TŪRISMA MARŠRUTS

DABAS TŪRISMS un AKTĪVĀ ATPŪTA
ZIEMEĻKURZEMĒ

Tūrisma maršruts paredzēts ikvienam ceļotājam, kura aicinājums ir aktīva brīvā laika pavadīšana līdzās dabas
skaistumam un varenībai.
Šajā bukletā atrodama ceļotājam visa nepieciešamā informācija par skaistākajām dabas vietām un piedāvātajām
aktīvās atpūtas iespējām Ziemeļkurzemē, lai savu ceļojumu padarītu neaizmirstamu, košu un emocijām bagātu.

Ventspils

Ventspils novads
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3. Reņķa dārzs
Krāšņas vasaras zaļumballes, simtgadīgi koki un strūklaka, kas it kā tiecas debesīs, nav šī
parka vienīgās vērtības. Reņķa dārzā izvietoti arī dažādi skulpturāli objekti bērnu
priekam un izklaidei, brīvdabas fitnesa trenažieri aktīvas atpūtas cienītājiem un atpūtas
soliņi vijīgo taku malās.
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6. Bērnu pilsētiņa
Bērnu pilsētiņā izvietotas vairāk nekā 40 dažādu veidu rotaļu iekārtas, kas paredzētas
bērniem no mazuļa vecuma līdz pat tīnim. Šeit var panašķēties bērnu kafejnīcā „Pepija”,
lielajā globusā atklāt jaunas pilsētas un svētdienās atnākt uz kādu no bērniem
domātajiem pasākumiem.
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8. Ūdens piedzīvojumu parks
Ūdens piedzīvojumu parkā katrs viesis var izvēlēties sev tīkamāko atpūtas veidu –
piedzīvojumu meklētājiem iespējams izbaudīt mākslīgos viļņus, ātrus nobraucienus pa
divām slīdrenēm un „Kalnu upi”, masāžas un pretstraumes strūklas baseinos, savukārt
mazāk enerģiskos gaidīs SPA komplekss ar saunām, pirti, sāls istabu un citiem
labumiem. Mazuļus priecēs īpaši viņiem paredzēts baseins un rotaļas kopā ar čūsku,
putnu un sēnīti.
Adrese: Lauku iela 5, Ventspils; tālrunis: +371 63623974; www.udensparks.lv

Talsu autoosta
Dundagas iela 15; +371 63222105
Prāmji no Ventspils uz Zviedriju un Vāciju
Informācija un biļešu rezervēšana www.scandlines.lv un
Scandlines birojos:

Dundagas tūrisma informācijas centrs
Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga, Dundagas novads
+371 63232293, +371 29444395
www.ziemelkurzeme.lv , www.dundaga.lv

• Ventspilī – Dārzu ielā 6, Ventspils Prāmju terminālī;
+371 63620782, +371 63620783; info@scandlines.lv
• Nīneshamnā – Burger Sweden AB Färjeterminalen,
S-14930 Nynäshamn; +468 52060290
• Travemindē – Skandinavienkai, Zum Hafenplatz 1,
23570 Lübeck–Travemünde; +49 3812073347/346;
cargo.lettland@scandlines.com
• Klaipēdā – N. Sodo 1, LT-92118 Klaipėda;
+370 46310561 (Lietuvā), +371 67796900 (Latvijā)

Valdemārpils tūrisma informācijas centrs
Raiņa iela 14a, Valdemārpils, Talsu novads
+371 63254762, +371 26691718; www.valdemarpils.lv
Rojas tūrisma informācijas centrs
Selgas iela 33, Roja, Rojas novads
+371 63269594; www.roja.lv
Sabiles novada Informācijas centrs
Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads; +371 63252344
www.sabile.lv

Prāmis no Ventspils uz Lībeku un Sanktpēterburgu
Informācija un biļešu rezervēšana www.finnlines.com un
Finnlines birojā Dārzu ielā 6, Ventspils Prāmju terminālī;
+371 22471387; tre@silvers.lv; DG@silverstaragencies.lv

Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs
Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads
+371 29149105; www.kolkasrags.lv

Prāmis no Ventspils uz Sāremā salu un Gotlandi
Plānots atvērt 2011. gadā
www.tourism.ventspils.lv
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27. Moricsalas dabas rezervāts
Moricsalas dabas rezervāts dibināts 1912. gadā un ir viena no vecākajām aizsargājamām
dabas teritorijām Eiropā. Dabas daudzveidības un pirmatnības ziņā Moricsalas rezervāts
ir unikāls Ziemeļeiropas mērogā.
www.daba.gov.lv
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Ventspils pilsētas dome; www.ventspils.lv
Talsu novada dome; www.talsi.lv
Sagatavoja – Ventspils Tūrisma informācijas centrs; www.tourism.ventspils.lv
Talsu novada tūrisma informācijas centrs; www.talsitourism.lv
Kartogrāfija – SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”; www.kartes.lv
Dizains –
SIA „AWA”; www.awa.lv
Drukāts –
SIA “Poligrāfijas Aģentūra”

Izdevums tapis Igaunijas – Latvijas programmas projekta
„Viens atvaļinājums – divas valstis” Nr.EU29904 ietvaros,
realizēts ar Ventspils pilsētas domes, Talsu novada domes
un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.
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31. Vendzavu dzirnavezers
Pie ezera kā seno dzirnavu liecinieks joprojām saglabājušies vecie dzirnavu mūri un slūžas. Jauka vieta
atpūtai pie dabas.
32. Dižakmens „Akmeņkalnu Velnapēda”
Dižakmens jau no seniem laikiem tika uzskatīts par senu Dundagas, Ances un Puzes robežakmeni.
„Akmeņkalna Velnapēdas” augstums ir 3,3 m, garums 5,7 m, platums 7 m, apkārtmērs 17,3 m. To
uzskata par kultakmeni, jo tā virspusē redzamas vairākas iedobes, tā saucamās, velna pēdas. Valsts
aizsardzībā akmens ņemts 1925. gadā.
33. Velna krēsls jeb Grīžu velna beņķis
Milzu krēsla formas dižakmens ir viens no skaistākajiem un lielākajiem Latvijas dižakmeņiem. Tas kādreiz
kalpojis kā robežakmens starp kuršu un lībiešu zemēm, stiepjoties 3,5 m augstumā un 17 m apkārtmērā.
„Velna krēsls” atrodas Ventspils novada Tārgales pagastā.
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13. Ventspils skeitparks
Dinamiskā pilsētas daba savā azotē rūpējas arī par ekstrēmās atpūtas cienītājiem. Tos
priecē viens no modernākajiem skeitparkiem Austrumbaltijā, kas paredzēts gan
treniņiem, gan liela mēroga sacensību organizēšanai skrituļslidošanā, velofrīstailā un
skeitbordā. Patīkama „odziņa” apmeklētājiem – skeitparka izmantošana ir bez maksas.
Rudens un ziemas sezonā darbojas iekštelpu skeitparks.
Vasaras skeitparks
Adrese: Sporta iela 5, Ventspils; tālrunis: +371 63622587; www.ocventspils.lv
Iekštelpu skeitparks
Adrese: Lāčplēša iela 7, Ventspils; tālrunis: +371 29353618

34. Irbes upes ūdenstūrisma maršruts
Irbes upes garums ir tikai 32 km, taču unikālie smilšu krasti un gandrīz pilnīgā nošķirtība no civilizācijas
ierindo šo upi ūdenstūrisma popularitātes galvgalī un apbur ikvienu laivotāju.
Tālrunis informācijai: +371 26844295, +371 29365455; www.dabalaba.lv
35. Užavas bāka
Gleznainajā Užavas pludmalē, kur jūras piekrastē kāpu grēdu augstums vietām sasniedz 30 metrus,
skatam paveras viena no skaistākajām bākām Latvijā. Tā celta 1879. gadā un ir atvērta apmeklējumiem.
Adrese: „Bāka”, Užavas pagasts, Ventspils novads
Tālrunis: +371 63630573; www.tourism.ventspils.lv
36. Ovišu bāka
Augsta un sniegbalta, bet krastā aiz augstajām priežu galotnēm nepamanāma ir Ovišu bāka – vecākā
navigācijas būve Latvijā, kas celta 1814. gadā. No bākas skatu laukuma paveras plašs skats uz Baltijas
jūras krastu un piekrastes mežu masīviem
Adrese: „Bāka”, Oviši, Tārgales pagasts, Ventspils novads
Tālrunis: +371 63600364; www.tourism.ventspils.lv

14. Ekskursiju kuģītis „Hercogs Jēkabs”
Ekskursiju kuģītis kā uzcītīgs gids vizina pilsētas viesus un pašus ventspilniekus vairākas
reizes dienā pa Ventas upes grīvu līdz pat jūras vārtiem. Braucieni pieejami no maija līdz
oktobrim, tie ilgst nepilnu stundu, kuras laikā neparasts skats uz Vecpilsētu, ostu un
lielajiem kuģiem ir garantēts!
Kuģīša piestātne un biļešu kase Ostas un Tirgus ielas krustojumā
Tālrunis: +371 26353344; www.tourism.ventspils.lv
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Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga novadi
37. Tenisa korti
Brauciet un baudiet tenisa spēli līdzās brīnišķīgai dabas ainavai! Pieejama inventāra
noma.
Adrese: „Rezidence Kurzeme”, Strazdes pagasts, Talsu novads
Tālrunis: +371 27506721, +371 29223657
www.rezidencekurzeme.lv
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38. Lidojums ar gaisa balonu
Kas gan var būt vēl romantiskāk, kā sajust straujākus sirdspukstus, ceļoties pāri koku
galotnēm gaisa balonā un lūkojoties uz Latvijas skaisto dabu no putna lidojuma.
Šī sajūtu buķete nevienu neatstās vienaldzīgu.
Tālrunis: +371 26373373; www.gaisabaloni.lv
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19. Ventspils Briežu dārzs
Briežu dārzā blakus Būšnieku ezeram uz dzīvi kopā ar saviem mazuļiem apmetušies
staltbrieži, stirnas un mežacūkas. Uz dzīvniekiem apmeklētāji var noraudzīties no 6,5 m
augstā skatu torņa.
Tālrunis: +371 29102584
20. Staldzenes stāvkrasti
Iemīļota pastaigu vieta ventspilniekiem un pilsētas viesiem, kuru sirdīm tuvs ir ne tikai
pilsētas „šiks”, bet arī nepieradinātie jūras krasti, priežu mežs un kūpinātu zivju smarža.
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18. Būšnieku ezers un laivu bāze
Tikai dažu kilometru attālumā no Ventspils klusas un laiskas atpūtas cienītājiem
pieejama labiekārtotā Būšnieku ezera peldvieta ar piknika galdiņiem, ģērbtuvēm un
autostāvvietu. Makšķernieku un atpūtnieku ērtībai darbojas arī laivu bāze.
Tālrunis informācijai laivu bāzē: +371 22000509, +371 26181831

Izdevējs –

4

12

17

29. Vasenieku purva laipa, skatu tornis un Puzes velomaršruts
Lai labāk varētu iepazīt purva floru, faunu un iemītnieku dzīvi, vienā no Stiklu purviem –
Vasenieku purvā – ir ierīkota purva laipa, kuras garums ir 4 km. Apkārtni var vērot no
speciāli ierīkota skatu torņa, bet aktīvākajiem iespējams doties 22–26 km garā
braucienā ar velosipēdu.
Tālrunis informācijai: +371 29452024; www.ldf.lv

16. Prāmis no Ventspils uz Gotlandi un Sāremā
2011. gada pirmajā pusē ceļotājiem būs iespēja doties braucienos no Ventspils uz
Gotlandes ostas pilsētu Sliti un Sāremā salas galvaspilsētu Kuresāri. Braucieni tiks
nodrošināti, pateicoties projektam „Gotlande–Ventspils–Sāremā savienojums
ilgtspējīgai attīstībai”, kas paredz minēto reģionu ekonomisko attīstību, nodrošinot
pieejamības un pievilcības uzlabošanu ar prāmja satiksmes palīdzību.

(Plānots
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12. Ventspils Govju parāde
Ventspilij ir arī savi simboliskie dzīvnieki – gotiņas –, kas ir starptautiskā mākslas un
mecenātisma projekta Cow Parade 2002 septiņas dalībnieces. Ostas ielas promenādē
sastopama „Latvijas melnā” govs, Prāmju ielā stabā rāpjas gotiņa „Pretī gaismai”, pie
Basketbola halles ganās „Ms. Moo-Dunk”, Bērnu pilsētiņas apmeklētājus priecē gotiņa
„Dzīve ir skaista”, pie Livonijas ordeņa pils atrodas „Jūras govs”, par bērnunama „Selga”
audzēkņiem rūpējas „Nafta”, bet Piejūras kempinga priežu silā gozējas „Londonas
govs”. Parādes gotiņām ar laiku piepulcējušās milzu „Govs ceļotāja” un Ventspils zilā jeb
„Govs matrozis” uz Dienvidu mola, kā arī šūpolēs sēdošā gotiņa pie kuģīša „Hercogs
Jēkabs” piestātnes.

17. Veloceliņi Ventspilī
Katrā sevi cienošā pilsētā ir pa kādam veloceliņam. Ventspilī velosipēda mugurā var
sēsties gan lieli, gan mazi, dodoties jaukā atpūtas braucienā pa veloceliņiem, kas vijas
cauri teju visām pilsētas daļām – gan pa Jūrmalas parku gar dīķīšiem ar skaistām
ūdensrozēm, gan blakus Mazbānīša jaunajam ceļam līdz pat Piedzīvojumu parkam un
atpakaļ uz pilsētas sirdi pa Saules ielu. Līkumainākam maršrutam Riņķa un Tērauda ielas
celiņi būs tieši laikā, bet tālākam braucienam – rekonstruētā Ventas tilta un Embūtes
ielas veloceliņi.
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11. Dienvidu mola promenāde un Ventspils ostas Skatu tornis
Ventspilī nav labākas vietas par Dienvidu molu, lai dotos pastaigā jebkurā diennakts un
gada laikā. Mola pašā galā, kur bākas zaļā acs lūkojas cauri jūras vārtiem, ir lieliska vieta,
kur vērot saules rietu, lielo kuģu ienākšanu ostā un jūras viļņošanos vētras laikā. No 19 m
augstā Skatu torņa var vērot pilsētu no putna lidojuma, kam lieti noder arī tālskatis, kas
novietots torņa skatu platformā.

15. Olimpiskais centrs „Ventspils”
Viens no pazīstamākajiem pilsētas vaibstiem, kas izvērties par iespaidīgu un aktīvu
sporta kulta vietu, iepriecinot gan profesionālos sportistus, gan tos, kuriem sports ir daļa
no veselīga dzīvesveida. Centra ietvaros darbojas basketbola halle (arēna basketbolam
ar 3000 sēdvietām, zāles sporta vingrošanai, cīņas sportam, boksam, aerobikai un
atlētiskai vingrošanai), ledus halle un vieglatlētikas manēža, futbola un vieglatlētikas
stadions, tenisa laukumi, Ūdens piedzīvojumu parks ar peldbaseinu, ūdens atrakciju un
SPA kompleksu, Pludmales akvaparks, sporta halle „Pārventa” (sporta spēļu zāle,
alpīnisma siena un futbola treniņu stadions), futbola stadions Katoļu ielā, sporta nams
„Centrs” (sporta spēļu zāle, šautuve un Latvijā augstākā – 14 m – alpīnisma siena),
skeitparks, Piedzīvojumu parks, slēpošanas kalns „Lemberga hūte” un viesnīca.
Adrese: Sporta iela 7/9, Ventspils; tālrunis: +371 63622587; www.ocventspils.lv
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26. Skatu tornis pie Usmas ezera
Tiem, kam bailes nerada augstuma sajūta, jauka vieta apkārtnes vērošanai ir skatu tornis
Ūdru kalnā pie Usmas ezera, kur no 26,5 m augstuma paveras brīnišķīgs skats uz Usmas
ezeru un tā salām.

10. Pludmales akvaparks
Pludmales akvaparks ir viena no iemīļotākajām atpūtas vietām pilsētā gan svelmainās,
gan vēsākās vasaras dienās – tajā var ne tikai izmantot jautras ūdens atrakcijas, bet arī
iegūt skaistu, dabīgu iedegumu un klausīties jūras šalkās. Pludmales akvaparkā tiek
piedāvāti 3 baseini ar tīkami siltu ūdeni, dažādi slīdkalniņi, saunas un burbuļvannas, kā
arī īpaši mazuļiem piemērotas atrakcijas.
Adrese: Medņu iela 19, Ventspils; tālrunis: +371 26429684
www.pludmalesakvaparks.lv

Talsu novada tūrisma informācijas centrs
Lielā iela 19/21, Talsi; +371 63224165, +371 26469057
www.talsitourism.lv
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30. Jostnieku dižakmens
Šis akmens milzis meklējams Ventspils novada Ziru pagastā.
Tā augstums ir 2 m, bet apkārtmērs – 15,6 m.

9. Ventspils Piedzīvojumu parks
Visu gadu aktīvas atpūtas cienītāji tiek gaidīti Piedzīvojumu parkā. Vasaras sezonā šeit
darbojas virvju trases „Kaķa taka” un „Lācēns”, peintbola parks, kameršļūkšanas trase,
meža velotaka, elektromobiļu noma un piepūšamās atrakcijas bērniem, kalnu skrejriteņi
un skrituļdēli, gumijlēkšanas batuti, „katapulta”, elektriskie buļļi, kīkinga šūpoles,
nobrauciens ar trosi un citas jautras atrakcijas. Pieejamas arī piknika vietas, kafejnīca,
tālskatis panorāmas vērošanai un velonoma. Ziemā Piedzīvojumu parkā darbojas
slēpošanas kalns „Lemberga hūte” ar snovborda parku, distanču slēpošanas un
kameršļūkšanas trasi.
Adrese: Saules iela 141, Ventspils; tālrunis: +371 28611333
www.piedzivojumuparks.lv, www.lembergahute.lv
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28. Mini Zoo Usmas pagastā
Ja ikdienas pilsētnieciskajā rutīnā maz tiek prieka redzēt četrkājainos draugus, tad
ikviens ir laipni gaidīts mazajā Zoo, kura saimniecībā mīt Šetlandes poniji, Baibaki,
peruāņu minicūkas un citi eksotiski dzīvnieciņi. Īpašs saimnieku lepnums ir putnu dārzs
ar Jakobīnes baložiem, krāšņajiem pāviem un fazāniem.
Adrese: „Lejnieki”, Usmas pagasts, Ventspils novads
Tālrunis: +371 29103871, +371 26427659; www.desuciems.lv

7. Bērnu parks „Fantāzija” un Meža taka
Ventas labajā krastā jaunāko paaudzi priecē košas atrakcijas bērnu parkā „Fantāzija”.
Tāpat kā Bērnu pilsētiņā, arī šeit katru svētdienu notiek jautri un atraktīvi pasākumi
bērniem. Netālu no bērnu parka atrodas arī Meža taka ar 12 dažādas sarežģītības
pakāpes atrakcijām, kas veidotas no tauvu un trošu elementiem.

Ventspils autoosta
Kuldīgas iela 5; +371 63622789
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25. Usmas ezers ar jahtu ostu
Usmas ezers ir populāra atpūtas, makšķerēšanas un burāšanas vieta ar vienīgo Latvijā
iekšējo ūdeņu jahtu ostu, kā arī lielāko Latvijas ezeru salu – Viskūžu salu.

5. Jūrakmens
Akmens, kas izcelts no Ventspils ostas akvatorijas, kā savdabīga vizītkarte kalpo par
piemiņu pilsētas kuģošanas kanāla padziļināšanai 1998. gadā.

Ventspils Tūrisma informācijas centrs
Dārzu iela 6, Ventspils; +371 63622263, +371 636 07664
www.tourism.ventspils.lv
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23. Koka tilts pār Rīvas upi
Veco koka tiltu kā ievērojamu koka būvju celtniecības objektu 2000. gadā par
saziedotiem līdzekļiem restaurēja, lai saglabātu namdaru un inženieru prasmes
apliecinājumu konstruēt koka atgāžņu sistēmas tiltus. Rīvas upes koka tiltam piešķirts
jaunatklāta kultūras pieminekļa statuss; tas ir garākais koka tilts bez balstiem Latvijā.
Atrašanās vieta: Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads
24. Zilās govis „Zītaru” saimniecībā
„Zītaru” mājas var viegli atrast, ja Jūrkalnes stāvkrastu pusē uzmanīgi vēro ceļu un acīm
garām nepazib laiva pļavas malā ar uzrakstu „Zītari”. Šī būs īstā vieta, kur ieraudzīt Zilo
gotiņu, pacienāties ar gardu pienu un sagaidīt saulrietu varenajā jūras stāvkrastā.

4. Ventspils Puķu pulkstenis un puķu skulptūras
Puķu rota ir viens no Ventspils skaistuma spilgtākajiem apliecinājumiem. Par to pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem vēsta Puķu pulkstenis, kas raiti skaita minūtes un sekundes
puķu ciparnīcā, sportisku garu rosinošie puķu bobslejisti skulptūrā „Bobsleja komanda”
un krāšņās puķu „Mārītes”, kas Ventas ritējumu vēro Ostas ielas promenādē. Ar savu
puķu stāstu priecēs arī „Zemūdens pasaules” puķu zivis un omulīgā „Pīļu ģimene” Bērnu
pilsētiņā.

NODERĪGA INFORMĀCIJA
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22. Jūrkalnes stāvkrasti
Tā ir viena no gleznainākajām Baltijas jūras piekrastēm Latvijā ar iespaidīgu jūras
stāvkrastu 20 m augstumā. Šeit atrodas arī piemiņas zīme 2. Pasaules kara bēgļiem uz
Zviedriju „Cerību bura”, kā arī akmens zīme, kas nosprauž Latvijas galējo rietumu punktu
uz 57°00' paralēles.
Atrašanās vieta: Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads
Tālrunis informācijai: +371 63630046; www.jurkalne.lv

1. Ventspils Zilā karoga pludmale un sērfotāju pludmale
Ventspils pludmale ar balto smilšu liedagu, atrakcijām bērniem, sporta laukumiem,
peldēšanos Baltijas jūrā, mierīgu atpūtu un sauļošanos plašajās pludmales kāpās ir
kvalitāte, kas rada patīkamu pieradumu. Atsevišķa pludmales daļa paredzēta arī
sērfotāju aktivitātēm, savukārt par atbilstību starptautiskiem kvalitātes standartiem
liecina „Zilā karoga” sertifikāts.
2. Jūrmalas parks ar Enkuru un Džungļu taku
Jūrmalas parkā ikviens ir laipni gaidīts sarīkot romantisku pikniku pie dīķiem ar skaistām
ūdensrozēm vai nesteidzīgā solī izstaigāt Enkuru taku, kuras kolekcijā ir vairāk nekā 100
eksponātu. Un kur gan vēl labāk iepazīt džungļu likumus, ja ne Džungļu takā, kāpelējot
no laipas uz laipiņu, savdabīgu koka skulptūru ielenkumā.

TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRI
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21. Jātnieku sporta klubs „Demora”
Jātnieku klubs piedāvā izjādes zirga mugurā, vizināšanos ratos un kamanās, dalību
svētku pasākumos un profesionālu pakalpojumu klāstu jāšanas sporta draugiem.
Adrese: „Laimiņas”, Tārgales pagasts, Ventspils novads
Tālrunis: +371 29522360
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DABAS PARKS „ENGURES EZERS”
www.eedp.lv
www.mersrags.lv
Tālrunis: +371 29474420, 26842413, 63254448
(Ķūļciema pagasta bibliotēka – informācijas punkts)

63. Savvaļas lopu aploki Krievragā un Bērzciemā
Dabas aizsardzības plāna ieviešanas projekta laikā dabas parkā „Engures ezers” tika
atjaunoti 140 ha piekrastes pļavu, kur ganās liellopi – Latvijas zilās govis, Šarolē un
Hailandes lopu šķirnes krustojumi, kā arī Polski Conic šķirnes zirgi.
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62. Putnu vērošanas torņi laivu bāzē „Mazsaliņa”, atpūtas bāzē „Bebri” un
Bērzciemā
Lai dabas parka apmeklētāji labāk varētu apskatīt Engures ezerā mītošos putnus, skaisto
ainavu, savvaļas govis un zirgus, ezera krastā uzcelti ērti novērošanas torņi.
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65. Piejūras pļavas
Mērsraga piejūras pļavas ar 51 ha platību ir Latvijas apstākļiem rets un Rīgas jūras līča
Kurzemes piekrastei unikāls aizsargājams biotops. Pļavas ir nozīmīga bridējputnu un
ūdensputnu ligzdošanas un atpūtas vieta putnu caurceļošanas laikā. Apkārtnes vērošanai
iespējams uzkāpt skatu platformā.
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66. Mērsraga zemes rags
18 ha plašais sauszemes izvirzījums atrodas Rīgas jūras līča rietumu piekrastē. Ar stāstiem
un teikām apvīts ir arī Velna akmens, kas slejas 1,5 m augstumā virs jūras līmeņa 50 m no
krasta.
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74. Laumu dabas parks
Parkā ir iekārtotas vairākas specializētas dabas procesus izzinošas takas – Bišu taka,
Putnu taka, Augu taka, Sporta taka, Meža taka un Minigolfa taka. Šeit jūs varat arī
iegādāties biškopības produkciju un paši izliet vaska sveces, baudīt maltīti ugunskura
namiņā, vasaras kafejnīcā un nakšņot viesu namā „Laumas”.
Adrese: „Laumas”, Īves pagasts, Talsu novads
Tālrunis: +371 26403240, +371 29477731
www.laumas.lv
75. Bašķiņkalna vēstures taka
Lauku māju „Kalnmalas” saimnieki piedāvā apmeklēt arheoloģisko pieminekli –
pilskalnu Bašķiņkalns. Šeit novietots informācijas stends un iekārtota vēstures taka 1 km
garumā. Lauku mājā atrodas šinšillu audzētava, dekoratīvie putni, murkšķi un truši.
Adrese: Bašķiņkalns (pie lauku mājām „Kalnmalas”), Ārlavas pagasts, Talsu novads;
Tālrunis: +371 26416010
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72. Pļavu golfs, peintbols un laivu braucieni pa Rojas upi
Sešas golfa bedrītes zaļā mauriņā, treniņlaukums, golfa inventāra īre, profesionāla
trenera un vietējā instruktora pakalpojumi, sezonas kartes un sacensības – tas viss priekš
tiem, kam par aizraušanos kļuvusi mazās, baltās bumbiņas dzenāšana. Spēkus var
izmēģināt arī peintbola spēlē, kā arī laivojot 17 km garajā upes maršrutā Rude–Roja.
Adrese: „Jaunlaukgravas” (šosejas Roja–Talsi 3. kilometrā), Rojas novads
Tālrunis: +371 28627919
www.roja.lv
73. Izbraucieni ar jahtām vai kuģīšiem no Rojas un Mērsraga
No Rojas un Mērsraga ostām iespējams doties izbraucienos pa Rīgas jūras līci, uz Roņu
salu, Sāremā salu, Gotlandi vai Ālandu salām.
Ar jahtu „Palsa” – tālrunis: +371 26441749
www.jahtapalsa.lv
Ar jahtu „Bravo” – tālrunis: +371 67519922, +371 29403698
www.jahtabravo.lv
Ar kuģi „Lasis” – tālrunis: +371 26178372, www.rojaport.lv
Ar dažādām jahtām – tālrunis: +371 28364390
www.rojasjahtklubs.lv

43

30

70. Lūrmaņu klintis
Pelēcīgi sarkanīgās smilšakmens klintis Rojas upes abos krastos ir
ģeoloģisks dabas piemineklis. Tās ietver arī nišas un avotus, kopumā stiepjoties 400 m
garumā un līdz pat 6 m augstumā.
Atrašanās vieta: Lūrmaņu atsegumi, Rojas novads
71. Bīlavu Velna laiva
Viens no Latvijā slavenākajiem vēstures pieminekļiem – laivveida akmens krāvumi jeb
seno skandināvu ieceļotāju apbedījuma vieta no Ziemeļeiropas bronzas laikmeta
(1500–500.g.p.m.ē.).
Atrašanās vieta: Lubes pagasts (ap 300 m uz ZR no Bīlavu mājām, Nogales– Lubes ceļa
labajā pusē), Talsu novads
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68. Kaltenes dabas taka ar putnu vērošanas torni
Izejot aptuveni 800 m garo taku, var uzzināt daudz interesanta par
Latvijā mītošajiem un arī migrējošajiem putniem. Takas posmā ir divas skatu platformas
un tornis putnu vērošanai visa gada garumā.
Atrašanās vieta: Kaltene, Rojas novads
69. Dabas piemineklis „Kaltenes Kalvas”
Aptuveni 1,5 km attālumā no Kaltenes jūrmalas mežā atrodas lieli
akmens krāvumi, kas tiek dēvēti par kalvām un ir valsts nozīmes īpaši aizsargājams dabas
piemineklis. Līdzīgi veidojumi nevienā citā Latvijas piekrastē nav sastopami. Dabas
pētnieki uzskata, ka tie veidojušies pirms vairākiem tūkstošiem gadu, atkāpjoties Baltijas
ledus ezeram. Lai iepazītu šo unikālo veidojumu, ceļotāji var izvēlēties divus pastaigu
maršrutus – 800 m un 1,5 km garumā.
Atrašanā vieta: Kaltene, Rojas novads
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ROJAS APKĀRTNES DABAS TAKAS UN PIEDĀVĀJUMS
www.roja.lv
www.talsitourism.lv
Tālrunis: +371 63269594
67. Dabas taka „Pūrciema Baltā kāpa”
900 m garā taka iekārtota Pilsupes krastā, 300–600 m no jūras, kur
pirms apmēram 4200 gadiem atradās akmens laikmeta zvejnieku apmetne.
Atrašanās vieta: Pūrciems, Rojas novads

78

Tūrisma maršruts

1-17

64. Orhideju taka (Orchidacease)
Engures ezera dabas parka palieņu pļavas, zāļu purvi un mitrie meži var lepoties ar lielu
orhideju dzimtas sugu daudzveidību – 3,5 km garajā takā Engures apkaimē aug 22 no
Latvijā sastopamajām 32 orhideju dzimtas sugām. Vienīgā savvaļas orhideju taka
Baltijas valstīs!
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76. Virvju trase Valdemārpilī
Interesentiem piedāvājumā Virves kurss grupām, kura laikā notiek apmācība, kā strādāt
komandā un kā kļūt par līderi, iesaistot un iedrošinot komandas biedrus.
Adrese: „Doktorāts”, Valdemārpils, Talsu novads
Tālrunis: +371 22332623
77. Izjādes ar zirgiem
Pieejamas apmācības un izjādes zirgaudzētavas teritorijā, kura atrodas 50 m no Pāces
ezera.
Adrese: „Kalēji”, Pāce, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis: +371 26497430

39. Mazās aviācijas lidojumi
Ja augstums kāju pēdas netirpina, tad aizraujošs lidojums ar lidmašīnu
virs gleznainajiem Talsiem būs pašā laikā!
Tālrunis: +371 29441416
40. Talsu ledus halle
Šeit apmeklētājiem pieejama publiskā slidotava, kā arī iespējams
pieteikties hokeja un daiļslidošanas apmācībām.
Adrese: Kalna iela 10, Talsi, Talsu novads
Tālrunis: +371 29251004; www.thk.lv
41. Pakalnu pogas
Īpašu garšu Talsu pilsētā ļaus izjust atraktīvās piedzīvojumu maršrutu
programmas un organizētie piedzīvojumu pasākumi. Interesantas
ekskursijas un jauki pavadīts laiks.
Adrese: Lielā iela 31, Talsi, Talsu novads; Tālrunis: +371 28669567
www.pakalnupogas.lv
TALSU PAUGURAINES DABAS PARKS
www.talsitourism.lv
42. Skaņu takas Talsu Mācītājmuižā
Tās ļauj iepazīt augiem bagātas vietas Mācītājmuižas, Sirds ezera un
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Baložu ezera krastos. Mācītājmuižā apskatei pieejama komponista
Ludviga van Bēthovena drauga, Talsu luterāņu draudzes mācītāja un
vijolnieka Kārļa Ferdinanda Amendas (1771–1836) atdusas vieta un
piemiņas istaba.
Adrese: „Mācītājmuiža”, Laidzes pagasts, Talsu novads
Tālrunis: +371 63223135, +371 26208929
43. Folkloras taka „Jāņkalni”
Pusotra kilometra garā taka iepazīstina ar latviešu folkloras mantojumu –
senču rakstiem, zīmēm, dievībām, senlatviešu ieražām, kā arī tautas
dainām.
Adrese: „Jāņkalni”, Lībagu pagasts, Talsu novads
Tālrunis: +371 26096415; www.janukalni.lv
44. Pastaigu taka Vanagkalnā
Senajā senču svētvietā „Vanagkalnā” ir vērts piestāt un palūkoties apkārt!
Tas kā atsevišķs, ozoliem, pīlādžiem un lazdām apaudzis, paaugstinājums
paceļas pār apkārtni; no tā virsotnes skatam paveras Kamparu māju ieleja
un pārējo kalnu – Ozolkalna, Jāņkalna jeb Breņģu kalna, Dāvidkalna un
Kamparkalna – mežainās muguras.
Adrese: Lībagu pagasts, Talsu novads; Tālrunis: +371 29518415
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45. Kamparkalna skatu tornis un slēpošanas trases
Kamparkalns atrodas 174 m virs jūras līmeņa, taču uz tā uzbūvētais tornis
ir 28 m augsts. No torņa var vērot gan Talsu paugurainās dabas parka
mežu un pakalnu ainavas un ezerus, gan arī tālākus pagastus un objektus,
kuru atrašanās vietu dabā palīdz saskatīt torņa skatu platformā uzstādītie
attēli. Ziemā šeit darbojas divas apgaismotas slēpošanas trases, bet visa
gada garumā – viesu nams apmeklētāju ērtībai.
Adrese: „Dziļlejas”, Lībagu pagasts, Talsu novads
Tālrunis: +371 29518415, +371 29860075; www.kamparkalns.lv
46. Eiropas birzs
Eiropas birzs ir Eiropas Savienības dalībvalstu pārstāvošs koku stādījums,
kas izveidots 2004. gadā. Katrai dalībvalstij ir veltīts viens, tai
raksturīgākais koks. Latvijai tas ir pīlādzis. Dažādo koku stādījums kopā
veido dabas parku – veltījumu Eiropas vienotībai.
Atrašanās vieta: Meža māja, Laucienes pagasts, Talsu novads
47. Velomaršruti Talsu apkārtnē
Lai iepazītu dabas un kultūrvēstures vērtības, kas mīt Talsu apkārtnes
pakalnos un ielejās, jādodas kādā no pieciem velomaršrutiem 24 līdz 37
km garumā vai 15 km garajā pastaigu maršrutā, ko iespējams veikt arī
divriteņa mugurā.
Tālrunis: +371 63224165 (Talsu novada TIC)
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SLĪTERES NACIONĀLAIS PARKS
www.slitere.lv, www.kolkasrags.lv, www.ziemelkurzeme.lv
48. Kolkasrags un priežu dabas taka
Kolkasrags ir šaurs zemes rags, pie kura satiekas divas jūras – Baltijas jūrai piegulošais
Irbes šaurums jeb Dižjūra un Rīgas jūras līcis jeb Mazjūra. Tepat netālu atrodas 1,2 km
garā „Priežu dabas taka”, kur var uzzināt, kā mainījušās kāpas laika gaitā.
Adrese: Kolkasrags, Kolkas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis: +371 26486622 (Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs)
49. Slīteres bāka
Slīteres bāka, kura ir celta 1849. gadā un ir otrā vecākā navigācijas būve Latvijā, ir
atvērta apmeklētājiem. Bākas augstums virs jūras līmeņa ir 102 metri. No tās paveras
gleznaina ainava uz Slīteres nacionālā parka piekrastes mežiem un jūru līdz pat Sāremā
salai Igaunijā.
Adrese: „Slītere”, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis: +371 26649622, +371 26324263
50. Ēvažu stāvkrasta dabas taka
Lai apskatītu Rīgas jūras līča Ēvažu stāvkrastu, kas ir aptuveni 8-15 metrus augsts,
jādodas pa 300 metru garu taku, kas atrodas Rīgas–Kolkas šosejas malā, pie Slīteres
nacionālā parka robežas.
Atrašanās vieta: „Ēvaži”, Kolkas pagasts, Dundagas novads

51,52,53,54,55

VELOMARŠRUTI SLĪTERES NACIONĀLAJĀ PARKĀ
51. Maršruti „Pa lībiešu ciemiem” ( ) un 52. „Slīteres aplis” ( ) 28 un 50 km
garumā piemēroti aktīviem braucējiem, kuriem interesē piekrastes daba un lībiešu
kultūras mantojums. Maršruti ved pa meža ceļu cauri pieciem lībiešu ciemiem:
Košragam, Pitragam, Saunagam, Vaidei un Kolkai.
Tālrunis: +371 63286000
MARŠRUTI KĀJĀMGĀJĒJIEM SLĪTERES NACIONĀLAJĀ PARKĀ
53. Maršruts „Kolkasraga aplis”(3 km) paredzēts ikvienam kājāmgājējam, kas vēlas
nedaudz vairāk, kā tikai aiziet īso gabaliņu no autostāvvietas līdz populārajam apskates
objektam. Tas būs interesants veids, kā iepazīt Kolkasragu arī no citiem skatu punktiem.
54. Maršrutā „Gar jūras krastu” (26 km
) katrs pastaigu cienītājs izturību var
mērīt pats – Slīteres nacionālā parka teritorijā ietilpst ap 40 km garš smilšains jūras
krasts, kas piemērots gan īsām pastaigām, gan vairāku dienu pārgājieniem.
55. Aktīviem gājējiem vai nūjotājiem paredzēts maršruts „Iepazīsti Mazirbi” (10 km).
Tajā ietverta Mazirbe un tuvākā apkārtne, lībiešu tautas kultūras un vēstures liecības,
kas vēsta par cilvēku dzīvi piekrastē daudzu gadsimtu garumā.
Tālrunis: +371 63286000
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DABAS PARKS
„ABAVAS IELEJA”
www.sabile.lv
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56. Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs
Muzejs ir valsts nozīmes kultūras piemineklis un ietilpst īpaši aizsargājamā
kultūrvēsturiskā teritorijā „Abavas ieleja”. Muzeju 1992. gadā sācis veidot viens no
pazīstamākajiem Latvijas tēlniekiem Ojārs Arvīds Feldbergs, tādējādi realizējot savu
ieceri par plašu land art parku arī Latvijā. Apmeklētājiem pieejamas pastaigu takas
(garums no 1 km līdz 3 km), kā arī krodziņš „Dāre” un viesu nams.
Adrese: „Pedvāle”, Sabile, Abavas pagasts, Talsu novads
Tālrunis: +371 63252249, +371 29133374
www.pedvale.lv
57. Sabiles vīnakalns
Kalns ir unikāls ar to, ka tas ir ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā kā vistālāk uz ziemeļiem
esošais vīna dārzs, kur brīvā dabā audzē vīnogas. Kalna virsotne atrodas apmēram 34
metru augstumā virs pilsētas un Abavas līmeņa.
Adrese: Vīnkalns, Sabile, Talsu novads; Tālrunis: +371 63252344
www.sabile.lv
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58. Botānikas taka „Drubazas”, savvaļas lopi un trošu ceļš pāri Abavai
Botānikas takā (2 km) iespējams doties pastaigā gida pavadībā. Tā izveidota Latvijas
Dabas fonda un Nīderlandes karalistes sadarbības projekta ietvaros. Drosmīgākie
apmeklētāji var laisties pāri Abavai pa trošu ceļu. Šeit ir uzbūvēti arī savvaļas lopu aploki,
var iznomāt laivas braucieniem pa Abavas upi un nogaršot Sabiles vīnu omulīgajā vīna
pagrabiņā.
Adrese: „Drubazas” (pie Sabiles), Abavas pagasts, Talsu novads
Tālrunis: +371 26473783
59. Spēļu taka „Pasaku mežs”
Spēļu taka ar aizraujošām spēlēm lieliem un maziem apmeklētājiem atrodas
Kandavas–Sabiles šosejas malā, gleznainajā Abavas ielejā, pašā upes krastā, pie viesu
nama „Imulas”.
Adrese: „Imulas" (pie Sabiles), Abavas pagasts, Talsu novads
Tālrunis: +371 63123647, +371 29196494; www.imulas.lv
60. Abavas rumba
Skaists ūdenskritums uz aptuveni 2 m augsta dolomīta sliekšņa. Senos laikos Abavas
ūdeņos kristīja bērnus, jo šī upe tika uzskatīta par svētupi. Mūsdienās tā ir iecienīta
ūdenstūristu atpūtas vieta.
Adrese: „Abavas rumba” (pie Sabiles), Abavas pagasts, Talsu novads
Tālrunis: +371 22015165; www.abavasrumba.lv
61. Virsaišu ūdenskritums ar dabas taku
Virsaišu ūdenskritums tika nominēts par Latvijas 2010. gada ģeoloģisko objektu. Tas
atrodas Virbupes labā krasta pietekā netālu no Virsaišu mājām; šeit ir ierīkota aptuveni
1 km gara dabas taka. Tās sākums atrodas aiz stādu audzētavas „Mazsili”, kas ir
Stendes–Sabiles šosejas malā. Izejot taku, var iepazīt ne tikai skaisto, 1,7 m augsto
ūdenskritumu, bet arī civilizācijas maz ietekmētu dabu nelielā strauta krastos, kur ir īsta
bebru paradīze. Īpaši izteiksmīgs ūdenskritums ir pavasarī un rudenī, kad tā platums
sasniedz 4 metrus.
Adrese: Abavas pagasts (ceļa Stende–Sabile labajā pusē, pagrieziens uz stādaudzētavu),
Talsu novads
www.talsitourism.lv

78. Ekstrēmi izbraucieni
Asu izjūtu cienītāji var doties ekstrēmos izbraucienos ar krievu armijas visurgājēju GAZ-66
uz bijušajām armijas daļām.
Adrese: „Pūpoli”, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tālrunis: +371 26554001, +371 29197900, +371 63242010
79. Dundagas veloaplis ( )
„Barona veloaplis” 29 km garumā ved gar dabas un kultūrvēstures objektiem un
popularizē ekotūrismu Dundagas apkārtnē.
Tālrunis: +371 63232293, +371 29444395
www.ziemelkurzeme.lv
80. Atpūta „Godeļpolā”: virvju trase, kvadracikli,
ūdensslēpošana un atpūta ziemā
Virvju trase „Godeļpols” ierīkota gan kokos, gan uz zemes, piedāvājot aktīvu atpūtu gan
lieliem, gan maziem. Aizraujošo piedzīvojumu klāstā ir arī braukšana ar kvadracikliem
pa „Apļa trasi”, kas paredzēta iesācējiem, un „Meža trasi”, kas priecēs prasmīgos
braucējus. Šeit var atpūsties arī ziemā, slidojot, braucot pa ledu ar vecmodīgu karuseli
griļļu, kā arī dodoties izbraucienos ar kvadracikliem pa ledus trasi. Tas viss atrodas
Usmas ezera krastā, atpūtas kompleksa „Godeļi” teritorijā.
Adrese: „Godeļdangas”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Tālrunis: +371 29289349, +371 29429748, +371 28338717
www.godelpols.lv
81. Atpūta pie Usmas ezera
Tūrisma un atpūtas komplekss „Bukdangas” piedāvā doties Usmas ezera plašumos ar
laivām, veikbordu, ūdensslēpēm, kā arī iegādāties makšķerēšanas licences.
Adrese: „Bukdangas”, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Tālrunis: +371 29256487
www.bukdangas.lv

