir
labiekārtota atpūtas vieta

“Liedagi” ar pastaigu
laipām, piknika vietu un

rotējošiem atpūtas
krēsliem.

 

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: “Liedagi”, Medzes pagasts,
Dienvidkurzemes novads 

 



Godiņu piedzīvojumu
platforma

 
 
 

KAS MĒS ESAM?
 

Aktīvās atpūtas parks “Godiņu
Piedzīvojumu Platforma” piedāvā iespēju
pavadīt kvalitatīvu brīvo laiku dabā. Tur ir
iespēja sasildīties un atvilkt elpu pie dzīva

ugunskura, baudot gardu ēdienu, zāļu tēju
ar medu, dzirdēt Āra Godiņa pašizgatavoto

koku flautas skaisto skanējumu meža
ielokā. Ir arī iespēja iznomāt riteņus un
doties izbraucienā pa dabas liegumu

“Medze”, braukt pa kādreizējo dzelzceļu līdz
Plocei, Vērgalei. Uzzināt, kur reiz dzelzceļa
līnijā Liepāja-Ventspils atradusies pietura

“Māteri”, pasēdēt uz platformas un, kas zina
– izdzirdēt vilciena skaņas. 

 

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: “Saraiķu Liepkalni”,
Vērgales pagasts,

Dienvidkurzemes novads



Tāšu (Telses) muiža
 
 
 

KAS MĒS ESAM?
 

Telses (Telsen) muiža rakstītajos
avotos pirmo reizi pieminēta 1501.
gadā. No 1641. g. līdz 19. gs. vidum
muiža pieder fon Korfu dzimtai,
kuras laikā tapusi muižas centra

apbūve. Bijušo muižas centru
ieskauj vēsturiskie apstādījumi 10

ha platībā. No 2000. gada
kompleksa ēkās tiek veikti

konservācijas un restaurācijas
darbi, ko veic nomnieki sadarbībā

ar biedrību “Tāšu muiža”.

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Tāši, Medzes pagasts,
Dienvidkurzemes novads

+37129133136
 



KAS MĒS ESAM?"Centra dzirnavas" - tūrisma
informācijas centrs un
vēstures ekspozīcija

 

Šeit izveidota ekspozīcija, kas
ļauj gūt ieskatu Rucavas

novada kultūras mantojumā.
Turpat apskatāma arī tautas
muzikanta Jāņa Pūķa plašā

mūzikas instrumentu
kolekcija.

 

Adrese: “Centra dzirnavas”, Rucava,
Rucavas pagasts, Dienvidkurzemes

novads
+371 29134903
tic@rucava.lv

KUR MŪS ATRAST?

mailto:tic@rucava.lv


Tradīciju nams
"Zvanītāji"

 

KAS MĒS ESAM?

KUR MŪS ATRAST?

Piedāvājam tradicionālās kultūras
programmu „Rucavas goda

mielasts”, kura laikā dalībniekiem 
ir iespēja iejusties tradicionālajā

Rucavas kultūrvidē, iepazīt Rucavas
kultūras mantojumu, nobaudīt īstu
lauku rupjmaizi ar medu, rāceņus ar

balto sviestu, riezi vai rīvētu
kartupeļu kukulīšus ar sātīgu

krējuma mērci, un, protams, kopīgi
to visu izdziedāt Rucavas dziesmās.
 Ir iespējamas arī meistardarbnīcas

tradicionālo Rucavas ēdienu
gatavošanā.

 

Adrese: “Zvanītāji”, Rucava,
Dienvidkurzemes novads

Pieteikties iepriekš: +371 26814051
 



Maizes ceptuve
"Alejas" 

 

KAS MĒS ESAM?
Piedāvājam iespēju piedalīties
maizes cepšanas procesā un

Lejaskurzemei raksturīgo 
ēdienu gatavošanā.

Piedāvājumā daudzveidīgs malkas
krāsnī ceptas maizes sortiments. 

Maizes ceptuves jaunais
piedāvājums ir iespēja pasūtīt

gardas un daudzveidīgas picas,
picas kliņģeri un citus gardus

ēdienus. 
 
 

KUR MŪS ATRAST?
Adrese: "Alejas", Rucava, Rucavas

pagasts, Dienvidkurzemes novads
+371 29383994

www.facebook.com/alejasmaizesceptuve
 



Sajūtu labirints “Saules taka”
un Rucavas hidrometeorologiskā
novērojumu stacijas apmeklējums

 

KAS MĒS ESAM?
Labirints ir viens no cilvēces
senākajiem simboliem. Ceļš

pa labirintu ir attīrīšanās,
iekšēja atbrīvošanās no

ikdienas rūpēm un raizēm.
Labirints apmeklējams bez
iepriekšējas pieteikšanās.

Ekskursija novērojumu stacijā
ir jāpiesaka sazinoties ar gidu.

 
 
 

KUR MŪS ATRAST?
Adrese: "Zvirbuļi", Rucavas pagasts,

Dienvidkurzemes novads
+371 26830634

GPS 56.162508, 21.174682
 



Rucavas muižas kalns un
Sventājas upes ielejas

pastaigu taka
 

KUR MŪS ATRAST?
Adrese:Rucavas pagasts,

Dienvidkurzemes novads
GPS 56.158357, 21.222509

KAS MĒS ESAM?
Muižas kalns ir Rucavas

apkaimē augstākā vieta. Šī
vieta ir īpaša ar skaisto skatu
uz Sventājas upes ieleju un

kaimiņu zemi Lietuvu.
Kurzemes hercogistes

pastāvēšanas gados šajā vietā
atradās Kurzemes 

hercogu muiža. 
Mūsdienās šeit atrodas
dendroloģiskais parks.



Savvaļas zālēdāju
 ganības Papes dabas

parkā
 

KAS MĒS ESAM?
1999.gadā Pasaules dabas

fonds pie Papes ezera
ieveda 18 savvaļas zirgus.
Tā bija pirmā vieta Latvijā,

kur pirmo reizi šos savvaļas
dzīvniekus palaida

ganīties.  
 

KUR MŪS ATRAST?
Apmeklējumu jāpiesaka telefoniski

vismaz 2 dienas iepriekš zvanot 
+371 29224331

Vairāk informācijas: 
www.pdf-pape.lv

Adrese: Kalnišķi, Nīcas pagasts,
Dienvidkurzemes novada
GPS 56.192486, 21.083300

http://www.pdf-pape.lv/


Papes bāka
 

KAS MĒS ESAM?
Pirmā Papes bāka, kas bija

no koka, tika uzcelta
1887.gadā un to sauca par
Robežu bāku. Pašreizējā

bāka – celta 1910.gadā. Tās
augstums ir 21 m virs jūras

līmeņa. Papes bāka no visām
Latvijas bākām pašreiz

atrodas vistuvāk jūrai. Bāka
apskatāma no ārpuses.

 
 

KUR MŪS ATRAST?
Adrese: Pape, Rucavas pagasts,

Dienvidkurzemes novads
 GPS 56.154924, 21.023278

 



Brīvdabas muzejs
"Vītolnieki"

 

KAS MĒS ESAM?
Muzejs atrodas Papes Ķoņu ciemā.

Muzeja komplekss ir tradicionāli
tipiska piejūras ciematiņa zvejniek

- zemnieksēta, kura piedāvā
apskatīt senās ēkas, Papes

zvejnieku un tai vietai atbilstošus
darba rīkus, apģērbu un vairāk
nekā 1100 gadus vecu vienkoča

laivu, ko pirms vairākiem gadiem
atrada turpat Papes jūrmalā

izskalotu.
Ieeja bez maksas.

 
 

KUR MŪS ATRAST?
Adrese: “Vītolnieki”, Pape, Rucavas
pagasts, Dienvidkurzemes novads

Apmeklējumu pieteikt: 
+371 29262283 

GPS 56.140721, 21.038048



Dunikas purva laipa
 

KAS MĒS ESAM?
Dunikas pagastā viena no

pārsteidzošākajām vietām ir
Dunikas tīrspurvs, kuru šķērso

Latvijas valsts mežu veidota, 5,3 km
gara laipu taka, ar vairākām

atpūtas vietām. Taka ir
vienvirziena, tādēļ apmeklējumu

var plānot arī no vienas puses,
mērojot daļu maršruta, vai ļauties
garai pastaigai, mērojot ceļu turp
atpakaļ, vairāk kā 10 km garumā.

 
 
 KUR MŪS ATRAST?

Vairāk info:
https://www.kurzemesregions.lv/projekti/

turisms/unigreen/dabas-takas/dunikas-
purva-taka/

 

https://www.kurzemesregions.lv/projekti/turisms/unigreen/dabas-takas/dunikas-purva-taka/


Bernātu dabas 
izziņas taka

 

KAS MĒS ESAM?
Katrs dabas baudītājs

Bernātu dabas parkā var
izstaigāt 7 izziņas takas, kur

kopumā atrodas 151
jaunizveidots dabas objekts.

Tie saistīti ar senlatviešu
kultūru, mitoloģiju, zīmēm
un tradīcijām. Katra no 7

takām ir veltīta kādai
dievībai

 
 

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Bernāti, Nīcas pagasts,
Dienvidkurzemes novads

 
 



Mini ZOO "Atomi"
KAS MĒS ESAM?

Mini zoo liek iepazīt un izjust
lauku dzīvi. Šajā zoo ir

iespēja iepazīt visdažādākos
un neparastākos dzīvniekus

- govis, aitas, zīda vistas,
Indijas skrējējpīles, zelta

fazānus, tītarus, pīles, Indijas
pāvus. Ir iespēja satikt arī

Āfrikas strausu pāri Anci un
Kleo, Austrālijas emu Emīlu

un vēl daudz citus.
 
 KUR MŪS ATRAST?

Adrese: "Atomi", Grīnvalti,
Nīcas pagasts,

Dienvidkurzemes novads
+371 25560040 

https://atomi.lv/zooseta/

https://atomi.lv/zooseta/


Jūrmalciema tīklu māja
"Piestātne"

 

KAS MĒS ESAM?

KUR MŪS ATRAST?
Adrese: Nīcas pagasts,

Dienvidkurzemes novads
pieteikties pa tālruni: +371 26114601

 

Tīklu mājā "Piestātne" darbojas
biedrība "Jūrmalciema

valgums", kas rūpējas par to, lai
ēka būtu pieejama

apmeklētājiem, tajā norisinās
dažādi pasākumi un izstādes,

izglītojošas meistarklases.
Apmeklētājiem apskatāma

zvejniekiem veltīta ekspozīcija,
iespējams uzzināt par zvejas

tradīcijām un vēsturi
Jūrmalciemā.



Rūķu šeptes
brīnummežā

KAS MĒS ESAM?

KUR MŪS ATRAST?

"Rūķu šeptes BRĪNUMMEŽĀ"
aicina izzināt dažādus
noslēpumus, radoši un

sportiski izkustēties, kā arī
doties dārgumu meklējumos!
Piemērots pirmsskolas vecāko
grupiņu un sākumskolas klašu

bērniem.

Adrese: "Dižozoli", Priekules
pagasts, Dienvidkurzemes novads

+371 2626 0526



Keramikas
darbnīca "Virzas"

KAS MĒS ESAM?
Mēs aicinām izmēģināt roku gan

pie podnieka virpas, ģipša
formiņām, gan vienkārši

izveidojot interesantas lietas.
Darbošanās ilgums līdz 2

stundām, pēc spraiga darba
iespējams atpūsties pie

ugunskura un apskatīt Paplakas
tuvējo apkārtni, "Disnejlendu"

ieskaitot!

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: "Virzas", Paplaka, Virgas
pagasts, Dienvidkurzemes novads

+371 2653 4381



Izjādes ar zirgiem
"Stiebriņos"

KAS MĒS ESAM?
Mēs piedāvājam izjādes ar

zirgiem un ponijiem,
sniedzam asas izjūtas

sacīkšu pajūgā. 
Piedāvājam aizraujošas un

izglitojošas ekskursijas
grupām.

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: "Stiebriņi", Paplaka, Virgas
pagasts, Dienvidkurzemes novads

+371 2653 4780



KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Kalēti, Kalētu pagasts,
Dienvidkurzemes novads

+371 2642 3893

Kalētu meža
parks "Priediens"

Mēs piedāvājam
izstaigāt tematiskās
parka takas kopā ar

lāceni. Iespējams izzinoši
darboties "dabas klasē"!

KAS MĒS ESAM?



Embūtes dabas
parks

KAS MĒS ESAM?
Viena no skaistākajām un

noslēpumainākajām vietām
Kurzemē. Ipaši skasti

rudenī, vērojot krāsainās
lapas. Taku iespējams iziet
gida pavadībā un uzzināt

daudz jauna.

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Embūte, Embūtes pagasts,
Dienvidkurzemes novads

+371 2663 2134



200 šujmašīnu
privātkolekcija

KAS MĒS ESAM?
Vieta, kur vienkopus iespējams
apskatīt vairāk kā 200 dažādas
darboties spējīgas šujmašīnas
no dažādām valstīm, sākot no

pirmskara gadiem, līdz
vēlajiem padomju laika

ražojumiem.

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Ceriņu iela 30, Vaiņode,
Vaiņodes pagasts,

Dienvidkurzemes novads
+371 2647 5136



KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Vaiņodes pils, Vaiņodes
pagasts, Dienvidkurzemes novads

 

KAS MĒS ESAM?
Šis ir lielākais dzidravots

Latvijā. Tas tek no
rietumiem uz austrumiem
pretī saulei, tādēļ jau kopš

seniem laikiem tiek
uzskatīts par maģisku, pat

svētu!
 

Lielbātas avots



Atpūtas vieta
"Volzbahs"

KAS MĒS ESAM?
Šai vietai pieder viena no

skaistākajām ainavām
novadā. Ziemā šeit ir

paradīze visiem, kas vēlas
šļūkt no kalna un izbaudīt

adrenalīnu. Citos gadalaikos -
vieta, kur nesteidzīgi vērot

dabu, pastaigāties, rīkot
piknikus. 

KUR MŪS ATRAST?
Adrese: Vaiņodes pagasts,
Dienvidkurzemes novads

@BiedribaVolzbahs



Radošās darbnīcas ar
"Embūtes garšaugiem"

KAS MĒS ESAM?
Piedāvājam radošās
garšaugu darbnīcas,

dārzeņu un garšaugu
degustācijas, stāstījumus,
atjautības uzdevumus un

daudz ko citu.

KUR MŪS ATRAST?
Adrese: Vībiņi, Embūtes pagasts,

DIenvidkurzemes novads,
varam sarunāt ērtāko satikšanās

vietu izbraukumos vai Embūtes TIC
+371 2630 2377



Lauku sēta "Kadiķi"
KAS MĒS ESAM?

Legzdiņu ģimene saimnieko savā
lauku sētā “Kadiķi” un viņu viena no

sirdslietām ir mērkaķu
kolekcionēšana. Tiem pat ir izveidota
atsevišķa māja. Lai noskaidrotu, cik

tieši mērkaķi mitinās Vaiņodes
pagasta “Kadiķu” mājās, ikvienam ir

iespēja aizbraukt un apskatīties.

KUR MŪS ATRAST?
Adrese: “Kadiķi”, Vaiņodes pagasts,

netālu no Muskata dīķa,
DIenvidkurzemes novads,

+371  2654 7294



KUR MŪS ATRAST?
Adrese: Skolas iela 2, Vībiņi,

Embūtes pagasts,
DIenvidkurzemes novads,

+371 2619 9518

KAS MĒS ESAM?
Esmu skaista muiža, kas pamazām

top vēl skaistāka un diženāka.
Saimnieki piedāvā ekskursiju pa

muižu, aizraujošus vēstures
stāstus. Pačukstēšu, ka šeit

iespējams arī apskatīt porcelāna
trauku izstādi.

Bakūzes muiža



Durbes muzejs
Muzejs iekārtots Latvijas
Republikas pirmā ārlietu
ministra Z. A. Meierovica

dzimtajā mājā. Pastāvīgas
un mainīgas ekspozīcijas

par slavenu personību
dzīves līkločiem Durbē un ar

pilsētas vārdu saistītiem
vēsturiskiem notikumiem.

KAS MĒS ESAM?

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Raiņa iela 17, Durbe, 
Dienvidkurzemes novads

Reinis Bahs - 28677141



Durbes ezera
skatu tornis

KAS MĒS ESAM?
Viens no lielākajiem un
ainaviski bagātākajiem

ezeriem Liepājas apkārtnē.
Tā platība ir 670,5 ha,

vidējais dziļums 1,5 m. Ezera
ziemeļaustrumu teritorijas
palienu pļavas ir iekļautas

NATURA 2000 aizsargājamo
dabas teritoriju sarakstā.

KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Durbes pagasts,
Dienvidkurzemes novads

 



Biologiskā saimniecība
"Turaidas"

KAS MĒS ESAM?
Turaidu mājas ir Latvijā

mazākā bioloģiskā
saimniecība – tikai 2.4 ha. ražo
visdažādākās tējas veselībai –
tēju kokteiļus un atsevišķas
tējas. Laika gaitā sortiments,
protams, paplašinājies. Jau
labu laiku saimniece savās

mājās gaida ciemiņus, kuriem
interesē, kā top tēja

KUR MŪS ATRAST?
Adrese: "Turaidas",
Dunalkas pagasts,

Dienvidkurzemes novads
Zigrīda Manteja - 29649900

 



Pāvilostas
novadpētniecības

muzejs

KAS MĒS ESAM?
Turaidu mājas ir Latvijā

mazākā bioloģiskā
saimniecība – tikai 2.4 ha. ražo
visdažādākās tējas veselībai –
tēju kokteiļus un atsevišķas
tējas. Laika gaitā sortiments,
protams, paplašinājies. Jau
labu laiku saimniece savās

mājās gaida ciemiņus, kuriem
interesē, kā top tēja

KUR MŪS ATRAST?
Adrese: Dzintaru iela 1, Pāvilosta,

Dienvidkurzemes novads
+371 63498276; +371 29226273

pavilosta.muzejs@tvent.lv
 

mailto:pavilosta.muzejs@tvent.lv


Godiņu piedzīvojumu
platforma

KAS MĒS ESAM?
Aktīvās atpūtas parks “Godiņu

Piedzīvojumu Platforma” aicina
atnākt vai atbraukt ciemos pie
“Āra flautām” un piedzīvot īstu

piedzīvojumu dabā.
“Godiņu Piedzīvojumu

Platformā” ir 10 velo, 10 telšu,
20 guļammaisu un 20

piepūšamo paklājiņu īres
iespējas. Šķēdes skaistā

jūrmala vien 5 km attālumā.
 
 KUR MŪS ATRAST?

Adrese: Saraiķu Liepkalni, Saraiķi,
Vērgales pagasts,

Dienvidkurzemes novads
+371 29706803; +371 26434911

godinuplatforma@gmail.com
www.adventuretime.lv

mailto:godinuplatforma@gmail.com
http://www.adventuretime.lv/


KAS MĒS ESAM?
Radošas un izglītojošas
darbnīcas bērniem un
ģimenēm par dabas

tūrismu, izdzīvošanas
prasmēm. Aktivitātes ar

militāro tematiku. Centrā
iespējama loka šaušanas un

šaušana ar “gaiseni”. 
 
 
 

Izdzīvošanas skolas
rekreācijas, aktīvās
atpūtas un nometņu

centrs

KUR MŪS ATRAST?
Adrese: Meža iela 7, Pāvilosta,

Dienvidkurzemes novads
+371 26442462

info@saliedet.lv
www.izdzivosanasskola.lv

mailto:info@saliedet.lv
http://www.izdzivosanasskola.lv/


Lauku maizes ceptuve 
“Ievlejas”

KAS MĒS ESAM?
Ievlejās piedāvā maizes

programmu - no grauda līdz
galdam. Maizes stāsts,

maizes klaipiņu cepšana un
degustācija, spēles ar garšas

meistari Agitu Pētersoni.
 
 

KUR MŪS ATRAST?
Adrese: “Ievlejas”,

Sakas pagasts,
Dienvidkurzemes novads

+371 29124128
ievlejasagita@inbox.lv

mailto:ievlejasagita@inbox.lv


Pusdienas / vakariņas
pie ugunskura

Ziemupē
 

KAS MĒS ESAM?
Ziemupīte piedāvā gardu

maltīti vai atpūtu jūras krastā
priežu ielokā – Ziemupes

jūrmalā. Iespējams pasūtīt uz
uguns vārītu zupu, kartupeļu –
grūbu biezputru, pankūkas, kā
arī iznomājam vietu piknikam,
pieejams volejbola laukums.

Saplānosim pārgājienu
maršrutus Ziemupē un

tuvākajā apkārtnē.
 
 

KUR MŪS ATRAST?

Sīkāka informācija: 29400470
 
 



KO V'ĒL REDZĒT?

dienvidkurzeme.travel

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA
ATRODAMA:

@DienvidkurzemeTravel

Aizvīķu parks

"Jura Staļļi"



Priekules Zviedru vārti

Gramzdas mežaparks 

Akmeņraga bāka

Dabas taka "Rīvas loki"



Vaiņodes lidlauks

Purmsātu senl. kr.Pāvilostas mols

Ālandes upes pastaigu taka



Kazdangas parks

Kapsēdes dižakmens Medzes vējdzirnavas

Ķiburu strauts



Pūsēnu kalns

Nīcas senlietu krātuve

"Dzintarvēji"

Durbes pastaigu taka



Bārtas muzejs

Durbe Aizputes apbūve

"Jūras māja"


