10. Piejūras brīvdabas muzejs
1954. gadā dibinātā muzeja teritorijā izvietotas etnogrāfiska rakstura
ekspozīcijas, kas liecina par piekrastes zvejnieku tradīcijām, kuru saknes ir
gadsimtiem senas. Šeit aplūkojamas zvejnieku saimniecības ēkas, zvejas laivas
un rīki, lepnas vējdzirnavas un aizkustinošas tīklu būdiņas, kā arī Latvijā lielākā
enkuru kolekcija. Tas viss šeit ir rokas stiepiena attālumā! Īpaša „odziņa” muzejā
ir 19. gadsimta Smiltnieku māja, kas pārvesta no vietas, kur tagad slejas skaistā
Pārventas bibliotēka, un, protams, Mazbānītis – Piejūras brīvdabas muzeja
iemīļotākais eksponāts, kas savus viesus, seno noskaņu ieskautus, aizvizinās līdz
pat Piedzīvojumu parkam. Piejūras brīvdabas muzejā godā ceļ un glabā arī
pagājušo laiku latviskās dzīves gudrības. Saskaņā ar tautas tradīcijām šeit svin
gadskārtu svētkus un piekopj dažādas saimniekošanas metodes.

Ventspils

TŪRISMA MARŠRUTS

ATPŪTA ZIEMEĻKURZEMĒ
KULTŪRAS MANTOJUMS

1. Livonijas ordeņa pils
Senākā (13. gs.) konventa tipa pils Latvijā, kas, neraugoties uz daudzkārtējo pārbūvēšanu,
saglabājusies līdz mūsu dienām un šobrīd ir viens no apmeklētākajiem tūrisma objektiem Kurzemē.
Pilī izveidots Ventspils muzejs ar digitālo ekspozīciju „Dzīvā vēsture”, tēlu galeriju „Spoku pagrabs”,
kur skatāmi un dzirdami pils senāko laiku iemītnieki, savukārt cietuma ekspozīcija „Kroņa maizē”
ataino šeit bijušā cietuma gaisotni. Siltajā sezonā pils pagalmā ikviens var izmēģināt veiklību šaušanā
ar viduslaiku loku, bet, iepriekš piesakoties, var izšaut no īsta lielgabala. Darbojas arī mājīgs pils krogs
viduslaiku stilā „Melnais sivēns”.
Pilī var pieteikties dalībai dažādās izglītojošās un pedagoģiskās programmās:
• „Vēstures otrdienas” – lekciju cikls par Ventspils pilsētas un novada vēsturi;
• „Pastaiga pa pils ielu” – kā papildinājums pils krājuma izstādēm;
• „Krēslas stunda pilī” – nakts ekskursija pilī sadarbībā ar pils krogu „Melnais sivēns”;
• „Melnais sivēns”;
• „Viduslaiki pilī”;
• „Papīra lelles” un dažādas citas programmas, ko pieskaņo aktuālajām izstādēm un ekspozīcijām.
Jāņa iela 17, Ventspils; +371 63622031
www.ventspilsmuzejs.lv
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2. Šaursliežu dzelzceļa Mazbānīša trase no Piejūras brīvdabas muzeja līdz Piedzīvojumu
parkam
2010. gada augustā Mazbānītis Ventspilī uzsāka jaunu dzīvi: pilsētas iedzīvotāji un viesi nu var
vizināties ne tikai pa ierasto maršrutu – Riņķa līniju, bet arī doties jaunā virzienā – 2,6 km garajā
Kalna līnijā – no Piejūras brīvdabas muzeja līdz pat Piedzīvojumu parkam. Šajā ceļojumā ikvienu
sagaidīs ne mazums jaunatklājumu – stacijā „Muzejs”, kas būvēta kā Mazirbes stacijas vēsturiska
replika, var apskatīt jaunu ekspozīciju par šaursliežu dzelzceļa vēsturi Latvijā, var piestāt stacijās
„Pludmale”, „Priedes” un „Kalns”, braukt pa koka estakādi 3 m augstumā un ieiet lokomotīvju
guļamistabā Depo, kas veidota kā Aizputes depo ēkas vēsturiska replika. Spēcīgākie roku var
iemēģināt ar lokomotīves griezuli, kas lokomotīvi apgriezīs, lai turpinātos atpakaļceļš uz Piejūras
brīvdabas muzeju.
Mazbānītis un Piejūras brīvdabas muzejs
Riņķa iela 2, Ventspils; +371 63624467
www.ventspilsmuzejs.lv
Mazbānīša kursēšanas grafiku un cenas skatīt www.mazbanitis.ventspils.lv
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3. Ventspils vecpilsēta
Par Ventspils vecpilsētas sirdi ļaudis allaž uzskatījuši seno un mūžam jauno Rātslaukumu, kas glabā
liecību par pilsētas nodzīvotajiem gadsimtiem, bet nebeidz pārsteigt ar drosmīgu jaunās arhitektūras
klātbūtni. Šeit atrodas 1835. gadā celtā evaņģēliski luteriskā Nikolaja baznīca ar tai piegulošām
šaurajām ieliņām, izskatīgā un moderni pārbūvētā Ventspils Galvenā bibliotēka, Digitālais centrs, kas
ierīkots greznā 19. gs. savrupnamā un, protams, Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja, par kuras
vizītkarti kalpo milzu tintnīca ar spalvu pie ēkas durvīm.
Ventspils bibliotēka
Akmeņu iela 2, Ventspils; +371 63623598
www.biblioteka.ventspils.lv
Digitālais centrs
Akmeņu iela 3, Ventspils; +371 63607607
www.ventspils.lv
Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja
Annas iela 13, Ventspils; +371 63623595
www.ventspilshouse.lv
4. Ventspils Tirgus laukums
Neatņemama Ventspils vecpilsētas sastāvdaļa ir 2009. gadā rekonstruētais Tirgus laukums, kas
simboliski saglabājis sevī četrus gadsimtus senu vēsturi un tradīcijas. Tagad ar jauna bruģa palīdzību
izceltas 18. gs. būvju pamatu kontūras, izveidota Tirgus aka ar Saules pulksteni un uzstādīts kariljonu
zvanu pulksteņa tornis, kas rāda pat attiecīgās dienas Mēness fāzi un plkst. 12.33 un 00.33 ar zvanu
mūziku ieskandē īpašo Ventspils astronomisko laiku. Tirgus laukums kļuvis arī par iemīļotu pasākumu
norises vietu, jo – „kur ir tirgus, tur ir dzīvība...”.

Seno amata prasmju apgūšana Baibas Koršes vadībā
• Sveču liešana. Dažādām vecuma grupām. Tiek demonstrēts sveču liešanas
process, sākot no dakts sagatavošanas un beidzot ar gatavu, jau aizdedzināmu
sveci. Nepieciešamie materiāli jāsaskaņo, piesakoties uz nodarbību.
• Maizes ceļš. Dažādām vecuma grupām. Izsekots maizes ceļš, sākot no sēšanas
līdz likšanai maizes krāsnī uz lizes. Darbošanās notiek rijā. Nepieciešamie
materiāli jāsaskaņo, piesakoties uz nodarbību.
• Linu ceļš. Dažādām vecuma grupām. Izsekots linu ceļš izstādes par auduma
tapšanas vēsturi “Sen tas bij...” kontekstā. Izstādes apskates noslēgumā –
krustvārdu mīkla par iegūtajām zināšanām.
• Svari un mēri. Nodarbība skolu jauniešiem. Iepazīšanās ar seniem
mērinstrumentiem un svariem. Cik pēdu garš es esmu? Cik pudu smags tu esi?
• Mazgāšana un pletēšana. Nodarbība skolu jauniešiem par to, kā veļu
mazgāja mūsu vecvecmāmiņas. Iespēja pašiem izgludināt linu dvieli ar gludekļa
pirmtēvu – ogļu gludekli.
• Sviesta ķērne. Nodarbība skolu jauniešiem par to, kā notiek sviesta kulšana –
ar kādiem darbarīkiem kūla sviestu, kur to glabāja...
Riņķa iela 2, Ventspils; +371 63624467
www.ventspilsmuzejs.lv

TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRI

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Ventspils Tūrisma informācijas centrs
Dārzu iela 6, Ventspils; +371 63622263, +371 63607664
www.tourism.ventspils.lv

Ventspils autoosta
Kuldīgas iela 5; +371 63622789
Talsu autoosta
Dundagas iela 15; +371 63222105

Talsu novada tūrisma informācijas centrs
Lielā iela 19/21, Talsi; +371 63224165, +371 26469057
www.talsitourism.lv
Dundagas tūrisma informācijas centrs
Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga, Dundagas novads
+371 63232293, +371 29444395
www.ziemelkurzeme.lv , www.dundaga.lv

Prāmji no Ventspils uz Zviedriju un Vāciju
Informācija un biļešu rezervēšana www.scandlines.lv un
Scandlines birojos:
• 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
+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

Kuresāres tūrisma informācijas centrs
Tallinna 2, Kuressaare 93819;
+372 453 3120; +372 455 0550
www.visitsaaremaa.ee; www.saaremaa.ee
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6. Teātra nams „Jūras vārti”
Pēc apjomīgās rekonstrukcijas, kopš 2009. gada pavasara par rosību Ostgalā gādā pilsētas teātra nams
„Jūras vārti”, kas saviem apmeklētājiem piedāvā dažādu žanru profesionālo skatuves mākslu – teātra,
operas un baleta uzvedumus, klasiskās, populārās, eksperimentālās, tautas un citu žanru mūzikas
koncertus, kā arī vizuālās un jauno mediju mākslas izstādes.
SIA „Kurzemes filharmonija”
Karlīnes iela 40, Ventspils; +371 63624271 (administrācija), +371 63624272 (biļešu kase)
www.jurasvarti.lv
7. Pārventas bibliotēka
Pārventas bibliotēka, kas ieguva Latvijas Arhitektu savienības balvu kā labākā 2009. gada celtne
Latvijā, kļuvusi par ventspilnieku un pilsētas viesu iecienītu apskates un atpūtas vietu. Interesentiem
pieejamas gan bērnu un pieaugušo grāmatu nodaļas, gan vietas darbam ar datoru un pieeju
internetam, gan plašas telpas jaunāko periodisko izdevumu lasīšanai. Bibliotēka kalpo arī kā dažādu
izglītojošu un kultūras pasākumu norises vieta.
Tārgales iela 4, Ventspils; +371 63680073
www.biblioteka.ventspils.lv
8. Herberta Dorbes memoriālais muzejs „Senču putekļi”
Ar novada literatūras vēsturi saistītas ekspozīcijas, izstādes un literāri pasākumi. Iepriekš piesakoties,
iespējams noklausīties ekskursiju „ventiņu” dialektā un pacienāties ar īstu skābputru.
Ērgļu iela 1, Ventspils; +371 63625004
www.ventspilsmuzejs.lv
9. Ventspils Amatu māja
Kurzemes hercogistes senākajā skolas ēkā (18. gs.), kas atjaunota un pārtapusi Ventspils Amatu mājā,
iespējams apskatīt ar amatniecību saistītas izstādes un iemēģināt roku dažādos latviešu
tradicionālajos amatos. Amatu mājā darbojas:

3
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16. Piemineklis latviešu jūrniecības pamatlicējam Krišjānim
Valdemāram
Piemineklis atrodas Ventmalā, netālu no Livonijas ordeņa pils. Autors M. Polis.
Skulptūra atlieta bronzā Vācijā. Tā „novēro” Ventspils ostas darbību, kā arī katru
kuģi, kas pa jūras vārtiem iepeld Ventspils ostā. Populāra pilsētas viesu
fotografēšanās vieta.

(201

1)

Amatnieku un mākslinieku salons „Ventiņpūrlād”
Salonā var apskatīt un iegādāties visdažādākos amatnieku un mākslinieku darinājumus no koka, māla,
stikla, auduma un metāla. Salons piedāvā arī plašu Ventspils suvenīru izvēli.

Izdevējs –

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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13. 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. Tepat atrodas arī 4 m augstā skulptūra „Govs–Matrozis”, sauszemes
kuģītis „Azova”, kura klājs ir pieejams apskatei, kā arī milzu „Krēsls”, kas veidots
no enkuru ķēžu posmiem.
14. Ostas ielas promenāde – „Spīķeru piekraste”
Līdz 20. gadsimta vidum šeit atradās ostas noliktavas jeb tā saucamie „spīķeri”.
Šeit izveidota Ostas ielas promenāde jeb Ventmala ar vairākiem ievērojamiem
tūrisma objektiem – Livonijas ordeņa pili, ekskursiju kuģīti „Hercogs Jēkabs”,
pieminekli Kr. Valdemāram, figurālo puķu dobi „Mārītes”, „Ceļojošo govi”, gotiņu
šūpolēs u.c.

15

17

12. Otrā pasaules kara krasta aizsardzības baterijas
Baterijas tika uzceltas laikā no 1939. gada līdz 1941. gadam. Tās Padomju
Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) laikā līdz pat 1993. gadam tika
izmantotas kā krasta aizsardzības objekts.
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17. Piemineklis „Jūrniekiem un zvejniekiem, kuru kaps ir jūras
dzelme”
Uzstādīts 1938. gadā par tautas saziedotiem līdzekļiem. Tā idejas autors ir
toreizējais Ventspils ostas kapteinis V. Ābelnieks. Piemineklis atrodas
Piemiņas laukumā Ventas upes krastā.
18. Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca
Uzbūvēta 1901. gadā, sekojot pareizticīgo baznīcu 17. gadsimta
arhitektūras tradīcijām – neobizantiskā stilā ar pieciem kupoliem. Pirmā
pasaules kara laikā (1915–1918) vācu armijas vajadzībām šeit ierīkoja
zirgu staļļus un benzīna noliktavu. Pēc ilga remonta baznīca tika atvērta
tikai 1927. gadā.
19. Ventspils Svētā krusta Romas katoļu baznīca
1898. gadā būvētā žilbinoši baltā neoklasicisma stila celtne atrodas Jūras
ielā. Baznīcā atrodas lielformāta eļļas glezna, kas iekļauta Valsts nozīmes

mākslas pieminekļu sarakstā. Ap baznīcu atrodas kapsēta, ko izmantoja līdz 2.
pasaules karam.

likumus, ja ne Džungļu takā, kāpelējot no laipas uz laipiņu, savdabīgu koka
skulptūru ielenkumā!

20. Ventspils Kultūras centrs
2007. gadā šajā ēkā noslēdzās vērienīgi Kultūras centra renovācijas darbi, pēc
kā ventspilnieki ieguvuši vēl vienu modernu kultūras norišu vietu pilsētā.
Kultūras centrā notiek dažāda žanra koncerti, teātra izrādes un izklaides
pasākumi.
Kuldīgas iela 18, Ventspils; +371 63624796
www.v–kulturascentrs.lv

22. Rekonstruētais tilts pāri Ventai
2010. gada nogalē pēc vērienīgas rekonstrukcijas tika atklāts pirmais
uzbūvētais tilts pār Ventas upi. Tas ir vienīgais paceļamais tilts Latvijā.
Tā garums ir 174 m un platums 12 m. Braukšanai atvēlētas 4 joslas, kā arī
izveidotas ietves un veloceliņš.
23. Staldzenes stāvkrasti
Sens Kurzemes piekrastes zvejnieku ciems, kur saglabājušās atsevišķas 19.
gadsimta zvejnieku sētas. Iemīļota pastaigu vieta ventspilniekiem un pilsētas
viesiem, kuru sirdīm tuvs ir ne tikai pilsētas „šiks”, bet arī nepieradināti jūras
krasti, priežu mežs un kūpinātu zivju smarža.

21. 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. Lielākais enkurs pie ieejas Jūrmalas
parkā ir 6 m augsts un 23 t smags. Un kur gan vēl labāk iepazīt džungļu

Muzejpedagoģiskās nodarbības kopā ar ventiņu stāstnieci Līgu Reiteri
• Glītrakstīšana. Skrīvera amats. Rakstīšana ar grifelēm uz tāfelītēm. Disciplīna un tikumiskā
audzināšana. Skolas vēsture.
• Boksterēšana. Skolmeistara amats. Vecā druka, mācību grāmatas 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā.
Boksterēšana, lasīšana un dziedāšana pēc vecās drukas. Skolas vēsture.
• Dzimtas koks. Arhivāra amats. Dzimtas arhīvs. Raduraksti. Paaudzes. Mantinieks. Spēle „Dzimtas
koks”.
• Ventiņu valoda. Stāstnieka amats. Ventiņu izloksnes gramatika, vārdu skaidrojumi, trāpīgi teicieni.
Ventiņu peršas.
• Ventiņu tautastērps. Audēja amats. Tautastērpa darināšanas un valkāšanas tradīcijas. Meitas
pūrs. Ventiņu tautastērps. Aušana.
• Rokdarbi. Rokdarbnieces amats. Rokdarbi no vecmāmiņas pūra lādes. Deviņi rokdarbu veidi:
šūšana, adīšana, tamborēšana, izšūšana, knipelēšana, celošana, pērļošana, mezglošana, lāpīšana.
Paķeles pīšana.
• Vilnas velšana. Vilnas vēlēja amats. Slapjā un sausā filcēšana. Ziedi, rotas un rotaļlietas no vilnas.
Vilnas cepuru remonts.
• Vakarēšana. Stāstnieka amats. Brīvā laika pavadīšana sendienās. Rokdarbi, stāsti, mīklas, vecās
ziņģes un spēles saimes istabā. Vakarēšanas tradīcijas.
• Senās spēles, rotaļas. Rotaļnieks. Brīvā laika pavadīšana sendienās. Vecvecāku rotaļlietas. Spēles
no sendienām. Spēļu un rotaļu mācīšana.
• Latvju danči. Tautas muzikants. Danču vēsture. Pamatsoļi un to nozīme. Danču mācīšana:
Mugurdancis, Rozā polka, Žīga u.c.
Skolas iela 3, Ventspils; +371 63620174
www.ventspilsmuzejs.lv
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Jāņa Kupča keramikas darbnīca
Podnieka darbnīcas apmeklējums grupām līdz 15 cilvēkiem ar stāstījumu par podnieka darbu un
piedalīšanos keramikas nodarbībā. Svečturu vai trijkāju darināšana.
Tālrunis informācijai: +371 26156543

for 201
1)
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5. Ostgals
Šeit beidzas mūra nami, vēl nesākas jūra un uz nelielo ēku palodzēm zied šarmantas pelargonijas. Tas
ir Ostgals. Zvejnieku un jūrnieku pilsēta pilsētā, kam raksturīgas šauras, bruģētas ieliņas un mazi koka
namiņi ar pagalmiem, no kuriem reizēm laukā veļas kūpinātu zivju smarža. Savdabīgā pilsētas daļa,
kas atzīta par valsts kultūrvēstures pieminekli, radās 19. gs. vidū, lai pasargātu pilsētu no
aizputināšanas ar kāpu smiltīm. Jauna un krāšņa tradīcija Ostgalā ir „Karlīnes ielas svētki”, ko atzinīgi
novērtējuši gan paši ventspilnieki, gan pilsētas viesi.

Jura Presņikova Retro fotosalons
Fotosalonā tiek veidotas retrobildes, izmantojot senatnīgus tērpus, cepures un aksesuārus. Katrs var
izvēlēties tērpu savai gaumei. Apmeklētājiem pieejams arī stāstījums par fotogrāfa amatu,
fotoaparātu izstāde un dokumentālais kino.
Tālrunis informācijai: +371 29517366

(Planed
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11. Strūklakas Ventspilī
Ventspils strūklakas nav vienkārši strūklakas, bet oriģināli, neatkārtojami un
apskatīšanas vērti mākslas darbi, kas piešķir ostas pilsētai kulturālas pilsētas
eleganci un šarmu. Katrai atrasta vispiemērotākā vieta, lai mākslinieka radošā
izdoma varētu uzplaukt vizuālā stāstā. Dzirnavu laukumā ūdeni maļ
„Dzirnakmens”, Jaunpilsētas laukumā „Saules laiviņās” rotājas varavīksne,
Pārventas bibliotēkas priekšā, vējiem spītējot, stāv „Kāpu priede”, pie Ventspils
Augstskolas pilienu pie piliena zināšanu slāpes dzesē ūdens estakāde „Lāses”,
Ostas ielas promenādē sardzē stāv „Kuģu vērotājs”, bet Reņķa dārza un
Vidumupītes tradicionālās strūklakas ir kā uguņošana dzīvībai, ko sniedz ūdens.

15. Ekskursiju kuģītis „Hercogs Jēkabs”
Mazliet romantisks, nepilnu stundu ilgs brauciens pa Ventas upes grīvu līdz pat
ostas jūras vārtiem ar ekskursiju kuģīti „Hercogs Jēkabs”. Kuģītis kursē no 1. maija
līdz 31. oktobrim no piestātnes Ostas un Tirgus ielas krustojumā 5–7 reizes dienā.
Pasūtījuma braucienu pieteikšana pa tālruni: +371 26353344

V I E N S AT VA Ļ I N Ā J U M S – D I VA S VA L S T I S
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Ventspils novads
24. Jūrkalnes stāvkrasti
Tā ir viena no gleznainākajām Baltijas jūras piekrastēm Latvijā ar iespaidīgu jūras stāvkrastu
20 m augstumā. Senāk šo apdzīvoto vietu saukuši par Feliksbergu, t.i., Laimīgo kalnu. Par
Jūrkalni pārdēvēta 1925. gadā. Šeit atrodas arī akmens zīme, kas nosprauž Latvijas galējo
rietumu punktu uz 57°00' paralēles.

11
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25. Piemiņas zīme „Cerību bura”
Piemiņas zīme latviešu bēgļiem uz Zviedriju 1944.–1945. gadā. Savdabīga bura kāpas galā
atgādina par aptuveni 5000 bēgļiem, kuri, bēgot no padomju okupācijas armijas, laivās devās
atklātā jūrā, pretī Zviedrijas krastam. Piemineklis atklāts 2000. gadā. Projekta autors tēlnieks
Ģirts Burvis piemiņas zīmi realizējis kā latviešu bēgļu piemiņu simbolizējošu cerību buru. Tajā
pamanāmā plaisa ir šķiršanās dramatisma, pārvaramo grūtību un sāpju simbols mūsu tautas
daļai svešumā.
Atrašanās vieta: Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads
Tālrunis informācijai: +371 63630046; www.jurkalne.lv
26. 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 un tas ir garākais koka tilts bez balstiem Latvijā.
Atrašanās vieta: Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads

Lauktehnika
43

51. Kubalu skola – muzejs
Kubalu skolas – muzeja nams uzcelts 1842. gadā, kas ir vecākais līdz mūsdienām saglabājies guļbūves
konstrukcijā veidotais skolas nams Kurzemē. 1972. gadā te atklāja muzeju skolotājam, rakstniekam
un tulkotājam Ernestam Dinsberģim.
Adrese: Saustere, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tel.: +371 63254335, 26514118; www.dundaga.lv/ksm

Ziemeļkurzeme
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52. Valdemārpils meža muzejs
Muzeju ir izveidojusi Metuzālu ģimene. Tajā var iepazīties ar Latvijas mežsaimniecības vēsturi, ragu
kolekciju, uzzināt daudz interesanta par mežu un dabu.
Adrese: „Priednieki”, Ārlavas pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 63200491; www.ziemelkurzeme.lv, www.valdemarpils.lv
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IEVĒROJAMAS VIETAS
53. Krišjāņa Valdemāra dzimtas mājvieta
Bijušo „Vecjunkuru” māju vietā 1975. gadā atklāts piemiņas akmens tur dzimušajam Krišjānim
Valdemāram (1825–1891), tautsaimniekam un publicistam, Krievijas un Latvijas jūras kuģniecības
veicinātājam, jūrskolu un kuģu būvētavu dibinātājam. Piemērota vieta atpūtai dabā.
Adrese: Valdgales pagasts, Talsu novads
54. Valpenes piramīda
Akmeņu krāvums veltīts Dainu tēvam Krišjānim Baronam. Tēlnieks – Vilnis Titāns. Piramīda veidota
kā vietvārdu zīme. Akmeņos iekalti visu Valpenes ciema māju vārdi.
Adrese: Valpenes pusmuiža, Dundagas novads
www.ziemelkurzeme.lv
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56. Mežītes pilskalns
Mežītes pilskalns vizuāli ir viens no skaistākajiem Kurzemes pilskalniem. Tas bija intensīvi apdzīvots
no 11. līdz 13. gadsimtam. Šajā teritorijā ir bagāts arheoloģisko pieminekļu komplekss.
Adrese: „Mežītes”, Laucienes pagasts, Talsu novads
www.talsitourism.lv
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79
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57. Tilgaļu Lielais (Krauju, Vandzenes) akmens
Tilgaļu Lielais akmens ir vislielākais Kurzemē, ceturtais lielākais Latvijā.
Adrese: Vandzenes pagasts, Talsu novads
www.talsitourism.lv

51
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58. Sasmakas (Valdemārpils) Elku liepa – dabas piemineklis
Sasmakas Elku liepu uzskata par vienu no dižākajām, resnākajām un populārākajām liepām Latvijā un
Baltijā. Iespaidīgais koks aug Sasmakas parkā pretī Sasmakas muižai.
Adrese: Sasmakas muiža, Valdemārpils
www.talsitourism.lv
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55. Rojas jūrskolas (Lubezeres jūrskola) vieta
Dibināta 1873. gadā. Pēc 1867. gada jūrskolu likuma I (zemākās) kategorijas jūrskola, kurā sagatavoja
tuvbraucējus stūrmaņus. 25 darbības gados (līdz 1897. gadam) skolā mācījās 510 audzēkņu. Jūrskolas
ēku sagrāva I pasaules kara laikā.
Adrese: Selgas iela 7, Roja, Rojas novads
www.talsitourism.lv
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59. Odres Velna akmens
Akmens ir viens no populārākajiem pēdakmeņiem Latvijā. Tajā skaidri saskatāma bērna un Velna vai
teļa šķeltā pēda.
Adrese: Laucienes pagasts, Talsu novads
www.talsitourism.lv
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60. Liepniekvalka (Peldangas) alas
Liepniekvalku alas ir smilšakmens ala un pazemes eju sistēma, kas atsedzas 8 m augstā kraujā pie
valka. Pazemes labirintu 60 m garumā veido viena lielākā un 2 sazarotas telpas, kas savienotas ar
šauriem tuneļiem. Alas apskatāmas tikai no ārpuses!
Adrese: Dundagas novads
www.ziemelkurzeme.lv
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62. Strazdes muiža
Kaut arī Strazde nav liela, tai ir, ar ko lepoties. Pagātnes daudzajām liecībām – muižas kungu mājai,
kaltei, spirta brūzim (1886), kalpu mājām, saimniecības ēkām, vecajai klētij, pievienojies tagad labi
koptais ainavu parks ar vērtīgām introducēto koku sugām un lapegļu audzi.
Adrese: Strazde, Strazdes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 63254889

56

36

37

62

57

61

65. Ārlavas evaņģēliski luteriskā baznīca
Ārlavas baznīca pamatoti uzskatāma par Ziemeļkurzemes lepnumu, jo tā ir lielākā lauku baznīca.
Senākās liecības par baznīcu atrodamas jau 1383. gadā. Tagadējo mūra ēku cēla 1793. gadā. Baznīcas
valdzinājums ir tās 19. gadsimta iekārtā.
Adrese: Ārlavas pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 29145305, 29284865; www.arlavasbaznica.lv
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66. Iģenes evaņģēliski luteriskā baznīca
Iģenes baznīca ir viena no nedaudzajām Latvijas koka baznīcām, kas būvēta 18. gadsimta vidū un
joprojām sekmīgi kalpo sākotnējam mērķim. Dievnams celts 1757. gadā par Iģenes muižas īpašnieka
Aleksandra fon den Brinkena (Alexander von Brincken) līdzekļiem. Iģenes baznīca jau četras reizes
(1995., 1999., 2005., 2006.g.) piedalījusies Eiropas Kultūras mantojumu dienās.
Adrese: Iģene, Vandzenes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 26435630, 63225290, 28741842

62

34. Miķeļbāka (1884) – augstākā bāka (62 m) Baltijas valstīs,
atjaunota 1957. gadā.

27. 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, torņa
augstums 19 m un bāka ir atvērta apmeklējumiem.
„Bāka”, Užavas pagasts, Ventspils novads; +371 63630573
www.tourism.ventspils.lv

35. Popes muižas ansamblis
Vecākā šī ansambļa ēka celta 1653. gadā. Pils celta 17. gadsimta sākumā,
pašreiz tajā darbojas Popes pamatskola. Kopš 1996. gada atzīts par Eiropas
nozīmes arhitektūras pieminekli.
www.pope.lv

28. 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.
„Bāka”, Oviši, Tārgales pagasts, Ventspils novads; +371 63600364
www.tourism.ventspils.lv

36. Zlēku luterāņu baznīca
Baznīca celta 1645. gadā, tā sava greznā interjera dēļ kādreiz dēvēta par Zlēku
katedrāli. Baznīcas arhitektūrā vērojamas vēlās gotikas, agrā baroka formas.

27

29. Ugāles luterāņu baznīca un ērģeļbūves darbnīca
Ugāles baznīca slavena ar Latvijā vecākajām ērģelēm (1697–1701). Ugālē atrodas lielākā un
vienīgā darbnīca Latvijā, kurā meistara Jāņa Kalniņa vadībā restaurē vecas un būvē jaunas
ērģeles un leijerkastes. Darbnīca izgatavo ērģeles baroka stilā, kā arī tādus instrumentus, kas
nav saistāmi ar kādu konkrētu stilu.
Macītājmuiža, Ugāle, Ventspils novads; +371 29120601
www.pipeorgans.lv

37. Zlēku ūdensdzirnavas
Vēsturiska ēka (19. gs. 2. puse), kurā uzņemta leģendārā latviešu filma „Velna
kalpi velna dzirnavās”. Pašlaik ūdensdzirnavas un dzirnavdīķis tiek izmantots
kā atpūtas bāze.
38. Zūru muzejs – Ventspils rajona kultūrvēsturiskā mantojuma
ekspozīcija.
www.ventspilsnovads.lv
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39. Usmas ezers
Populāra atpūtas, makšķerēšanas un burāšanas vieta ar Latvijā vienīgo
iekšējo ūdeņu jahtu ostu. Šeit atrodas Moricsalas rezervāts, kas ir otrais
vecākais (1912) Eiropā.
40. Užavas alus darītava
Dibināta 1994. gadā. Viena no retajām vietām Latvijā, kur vēl tiek ražots
„dzīvais” alus. No pašiem pirmsākumiem ražotnē top divas alus šķirnes –
Užavas gaišais un Užavas tumšais alus.
Zaksi, Užavas pagasts, Ventspils novads; +371 63630632
www.uzavas-alus.lv

31. Piltenes luterāņu baznīca
Kurzemes luterāņu baznīcas senais centrs. 1719. gadā koka baznīcas vietā uzcelta tagadējā
mūra baznīca ar baroku raksturojošām skulptūrām. Interjerā saglabājušies dažādu stilu
priekšmeti un mākslas darbi. Baznīcā ir arī liepājnieka J. Kreicberga darinātas ērģeles (1722).
www.piltenesbaznica.lv

41. Vasenieku purva laipa, skatu tornis un Puzes velomaršruts
Laipa vijas gan gar skaistiem purva ezeriem, tajā mītošajiem augiem un
dzīvniekiem, gan pa purva degradēto daļu. Laipas vidū iespējams uzkāpt
putnu vērošanas tornī, kā arī doties 22–26 km garā braucienā ar velosipēdu.
Tālrunis informācijai: +371 29452024
www.ldf.lv

32. Landzes luterāņu baznīca
Tā celta ap 1700. gadu. Baznīca atrodas netālu no Piltenes, ļoti gleznainā vietā pašā Ventas
krastā. Dievnama altāri, kanceli un lasāmpulti veidojis Ventspils koktēlnieks N. Sefrenss
jaunākais 1701. gadā. Valsts nozīmes kultūras piemineklis.
33. Ventspils Radioastronomijas centrs Irbenē
Bijusī Krievijas armijas pilsētiņa, kur vēl joprojām zinātniskiem nolūkiem darbojas divi
paraboliskie radioteleskopi – viens no tiem (diametrs 32 m) ir lielākais Ziemeļeiropā un astotais
lielākais pasaulē.
Irbene, Ances pag., Ventspils novads; +371 63600395, 63600347
http://virac.venta.lv

63. Nurmuižas pils
Pils celta 16. gadsimta otrajā pusē, tās telpas ir uzskatāmas par vienu no efektīgākajiem
neoklasicisma interjeru paraugiem Latvijas pilīs. Visā muižas kompleksā un parkā notiek vērienīgi,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas darbi.
Adrese: Nurmuiža, Laucienes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 29171700
64. Spāres muiža
Muiža celta ap 1790. gadu. 1960. gados muižas centrālā ēka ievērojami tika pārbūvēta, kad telpas
piemēroja skolas vajadzībām, kas šeit darbojās līdz 2011. gadam. Muižā ierīkota ekspozīcija par
Spāres pagasta vēsturi.
Adrese: Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 63255204, 28620076
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30. Piltene
Sena pilsēta Kurzemes ziemeļu daļā, pie Ventas upes vecās gultnes. Slavena ar to, ka savā laikā
ir bijusi Kurzemes bīskapijas galvenā pilsēta un bīskapa rezidence 16. gadsimtā.
Tālrunis informācijai Piltenes muzejā: +371 63661508
www.ventspilsnovads.lv

61. Dundagas pils
Pils celta 13. gadsmitā. No 1711. gada līdz agrārajai reformai 1920. gadā pils piederēja Osten-Sakenu
dzimtai. Ar Dundagas pili saistās daudz nostāstu un teiku: par Zaļo Jumpravu, rūķīšu kāzām, mazo
ganiņu, bērziņu, kas auga uz akmens pils sienā.
Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas novads
Tel.: +371 63237860, 63232293; www.dundaga.lv, www.ziemelkurzeme.lv
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45. „Zeķu krogs”– bērnu pasaule
Saimnieks apskatei piedāvā senu darbarīku un retro motociklu kolekciju. Jauno paaudzi
iepriecē rotaļlietu istaba, kaklasaišu paklāji un vairāk nekā 2000 dažādu zeķu. Savukārt
pieaugušos saista anekdošu krājums, magnetofona lenšu ierakstu kolekcija un „Alfona mājas
vīna" degustācija.
Adrese: Blaumaņa iela 4, Sabile, Talsu novads
Tel.: +371 63252789

Talsu, Dundagas, Rojas un
Mērsraga novadi
MUZEJI UN KOLEKCIJAS
42. Talsu novada muzejs
Augstākajā no pilsētas deviņiem pakalniem – Tiguļu kalnā – stāv 19.
gadsimta beigās neoklasicisma stilā būvētā Oktes barona Firksa pilsētas māja
„Villa Hochheim”. No 1996. gada ēkā mīt Talsu novada muzejs, kurā darbojas
krājuma, vēstures, mākslas un dabas nodaļas.
Adrese: Mīlenbaha iela 19, Talsi
Tel.: +371 63222770, 29102628
www.talsumuzejs.lv
43. Latvijas Lauksaimniecības muzejs
Muzeja krājumā ir ap 45 000 priekšmetu, kas apmeklētājus iepazīstina ar
19.–20. gadsimta sadzīves darbarīkiem, lauksaimniecības tehniku.
Adrese: Celtnieku iela 12, Talsi, Talsu novads
Tel.: +371 63291343, 29403183
www.llm.lv
44. Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs
Muzejs ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, ietilpst īpaši aizsargājamā
kultūrvēsturiskā teritorijā "Abavas ieleja" un atrodas bijušo Firkspedvāles un
Briņķpedvāles muižu teritorijā. 1991. gadā to kā pirmo privāto mākslas
muzeju Latvijā sāka veidot tēlnieks Ojārs Arvīds Feldbergs.
Adrese: Pedvāle, Sabile, Abavas pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 63252249, 29133374
www.pedvale.lv
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46. Rojas Jūras zvejniecības muzejs
Burinieku būves un jūrskolu vēsture Ziemeļkurzemes piekrastē, Krišjāņa Valdemāra
ieguldījums piekrastes ciemu attīstībā. Rojas un apkārtējo ciemu vēsture, zvejniecība, zivju
apstrāde, Roja padomju laikā.
Adrese: Selgas iela 33, Roja, Rojas novads
Tel.: +371 63269594, 28630590
www.roja.lv
47. Mērsraga muzejs „Saieta nams”
200 gadus senajā namā Mērsraga pagasta vēsturi palīdz iepazīt senās lietas un saimnieka
Gunāra Ozola stāstījums. Savākta plaša īpašumu zīmju (maģisko zīmju) kolekcija – darba rīki,
sadzīves priekšmeti, tekstilijas.
Adrese: „Priedes”, Rožu iela 16, Mērsrags, Mērsraga novads
Tel.: +371 63235995
www.mersrags.lv
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68. Dundagas evaņģēliski luteriskā baznīca
Baznīca būvēta 1766. gadā, tās patrons ir Karls fon der Osten-Sakens (Carl von der Osten-Sacken).
Jaņa Rozentāla 1912. gadā gleznotā altārglezna «Lieldienu rīts» labi iekļaujas 18. gadsimta 2. pusē
radītajā altārī. Skanīgas ir ērģeles, kuras 1859. gadā būvējis latviešu zemnieks Ansis Dinsberģis
(1817–1893).
Adrese: Pils iela 10, Dundaga, Dundagas novads
Tel.: +371 63232293, 29444395
69. Nurmes evaņģēliski luteriskā baznīca
Pateicoties baznīcas dibinātāja Georga fon Firksa (Georg von Fircks) un viņa pēcnācēju rūpēm,
Nurmuižas baznīca (1594) visā Ziemeļkurzemē uzskatāma par izcilāko.
Monumentālā celtne 1674.–1687. gadā ieguva greznu kokā grieztu iekārtu, ko papildina daudzi
gleznojumi. Pagrabos – Firksu dzimtas kapenes.
Adrese: Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 27599735
70. Talsu Romas katoļu baznīca
1990. gadā sākās katoļu lūgšanu nama sakopšana, kas 1999. gadā vainagojās ar ēkas rekonstrukciju.
Baznīcai piebūvētas divas kapelas – grēksūdzes un jaunavas Marijas kapela – un zvana tornis (2004).
Adrese: V. Ruģēna iela 6, Talsi
Tel.: +371 63222752

48. Lībiešu centrs „Kūolka”
Apskatāma seno Kolkas iedzīvotāju – lībiešu – sadzīves priekšmetu kolekcija, videofilmas par
lībiešiem, iespēja klausīties lībiešu valodas ierakstus.
Adrese: „Zītari”, Kolka, Dundagas novads
Tel.: +371 29198596
www.livones.lv, www.livodfond.lv

71. Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca
Baznīca celta 1567. gadā. Tajā kalpojuši daudzi izcili mācītāji. Karls Ferdinands Amenda (Karl
Ferdinand Amenda) ir pazīstamākais, jo ar viņu saistās mūziķa un komponista Ludviga van Bēthovena
(Ludwig van Beethoven) vārds.
Adrese: Baznīcas laukums 4, Talsi
Tel.: +371 63224251, 29392287

49. Ragu kolekcija Vaidē
Kolekciju veido mežsarga Edgara Hausmaņa 30 gadu laikā mežsarga gaitās savāktie vairāk
nekā 550 meža dzīvnieku ragi, no kuriem 350 ir aļņu ragi. Tās nav medību trofejas. Šeit ir
iespēja pasēdēt krēslos, kas veidoti no aļņu un briežu ragiem.
Adrese: „Purvziedi”, Vaide, Kolkas pagasts, Dundagas novads
Tel.: +371 63200179, 29395624
www.purvziedi.viss.lv
50. Lībiešu tautas nams Mazirbē
Mazirbē 1923. gadā tika nodibināta lībiešu sabiedriskā organizācija „Līvu savienība”, ar kuras
pūliņiem un radu tautu igauņu, somu, ungāru atbalstu 1939. gada 6. augustā tika atklāts
Lībiešu tautas nams. Kopš 1989. gada par godu šim namam katru gadu augusta pirmajā
sestdienā tiek organizēti Lībiešu svētki Mazirbē.
Adrese: Mazirbe, Kolkas pagasts, Dundagas novads
Tel.: +371 29463028; www.livones.lv, www.livodfond.lv

67. Kolkas evaņģēliski luteriskā baznīca
Tagadējai mūra baznīcai (1885–1886) pamatus lika toreizējais Dundagas muižas īpašnieks Karls
Ludvigs Ferdinands fon der Osten-Sakens (Carl Ludwig Ferdinand von der Osten-Sacken). Spēcīgs
akcents dievnama atturīgajā interjerā ir modernā stilā neparasti risinātā altārglezna triptihs,
mākslinieces Helēnas Heinrihsones dāvinājums (1993).
Adrese: Kolka, Dundagas novads
Tel.: +371 26809127
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Vēl šajā bukletu sērijā:
Amatnieki un lauku saimniecības Ziemeļkurzemē
Dabas tūrisms un aktīvā atpūta Ziemeļkurzemē

