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Leišmalīte

–

tā

katru

laikos, kad šo zemi apdzīvoja senie

tā sākta iepazīt, braucot pa Embūtes

kurši.

vai atklāta, piestājot pie Priekules Zvied-

L E I Š M A L Ī T E

ru vārtiem, no kuriem pāris simtu metru attālumā ir arī baznīca. No tās torņa reiz Priekules

Ar kokiem apaugušie pilskalni
klusē, bet runā teikas un nostāsti. Rainis
ir sarakstījis lugu „Indulis un Ārija” pēc vēsturiskās teikas motīviem. Tās darbība norisinās

kalējs Johansons ar paša izgatavotiem spārniem veica

nekur citur kā gleznainajā Embūtē. Kā jau tas īstai

Latvijas teritorijā pirmo lidojumu. Toreiz lidošana tiku-

Leišmalītes teikai pienākas, tajā ir gan kuršu virsaitis,

si uzskatīta par zaimošanu, un kalējs sadedzināts uz sārta. Tauta viņu sākusi dēvēt par Priekules Ikaru, taču šodien

gan vācu krustneša meita, viņu mīlestība, leišu karapulki
un arī pats Jods, kura nestā zeme esot izslīdējusi no rokām

„Ikara svētkos”, ir iespēja aplūkot pilsētu un apkārtni no putna

un radies uzbērums, kuru šodien sauc par Joda dambi un kuru

lidojuma. Lidot cilvēki ir tiekušies vienmēr – gan tie, kuri meklē-

šodien var ne tikai apskatīt, bet arī pārstaigāt un tuvāk iepazīt.

juši romantiku, gan tie, kuriem nodomi nav bijuši tik miermīlīgi.
Pirmā pasaules kara laikā vācu karaspēks Vaiņodē uz-

Cilvēki ir tie, kas veido kādas vietas vēsturi un Leišmalīte
nav izņēmums. Vībiņi, Dēsele, Dinsdurbe, Dāma, Mazdāma,

būvēja divus varenus angārus savu, kara vajadzībām

Tadaiķi, Izriede, Gramzda, Kalēti, Bunka, Elkuzeme,

domāto, gaisa kuģu – dirižabļu jeb cepelīnu – bāzēša-

Asīte vai jebkurš cits vietvārds ietver sevī stāstus.

nai. Arī šādi gaisa kuģi vagojuši Leišmalītes debesis.
Jā, Leišmalīte piedzīvojusi gan zviedru,
gan vācu, gan krievu laikus, un ne mazums
asins izliets tās ārēs. Par to klusi liecina arī Latvijā lielākie pēc upuru skaita
Sarkanās armijas Brāļu kapi. Kas to

Stāstus par cilvēkiem un to likteņiem, par to, kas
reiz bijis un arī par to, kas būtu varējis būt, ja
vien svešas varas tik ļoti netīkotu pēc šīs
skaistās zemītes.
Jābauda viss, ko piedāvā šis
laiks un šī vieta – Leišmalīte!

JO SKAISTAJAM JĀPALĪDZ PARĀDĪTIES

ieceļotāju uzrunā savā valodā: vai nu
gleznainajiem pauguriem un ielejām,
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lai zina, kādas cīņas vēl notikušas
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6. PRIEKULES BAPTISTU BAZNĪCA
Celta 1948. gadā un ir padomju varas gados vienīgā no jauna
uzceltā baznīca Latvijā. Dievnama ārpusē ar sakrālā tūrisma projekta atbalstu iekārtota atpūtas vieta ar informācijas stendiem,
kuros atspoguļota baznīcas vēsture dažādos laikmetos.
Adrese: Zāļu iela 12, Priekule

3. PRIEKULES ZVIEDRU VĀRTI
1688. gadā izbūvēti caurbraucami Zviedru vārti ar Gotlandes
smilšakmenī kaltu baronu Korfu dzimtas ģerboni, sudraba lodi un
maskeronu centrālajā vārtu fasādes daļā. Priekules muižas vārtu caurbrauktuvei abās pusēs izbūvētās nišās stāvēja pa draudīga izskata akmens sargzaldātam. Pirms Otrā pasaules kara bijis
ticējums – ja vārtu sargzaldātiem nobučos nabu, tad šis cilvēks
turpmākajā laikā piedzīvošot lielu laimi.
Adrese: Zviedru vārti, Priekule

7. VALTA BIRZS UN PARKA DĪĶIS
Parks vairāk kā 40 ha platībā Priekules pilsētas teritorijā. Valta
birzs ir stādītu ozolu birzs, kas ir īpaši skaista pavasaros maijpuķīšu ziedēšanas laikā. Parks un dīķis kalpo par lielisku atpūtas vietu
Priekules pilsētas un pagasta iedzīvotājiem un viesiem.
Koordinātes: 56°27’09.3”N 21°36’26.3”E vai 56.452576, 21.607294

4. PRIEKULES MUIŽAS PILS
Būvēta gadsimtu vēlāk nekā minētie Zviedru vārti. Vairākos avotos minēts 1797. gads. 19. gadsimta otrajā pusē pils tikusi atkārtoti pārbūvēta. Par arhitektu strādājis slavenais Makss Berči.
Šobrīd pilī darbojas Priekules vidusskola, kas restaurējusi biezām
velvēm bagātos pils pagrabus.
Pils tornī Atmodas laikā pacelts Latvijas Republikas karogs, un tas
kļuvis par simbolisku saieta vietu katru gadu Latvijas Republikas
svētkos.Adrese: Aizputes 1, Priekule

8. RUŅUPES IELEJA
Dabas liegums 607 ha platībā. Ruņa ir viena no straujākajām upēm
Latvijā, tās krastos atsedzas dabīgi sacementējusies grants, kas
atgādina milzīgus betona bluķus.
Aicinām Ruņupes ielejā iegriezties zilo vizbulīšu ziedēšanas laikā –
tad šeit ir neparasti skaisti.
Koordinātes: 56°23’32.1”N 21°38’41.4”E vai 56.392256, 21.644822
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2. PRIEKULES LUTERĀŅU BAZNĪCA
Celta baronu laikos ap 1680. gadu. 1792. gadā tā piedzīvojusi jaunu pārbūvi un ieguvusi tagadējo izskatu. Otrā pasaules kara laikā
līdz ar lielāko pilsētas daļu arī baznīca tika pilnībā nopostīta. 1998.
gada 6. jūnijā baznīca piedzīvoja savu augšāmcelšanos, jo draudze
atsāka garīgo dzīvi atjaunotajā baznīcā, un torņa smailē parādījās
gailis. Adrese: Aizputes iela 10, Priekule, tālr. 26576197, apmeklējumu pieteikt iepriekš!

5. PRIEKULES BRĀĻU KAPU MEMORIĀLAIS ANSAMBLIS
Lielākie brāļu kapi Baltijā, kuros apglabāti vairāk kā 23 000 padomju karavīru. Kritušo karavīru piederīgie jau daudzus gadus brauc uz
šejieni, lai ar ziediem un klusuma brīdi pieminētu savus tuviniekus.
Koordinātes: 56°25’53.8”N 21°35’54.9”E vai 56.431622, 21.598588

A P S K A T E S
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1. PRIEKULES IKARS
Priekules IKARS – Līdz mūsu dienām saglabājusies leģenda par
Priekules muižas kalēju, kurš 17. gs. kļuva slavens ar to, ka pats
izgatavoja spārnus un mēģināja veikt lidojumu no Priekules baznīcas torņa. Tas viņam arī izdevās – viņš apmetis divus riņķus ap
baznīcas torni un nokritis apmēram 2 km attālumā no Priekules.
Priekules Ikars pierādīja, ka cilvēks var lidot līdzīgi putnam, un
Priekulē tam tic vēl šobaltdien.
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11. LAUZTĀ PRIEDE
Šī vieta ir asaru un traģēdiju pilna, jo 1905. gadā šeit sodīja ar nāvi,
nošaujot zemniekus, kuri piedalījās muižu dedzināšanā.
1941. gadā šeit saveda vietējos ļaudis pirms izvešanas uz Sibīriju.
Dāmas priede gadu desmitiem stāvēja kā stabs un varens pagasta
simbols, līdz 1958. gadā vētra to nolauza. Tā kalpoja arī kā daudzu
mīlētāju tikšanās vieta.
Koordinātes: 56°21’35.1”N 21°40’41.6”E vai 56.359741, 21.678218
12. SMAIŽU BAZNĪCAS DRUPAS
1929. gadā celt sākta un 1939. gadā pabeigta brāļu draudzes baznīca, kas uzcelta par draudzes aktīvistu līdzekļiem. Draudzē pirms Otrā
pasaules kara bija vairāk nekā 400 locekļu. Baznīca darbojās līdz 1952.
gadam. Dāmas ciema lauku ainavā lieliski iederas, saglabājies baznīcas
tornis un mūris. Šobrīd miera pilna, harmoniska atpūtas vieta.
Koordinātes: 56°22’37.9”N 21°43’07.7”E vai 56.377200, 21.718798
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14. AIZVĪĶU MUIŽA
Būvēta ap 1870. gadu, kad Aizvīķos valdīja barons Egons fon Korfs.
Par Aizvīķu muižu līdz mūsu dienām nonākušas vairākas leģendas,
kas raksturo muižas tā laika dzīvi – kā radies Aizvīķu nosaukums,
par Raganu peļķi un Tumšo gaņģi, par barona miesassarga baismīgo
galu, par Pumpuru Jāņa satikšanos ar Spoku barona izskatā... Aizvīķu muižā pēc Pirmā pasaules kara darbojusies pamatskola, vēlāk
tautas nams, bet no 1952. gada tajā darbojas Aizvīķu pansionāts.
Adrese: “Pansionāts “Aizvīķi””, Aizvīķi, Gramzdas pagasts
15. KALĒTU MUIŽAS PILS
No 16. gs. vidus valdīja barons Nolde, kas atmiņā palicis kā viens no
aktīvākajiem baroniem mūsu pusē. Brūzis, rija, muižkunga ērberģis,
klēts un pils ir tie objekti, kuru ēkas un to fragmenti ir saglabājušies līdz mūsu dienām. Muižas pils būvēta 1876. gadā.
Adrese: Liepu aleja 4, Kalētu pagasts

16. KALĒTU PILSKALNS
Tā uzbērums pēc nostāstiem jau sen saista ļaužu uzmanību tādēļ,
ka zem tā glabājoties daudz mucu zelta, taču līdzšinējie kuršu pilskalna izrakumi liecina tikai par pelnu paliekām. Nāras kokgriezums
pilskalna pakājē liecina, ka senos laikos arī upes bija kuģojamas un
Kalētos nāru netrūka...
Koordinātes: 56°19’54.9”N 21°23’07.4”E vai 56.331905, 21.385381
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10. GRAMZDAS LUTERĀŅU BAZNĪCA
Laiki mainās, bet vērtības paliek!
Dievnama mūri kā svētvieta glabā ne tikai svētuma starojumu,
mierinājumu, bet arī smagus, rūgtus un iznīcinošus notikumus.
Vairākkārt pārbūvēta, sagrauta, dedzināta, un tomēr atjaunota.
Adrese: Gramzdas baznīca, Gramzdas pagasts, Priekules novads,
LV 3486

13. AIZVĪĶU BAPTISTU BAZNĪCA
Celta 1936. gadā, kad Aizvīķu draudze nopirka zemes gabalu no
aizvīķnieku Strēļu ģimenes. Gramzdā baptistu draudze dibināta
1888. gadā, tagadējā baznīca ir trešā draudzes mājvieta. Izcilo
altārgleznu “Kristus aptur vētru jūrā” gleznojis mākslinieks
O. Cintiņš.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālruni 26609076!
Adrese: Baptistu baznīca, Aizvīķi, Gramzdas pagasts

A P S K A T E S
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9. LAUKUMS “VĀRTI UZ LATVIJU”
Trīs izgaismotas, aptuveni sešus metrus augstas sarkanbaltsarkanas laivas simbolizē paaudzes un to ceļojumu cauri gadsimtiem
līdz neatkarīgai Latvijai.
Koordinātes: 56°21’59.0”N 21°36’12.6”E vai 56.366396, 21.603508
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18. PURMSĀTU MUIŽA
Vārds pirmo reizi ir minēts 1357. gadā, kad Rummelu dzimta saņem
muižu lēnī un pārvalda to 456 gadus. Saglabājies muižas parks
un dažas muižas ēkas. No 1961. gada ēkās saimnieko Purmsātu
speciālā internātpamatskola, kurā mācās bērni ar īpašām vajadzībām.
Adrese: Purmsātu muiža, Purmsāti, Virgas pagasts

22. VIRGAS DZIRNAVU MŪRIS
Virgas dzirnavas jau ilgāku laiku kļuvušas par Virgas simbolu, jo
atrodas augstākā Virgas kalna galā. Agrāk tās bijušas holandiešu
tipa vējdzirnavas, kurās ļaudis maluši miltus.
Dzirnavas pirmo reizi minētas 1892. gadā, bet pēdējo reizi darbojušās 1937. gadā.
Koordinātes: 56°28’39.1”N 21°25’18.1”E vai 56.477523, 21.421683

19. VIRGAS MUIŽAS KOMPLEKSS
Kā lēnis piešķirts ordeņa vasaļa Konrāda Noldes dzimtai. 1583.
gadā apstiprināts barona dzimtas zīmogs un ģerbonis. Komplekss
sastāv no vairākām būvēm, kuru ēkas, to daļas vai fragmenti
saglabājušies līdz mūsu dienām.
Adrese: “Virgas skola”, Virga, Virgas pagasts

23. PIEMIŅAS ZĪME “KĀRĻA XII ZĀBAKS”
Zīme atgādina, ka Virgā Ziemeļu kara laikā 1701. gada ziemā karaļa
Kārļa Xll vadībā bija zviedru karaspēka nometne. Pēc nostāstiem,
zviedru karalis zābaku cīņas karstumā pazaudējis Spilves kaujā pie
Rīgas, bet Virgā tas izmantots kā simbols, kas atgādina tā laika
notikumus.
Adrese: “Liepsalas”, Virgas pagasts

20. BARONU NOLDES KAPU ANSAMBLIS
Barona Noldes piemiņu glabā barona un viņa kundzes atdusas vieta
ar uzrakstiem un īpaši izveidota piemiņas vieta muižas parkā.
Koordinātes: 56°28’28.4”N 21°24’39.4”E vai 56.474566, 21.410951

24. KOLHOZA “SUVOROVS” EKSPOZĪCIJA
Lieliska iespēja iepazīt kolhoza laika dzīvi, tehniku un sadzīves apstākļus! Tāds kolhozs bija. Gribam mēs to, vai negribam. Tā ir mūsu
vēsture. Brauc ciemos un uzzini kā darbojas virpa, kā uzmontēt
riteni vai izbrauc ar motociklu!
Iepriekš piesakoties pa tālruni 29549649
Koordinātes: 56°31’31.9”N 21°25’23.4”E vai 56.525560, 21.423172

O B J E K T I

21. VIRGAS KLĒTS - VIRGAS TRADĪCIJU NAMS
Ēkā barons glabājis graudus un skābējis kāpostus. 1983. gadā klēts
tika pārbūvēta par tradīciju namu, kas Virgas iedzīvotājiem kalpo
par kultūras iestādi, kurā rīko kultūras pasākumus, svin godus un
tradīcijas.
Adrese: “Tradīciju nams”, Virga, Virgas pagasts
Pieteikties pa tālruni 28708860!

A P S K A T E S
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17. ĶEIZARAKMENS
Meža parkā “Priediens” izceļas ar to, ka vēsta par kādu vēstures
notikumu Kalētos. 19. gs. beigās briežu dārzā medībās barons Nolde nošāvis irsi – tā tajos laikos saukti brieži.
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30. MUŠU KALNS
Otrs augstākais paugurs aiz Krievu (Krīvu) kalna (180 m v.j.l.). Uz
Mušu kalnu ved ap 100 m gara koku aleja ar dažādām koku un
krūmu sugām. No kalna paveras apbrīnojams panorāmas skats.
Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

27. KROTES LEJASPARKS AR DIŽOZOLU
Parka vēsture ir bagāta ar futbola mačiem, fizkultūriešu pasākumiem, mazpulku izstādēm, bērnu svētkiem, teātra izrādēm un
zaļumballēm. Lejasparka ceļa malā vēl arvien aug dižozols, kura
lapotnē sendienās bijis sols un galds, kur Krotes barons sēdējis un
malkojis tēju. Baronam, ozolā sēžot, paticis vērot savus īpašumus
un kustību – kas iebrauca un izbrauca no muižas teritorijas.
Koordinātes: 56°32’37.9”N 21°32’43.5”E vai 56.543859, 21.545418

31. EMBŪTES TIC
Info centrs izveidots 2006. gadā, tā uzdevums ir apkalpot tūristus
un viesus, sniegt visplašāko informāciju par šo vietu un apkārtni.
Pagalmā ir uzslieta lapene, kur jebkurš apmeklētājs var pasēdēt,
atvilkt elpu, vērot skaisto ainavu, pieejams arī bērnu laukums. Šeit
atrodas lielizmēra Embūtes senlejas maketi, tematiskās izstādes.
Novada suvenīri: tālr.: 26632134, e-pasts embutes.tic@inbox.lv
Embūte 1, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

28. VIRGAS MUIŽAS PARKS
Ap Virgas muižu izveidojies parks, kurā daudzu gadu garumā veikti
retu, interesantu koku un krūmu stādījumi. Tas kalpo par labu aktīvās atpūtas vietu, jo parka teritorijā ir labiekārtots skolas sporta
laukums.
Koordinātes: 56°28’27.4”N 21°24’46.7”E vai 56.474283, 21.412979

32. BRUŅINIEKU PILSDRUPAS
Vācu bruņinieku pils būvēta no 1236. līdz 1265. gadam. Embūtes apkārtnē līdz 16. gs. vidum dzīvoja vairāki Piltenes bīskapijas bīskapi.
Pils nopostīta ap 1700. gadu Ziemeļu kara laikā. Uz vecajiem pils
pamatiem 18. gs. tika uzcelta muižas dzīvojamā ēka. Līdz mūsdienām saglabājušās pils apkārtējā vaļņa paliekas un atsevišķi mūri.
Embūtes dabas parks, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
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26. ALFRĒDA KRŪKĻA DZIMTĀS MĀJAS VIETA “BŪDNIEKI”
Piemiņas zīme norāda bijušo mājas vietu. Dzejnieks Alfrēds Krūklis
dzimis 1921. gada 11. maijā. Nedaudz tālāk aiz mājas vietas atrodas
par dižkoku izaugusi mežābele, zem kuras lapotnes atrodas akmens
sols un galds – kā dzejnieka dzejolī un dziesmā “Mežābele”: “Bij’ maijs
un mežābeles zieds tik balts, zem tā vecs akmens sols un galds...”
(A.Krūklis)
Ik gadus maijā pie mežābeles notiek dzejnieka piemiņas un atceres
pasākumi.

29. KRIEVU (KRĪVU) KALNS
Augstākais lielpaugurs Kurzemē- 190 m. v.j.l. Pēc seniem nostāstiem šeit bijusi senču svētvieta vienai no baltu tautu mitoloģiskajām būtnēm- Pērkonam. Krievu (Krīvu) kalnā nepārtraukti esot
degusi svētuguns, ko uzmanīja rituāla zintnieki - krīvi (svētie vīri)
vai vaidelotes (svētās sievas). Kalna virsotne iezīmēta ar lielu
laukakmeni. Pirms Otrā pasaules kara tur bijušas Krīvaišu mājas.
Kalns ir aizaudzis ar kokiem.
Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

A P S K A T E S
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25. KRONVALDU ATA DZIMTĀS MĀJAS VIETA “LEJAS - MIĶI”
Vieta, kurā dzimis un audzis valodnieks, jaunlatvietis, publicists
Kronvaldu Atis. Blakus mājas vietai atrodas piemiņas plāksne
Kronvaldu Ata ģimenei ar uzrakstu: “Katram tā vieta svēta, kur
piedzimis, audzis.” (A. Kronvalds) Pie mājas aug bērzu birzs ar 167
bērziem, ko 2004. gadā stādīja Krotes un Durbes skolas skolēni,
kuru skolas nes Ata Kronvalda vārdu.
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34. EMBŪTES BAZNĪCAS DRUPAS
Dievnams mūrēts no 1674. – 1684. gadam, un to finansēja toreizējais muižas īpašnieks Emerihs fon Mirbahs. Embūtes luterāņu
baznīca bija viena no vislielākajām Kurzemes hercogistē ar 300
sēdvietām un bijusi ievērojama ar kokgriezumiem. Pirmā pasaules
kara laikā baznīca nav cietusi. 1926. gadā baznīca tika remontēta, bet Otrā pasaules kara beigās nopostīta. Palikuši tikai mūri un
zvana tornis, kurā var pamanīt artilērijas lādiņu atstātās pēdas.
Embūtes dabas parks, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

38. KURŠU JEB INDUĻA PILSKALNS
Pilskalns atrodas 400 m uz ziemeļiem no Embūtes centra. Tas ir augstākais pilskalns Kurzemē (26 metrus augsts) ar stāvām nogāzēm.
Kalna plakums ir nocietināts ar vairākiem vaļņiem un grāvi. Pilskalns
pēc zemes pārveidojumu apjoma ir uzskatāms par spēcīgi nocietinātu
kuršu apmetni, kas apdzīvota vēlajā dzelzs laikmetā. Mūsdienās pilskalna apkārtne ir labiekārtota, uz tā virsotni ved koka kāpnes.
Embūtes dabas parks, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

35. EMBŪTES SENLEJAS VĀRTU ZĪMES - DIVI KURŠU ZOBENI
20. gs. 80. gados sākās apkārtnes kultūrvēsturiskā mantojuma
apzināšanas un sakopšanas darbi, un to laikā ir uzstādīti divi iespaidīgi kuršu zobeni, kas simbolizē ieejas vārtus Embūtes senlejā.
Induļa un viņa drauga Pudiķa atstātie zobeni un vairogi sargā ceļu,
kas ved uz Embūtes senleju un Joda leju.
Embūtes dabas parks, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

39. PILSKALNA AVOTIŅŠ
Minerālvielām bagāti avoti ir Eiropas nozīmes aizsargājami biotopi ar savdabīgu augu sabiedrību un kukaiņu faunu. Avota apkārtnē
veģetāciju veido slapjas augsnes mīlošas sugas. Par avota izcelšanos
vēsta teika: sirmā senatnē kuršu virsaiša Induļa pils esot nogrimusi un līdz ar to arī kāda jaunava. Nogrimušajā pilī viņa nepārtraukti
raudot, un virszemē plūstošais avota ūdens esot viņas asaras.
Embūtes dabas parks, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

36. SKATU TORNIS
Desmit metrus augsts skatu tornis, no kura paveras elpu aizraujoša panorāma uz Embūtes ainavisko apkārtni.
Embūtes dabas parks, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

40. LANKAS UPĪTE
Lankas upīte iztek no Embūtes muižas dīķa un savienojas ar Dzeldas upi. Jau izsenis Lankas upīte ir devusi iespēju veidot Embūtes
senlejas dīķu kaskādi, kam bija gan saimnieciska, gan aizsardzības
nozīme. Stāvot Lankas upes krastā, paveras krāšņi skati uz senleju
ieskaujošajiem pilskalniem.
Embūtes dabas parks, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

O B J E K T I
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37. JODA DAMBIS
Induļa (Kuršu) pilskalna rietumu pakājē atrodas Joda leja - laukums, kur vairākkārt tikušas celtas brīvdabas estrādes. Šeit arī
notikuši vērienīgi sarīkojumi - Līgo svētki ar
Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa piedalīšanos, teātru izrādes un
koncerti. Telts vietas, ugunskura vieta, WC, galdi un
soliņi, nojume. Pieejams arī elektrības pieslēgums.
Embūtes dabas parks, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
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33. INDUĻA UN ĀRIJAS OZOLS
Teika vēsta, ka tieši šajā vietā kuršu vadonis Indulis saticis vācu
komtura meitu Āriju. Šo teiku savā daiļdarbā izmantojis dzejnieks
Rainis (1865-1929), uzrakstot traģēdiju “Indulis un Ārija”. Kuršu
virsaiša un Embūtes valdnieka Induļa un Ārijas ozola apkārtmērs
ir 4,6 metri.
Embūtes dabas parks, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
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42. BAKŪZES MUIŽA
Bakūzes muiža celta 19. gs. vidū (būvdarbi veikti ap 1867. g.).
Muižas kungu mājā bijusi apaļa zāle ar divām nišām, kurā tikušas
novietotas Ādama un Ievas skulptūras, terase, lapene, rožu
dārzs, staļļi darba un izjādes zirgiem, govju kūtis un karpu dīķi.
Privātīpašums – iepriekš pieteikšanas.
Vībiņi, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads, tālr.: 26199518

46. SARKANARMIEŠU BRĀĻU KAPI
Vaiņodē atrodas sarkanarmiešu brāļu kapi ar 5800 apbedījumiem,
un tas ir otrs lielākais kara upuru apbedījums Liepājas novadā aiz
Priekules. Ar Krievijas vēstniecības finansējumu kapi rekonstruēti
2010. gadā.
Brīvības iela 33a. Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads.

43. LIELBĀTAS BAZNĪCAS DRUPAS
Bātas luterāņu baznīca bija akmens- ķieģeļu dievnams, kas tika
celts 1699. gadā un paplašināts 1870. gadā. Baznīca tikusi pārbūvēta un paplašināta vēl 1888., 1905. un 1926. gadā. Baznīca
bijusi veidota baroka stilā pēc baznīcas patronu fon Sakenu pasūtījuma. Līdz mūsdienām baznīca nav saglabājusies, tā tika sagrauta
Otrā pasaules kara laikā. Pašlaik par baznīcas esamību šeit norāda
baznīcas drupas un koka krusts.
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads

47. VAIŅODES STACIJAS ĒKA
Stacijas ēka celta 1871. gadā. Tad arī iesākās liela rosība Vaiņodes
centrālo ielu apbūvē. Nozīmīgs ir fakts, ka tā laika ceļvežos ikvienas ēkas vai objekta attālums uzrādīts, cik verstis tas atrodas no
dzelzceļa stacijas. Dzelzceļa stacija savulaik bija svarīgs militārā
tranzīta mezgls. Nekādi kara postījumi dzelzceļa stacijas ēku nav
skāruši, ēka savu veidolu laika gaitā nav mainījusi. Brīvības iela 2a,
Vaiņode, Vaiņodes novads

44. LIELBĀTAS PILS
Lielbātas muiža, saukta arī par Vaiņodes muižu, celta 18. gadsimtā
kā vācu barona medību muiža. 1923. gadā vācu barons muižu
uzdāvināja Latvijas valstij. 1929. gadā muiža ieguva Saulkalnes
sanatorijas nosaukumu, un 30. gados tā bija ne tikai priekšzīmīgākā
Latvijā, bet varēja cienīgi līdzināties ārzemju sanatorijām. Lielbātas
muiža ir privātīpašums, to var aplūkot no attāluma, pa ceļam uz
Lielbātas avotu.
Vaiņodes pils, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads

48. VAIŅODES LIDLAUKS
Bijis viens no lielākajiem militārajiem lidlaukiem Baltijas valstīs. Latvijas aviācijas šūpulis - pirmie dirižabļi Latvijā pacēlās tieši Vaiņodes
lidlaukā. Pēc Latvijas brīvības cīņu beigām dirižabļu angārus nojauca,
to konstrukcijas izmantoja Rīgas Centrāltirgus paviljonu būvei. Pašlaik lidlaukā ir saglabājušies 16 angāri un 1800 metri no bijušā 2500
metru garā skrejceļa. Privātīpašums. Apskatei sazināties iepriekš pa
tālruni 29229743. Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
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45.LIELBĀTAS AVOTS
Lielbātas avots ir lielākais Latvijas dzidravots ar bioloģiski aktīvu
ūdeni. Avots tek no rietumiem uz austrumiem pretī saulei, tādēļ
jau izsenis tiek uzskatīts par maģisku, pat svētu, kam piemīt dziednieciskas spējas. Blakus avotam slejas 4,20 m augsts ūdenskritums, kas ir augstākais mākslīgi veidotais ūdenskritums Latvijā.
Vaiņodes pils, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
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41. TAURĒTĀJU (PAVĀRU) KALNS
Viens no tā saucamajiem galda kalniem-paugurs ar plakanu virsmu
(156,5 m v.j.l.)
No šī kalna ir labi pārredzama Embūtes senleja.
Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
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4. PURMSĀTU SENLIETU KRĀTUVE
Vēstures materiāli atklāj Purmsātu ciema vēstures lappuses,
speciālās izglītības apguvi gadu gaitā bērniem ar īpašām vajadzībām
Purmsātu speciālajā internātpamatskolā. Ekspozīcija veltīta bijušā
Purmsātu pagasta un kolhoza “Pionieris” pastāvēšanas vēsturei.
Materiālus vāc un aktīvi darbojas skolas novadpētnieku pulciņš.
Adrese: “Purmsātu muiža”, Purmsāti, Virgas pagasts
Tālr. 29353408. Apmeklējumu pieteikt iepriekš!

7. VAIŅODES NOVADA SENLIETU KRĀTUVE
Vaiņodes senlietu krātuves pirmsākumi meklējami 2006. gadā.
Bagātīgais seno pūra lāžu saturs vēsta par dažādām vēstures
liecībām Vaiņodes novadā un tuvējā apkārtnē. Šeit apskatāmas senas grāmatas, dažādi vēsturiski sadzīves priekšmeti un darba rīki.
Senlietu krātuves apmeklējumu nepieciešams pieteikt iepriekš pa
tālruni: 63451572 vai turisms@vainode.lv
Adrese: Vaiņodes dzelzceļa stacijas ēka, Brīvības iela 2a, Vaiņode,
Vaiņodes novads, LV-3435

P Ē D Ā M

3. KALĒTU SENLIETU KRĀTUVE
Kalētu pagasta pārvaldes mājas 2. stāvā. Tajā atrodami materiāli
par Kalētu muižas un 1876. gadā dibinātās Kalētu skolas vēsturi,
Kalētu un Ozolu ciemu un pagasta kultūras tradīcijām. Tiek vāktas
un eksponētas vācu un krievu laika senlietas, kā arī bijušās kopsaimniecības – sovhoza “Druva” fotogrāfjas un dokumentācija.
Adrese: “Brūzis’’, Kalēti , Kalētu pagasts
Apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālruni 26423893!

P Ē D Ā M
P A

6. KROTES SENLIETU KRĀTUVE
Tās krājumā ir daudzveidīgi materiāli par Bunkas un Krotes
ciemu, Krotes pamatskolas vēsturi, daudz senu lietu, sadzīves
priekšmetu. Bunkas pagastā dzimušo dzejnieku Kronvaldu Ata
un Alfrēda Krūkļa dzimtas ciltskoks, kā arī daiļdarbi un apraksti. Bagāts materiālu klāsts ir par divu Latvijas valsts prezidentu
vizītēm Bunkas pagastā.
Adrese: “Krotes bibliotēka”, Krote, Bunkas pagasts.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālruni 25619952!

P A
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2. GRAMZDAS SENLIETU KRĀTUVE
Gramzdas pamatskolā. Tajā apkopoti materiāli par Gramzdas skolas pastāvēšanas vēsturi, Gramzdas un Aizvīķu ciemu, savākta
interesanta senu lietu kolekcija. Vēstures materiāli stāsta par
Aizvīķu baptistu un Gramzdas luterāņu baznīcu un abu baznīcu
draudžu darbību.
Adrese: Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pagasts
Apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālruni 28374204!

5. PRIVĀTA SENLIETU KRĀTUVE “ĢILDĒNI”
19. gs. vidū celta lauku sēta, kuru varētu salīdzināt ar Kurzemes sētu brīvdabas muzejā. Mājai saglabājušās visas palīgēkas.
Klētī iekārtota atrasto senlietu glabātava – visas senās lietas ir
atrastas “Ģildēnu” īpašuma 18 ha teritorijā. Seno lietu krājums
dod priekšstatu par lauksaimniecisko ražošanu un daudzām reiz
lietotām sadzīves lietām, kas raksturīgas 19. gs. beigām un 20. gs.
sākumam. Adrese: “Ģildēni”,Tadaiķi, Bunkas pagasts.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālruni 27135771!

V Ē S T U R E I
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1. PRIEKULES SENLIETU KRĀTUVE
Sākta veidot pēc 2005. gada. Interesenti var aplūkot dažādu laiku
sadzīves priekšmetus, īpaši 20. gs. 20.–30. gados darinātus, labi
saglabājušos rokdarbus un izšuvumus. Priekules dzelzceļa attīstības, Priekules patērētāju biedrības vēstures fakti un unikāli
dokumenti ataino ekonomikas un saimnieciskās dzīves uzplaukumu
Priekulē pirms Otrā pasaules kara. Adrese: Skolas iela 12, Priekule
Tālr. 26132442. Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
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2. AUTO TRASE “PILSKALNI”
“Pilskalni” piedāvā licencētu autotrasi, kurā vasaras sezonā tiek
rīkotas Latvijas čempionāta sacensības autokrosā. Interesentiem
piedāvā treniņu braucienus, kā arī izbraukties ar jebkādu transporta līdzekli, noslēdzot individuālu līgumu par civiltiesisko atbildību.
Adrese: “Pilskalni”, Priekules pagasts
Tālr. 26569872, e-pasts: janis.palevics@inbox.lv

6. KALĒTU MEŽA PARKS “PRIEDIENS”
Parks stādīts barona Noldes laikā un pazīstams kā Kalētu muižas
parks. Parkā darbojas trīs – sēņu, dzīvnieku un ārstniecības augu –
dabas takas, kā arī sastopami vairāki eksotiski, retu sugu koki
un dižkoki. Parkā izveidots bērnu rotaļu laukums, kas aprīkots ar
dažādu grūtību pakāpju šķēršļu joslām u.c. brīvdabas atrakcijām.
Koordinātes: 56°21’34.2”N 21°29’21.1”E vai 56.359494, 21.489197

3. PRIEKULES VELOKLUBS
Aicina doties velo izbraucienos pa skaistākajiem Priekules novada
dabas un tūrisma objektiem. Katrai grupai piedāvājumu sagatavojam individuāli, dažādas grūtības maršrutus pēc grupas vēlmēm
un interesēm.
Adrese: Raiņa iela 5, Priekule
Velo gidi: 28631995, 26547057, www.priekulesveloklubs.lv

7. PRŪŠU ŪDENSKRĀTUVE
Mākslīgi radīta ūdenskrātuve 63 ha lielā platībā. Aktīva atpūta
pie ūdens un uz tā – labiekārtota peldvieta, laivu un ūdens velosipēdu noma. Ūdenskrātuve bagāta ar vairāk kā 15 saldūdens zivju
sugām. Virgas pagasta pārvalde izsniedz makšķerēšanas licences.
Tālr. 63454848, 26536512, e-pasts: baloderuta@inbox.lv.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
“Prūši”, Paplaka, Virgas pagasts, Priekules novads

4. BIEDRĪBA “PĀRCĒLĀJS”
Veic velosipēdu un laivu nomu.
Adrese: Baznīcas iela 26, Priekule
Tālrunis: 26426992
e-pasts: inars.jaunzems@inbox.lv

8. IZJĀDES AR ZIRGIEM “STIEBRIŅOS”
Sporta biedrība “Kanu atvars” piedāvā izjādes dabā ar zirgiem un
ponijiem, vizināšanos sacīkšu pajūgos gar Virgas upīti un Prūšu
ūdenskrātuvi, jāšanas pamatiemaņu apgūšanu, izglītojošas ekskursijas grupām, kāzu un citu svinību pasākumu apkalpošanu.
Sniedzam reitterapijas pakalpojumus.
Adrese: “Stiebriņi”, Paplaka, Virgas pagasts, tālr. 26534780б,
e-pasts: kanuatvars@inbox.lv. Apmeklējumu pieteikt iepriekš!

A T P Ū T A

5. GRAMZDAS MEŽAPARKS AR DABAS KINOZĀLI
2 km garas pastaigu takas, “Zaļā klase” un dabas kinozāle “Daba
iedvesmo” ar 40 sēdvietām.Mežaparka teritorijā ierīkota arī
velo trase, kurā regulāri tiek organizētas MTB velo sacensības
“Gramzdas zobrats”.
Koordinātes: 56°22’04.6”N 21°36’26.7”E vai 56.367949, 21.607423

A K T Ī V Ā
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1. DIŽOZOLI
“Dižozolu” saimnieki labprāt palīdzēs noorganizēt atraktīvas un
jautras sporta spēles kolektīviem,
neaizmirstamas dzimšanas dienas mazākajiem atpūtniekiem,
kā arī ļaus baudīt klusumu un mieru dabas mīļotājiem. Zvaniet 26260526, vienosimies par Jūsu ierašanos un atpūtas iespējām.
Koordinātes: 56.429094, 21.646988
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10. AIZVĪĶU PARKS
Lieliska pastaigu un atpūtas vieta ģimenēm ar bērniem, jo bez dabas veidotām gleznainām meža ainavām te apskatāmi cilvēka roku
darināti pasaku un teiksmu tēli, kas ceļotājiem vēsta teiksmas
un notikumus arī no Aizvīķu ciema vēstures. Meža parks sēts un
stādīts 19. gs 80. gadu beigās kā Aizvīķu muižas parks.
Koordinātes: 56°20’02.8”N 21°43’27.5”E vai 56.334108, 21.724315
Apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālruni 29186717!

14. VOLEJBOLS
Sportotāju ērtībām ir iekārtots pludmales volejbola laukums, kurš
ir brīvi pieejams interesentiem.
Adrese: Peldu iela 1, Priekule

11. MINIGOLFS
Spēle, ko var spēlēt gan liels, gan mazs; gan iesācējs, gan profesionālis; gan vienatnē, gan kompānijā; tas ir lielisks atpūtas veids
ģimenes vai draugu lokā.
Adrese: Aizputes iela 1A, Priekule

15. DIŽBRAKŠĶI
Laipni aicināti uz “Dižbrakšķiem” atpūsties un pamakšķerēt
skaistā vietā, zivju dīķī starp Priekuli un Kroti. Interesēties pa
tālruni: 29693559 vai 29998362

12. SLIDOTAVA
Ziema ir jāizbauda kārtīgi, jo tāda mums gadā ir tikai viena.
Ziemas sezonā norisinās amatieru hokeja turnīrs, kas pulcē hokeja
spēles entuziastus, kā arī darbojas publiskā slidotava, kas pieejama
ikvienam apmeklētājam.
Adrese: Peldu iela 1, Priekule

16. VELĒKŅI
Laipni aicināti atpūsties pie neskartas dabas ezera krastā, ar
makšķerēšanu un teltīm Krotē. Tālr. 22480212.
Koordinātes: 56°32’39.8”N 21°34’13.2”E vai 56.544385, 21.570342

A T P Ū T A

13. TENISS
Priekules viesiem pieejams tenisa korts. Pieejams gan pirmsskolas
vecuma bērniem, gan arī gados vecākiem cilvēkiem.
Adrese: Aizputes iela 1A, Priekule

A K T Ī V Ā
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9. MŪZIKAS DABAS TAKA PURMSĀTOS
Īpaša dabas taka, kurā izvietoti lielformāta āra mūzikas instrumenti,
kas pieejami arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ksilofons, spoguļzvani, varavīksnes bungas, vertikālie zvani un marimba ir pieci mūzikas instrumenti, kas uzstādīti starp simtgadīgā parka kokiem, iepretim muižas ēkai, kur atrodas Purmsātu speciālā internātpamatskola.
Muzicēšanu brīvā dabā aicināts izmēģināt ikviens.
Adrese: Purmsāti, Priekules novads
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18. DABAS PARKS “EMBŪTE”
Dabas parks “Embūte” ir Natura 2000 teritorija. Dabas parkā
sastopamas 7 Latvijā īpaši aizsargājamas augu un dzīvnieku
sugas, kā arī 9 putnu sugas. Dabas parka teritorijā ir arī vērtīga
kultūrvēsturiskā ainava. Tā veidojusies un saglabājusies no 13. līdz
19. gadsimtam. Svarīgākie kultūras mantojuma objekti izvietoti
dabas parka centrālajā daļā un Embūtes vēsturiskajā centrā.
Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

22. BĀTAS DZIRNAVU DĪĶIS (MUSKATA DĪĶIS)
Mākslīgi veidota ūdenstilpe Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta
ziemeļaustrumu daļā. Ietek Bātas, Veldas upes, iztek Lētīža uz
Ventu. Atpūtas vieta peldētājiem, makšķerniekiem, laivotājiem.
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads

19. EKO TAKA EMBŪTES DABAS PARKĀ
Embūtes senleja ir viena no skaistākajām Kurzemes vietām. Tā atgādina varenu trauku, ko no visām pusēm ietver pauguri. Atpūtnieku vajadzībām iekārtota eko dabas taka, kas ierīkota Embūtes
ainaviskākajās vietās. Taka aprīkota ar trepēm, skatu platformām,
informācijas stendiem, veselības stendiem, labierīcībām. No skatu
torņa iespējams vērot Embūtes panorāmu.
Embūtes pagasts, Vaiņodes novads

23. PIŽUKA DĪĶIS
Mākslīgi izveidota ūdenstilpe Vaiņodes centrālajā daļā uz ziemeļrietumiem no Vaiņodes centra, blakus stadionam. Tā platība ir 19
ha. Dīķis jaunu veidolu ieguvis pēc labiekārtošanas, uz tā izveidotas
vairākas mākslīgās saliņas.
Dīķis piemērots makšķerēšanai, skatu baudīšanai. Gar dīķa malu
ved iestaigātas takas, atpūtas vieta ar galdu un soliem.
Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads

20. LOKA ŠAUŠANA EMBŪTES SENLEJĀ
Loka šaušana ir sens dabai un videi draudzīgs sporta veids, ar
ko var nodarboties jebkurā vecumā, un tas ir vienlīdz aizraujošs
kā bērniem un jauniešiem, tā pieaugušajiem un senioriem. Tiek
piedāvāta loku un bultu noma, pieteikšanās iepriekš ir obligāta.
Tālrunis: 26197185, www.curland.lv

24. VAIŅODES STADIONS
Stadions ir labiekārtots ar skrejceliņiem, futbola laukumu, basketbola laukumiem, pludmales volejbola laukumu, atpūtas vietām
bērniem. Stadions ir pieejams ikvienam, jebkurā gadalaikā.
Avotu iela 4, Vaiņode, Vaiņodes novads
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21. VĪBIŅU PARKS
Vībiņu parkā ierīkota ugunskura vieta, pastaigu takas, soli, pludmales volejbola laukums. Parka malā atrodas Mednieku dīķis, kas
ir labiekārtots tā, lai ikviens šeit varētu peldēt, makšķerēt, laivot.
Vībiņi, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
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17. BIEDRĪBA „KALĒTU VIETĒJĀS INICIATĪVAS GRUPA”
Nomai pieejamas kanoe laivas un nūjošanas inventārs.
Adrese: “Liepavoti”, Kalēti, Kalētu pagasts.
Tālr. 26423893 vai 63461497
e-pasts: artiite@inbox.lv
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1. ROKDARBNĪCA
Vieta, kur ikviens var piedalīties radošajās nodarbībās – aušanas,
fīmo rotu darināšanas, papīra darbu un gleznošanas nodarbības
Adrese: Galvenā iela 8, Priekule.

26. DAUDZFUNKCIONĀLAIS SPORTA LAUKUMS VAIŅODĒ
Laukuma izmēri 15 x 30 m, tam ir gumijots segums un kompozītmateriāla apmale. Vasarā piemērots minifutbola, basketbola, florbola un volejbola spēlēšanai. Ziemā laukumā tiek ieklāts ledus, un
tas tiek izmantots kā hokeja laukums vai publiskā slidotava.
Raiņa iela 4, Vaiņode, Vaiņodes novads

2. PRIEKULES RADOŠO PIEAUGUŠO KLUBS “SASPRAUDE”
Klubiņš aicina radoši darboties ar dažādiem materiāliem un apgūt
daudzus mākslas veidus – kluba darbības lokā ietilpst māls, polimērmāls, ﬂīžu lausku mozaīkas, ādas apstrāde, aušana, pīšana,
dekupāžas tehnika, glezniecības pamati. Aicinām iegriezties pie
mums un pašiem izmēģināt!
Adrese: Skolas iela 12, Priekule, tālr. 26421205
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!

27. ATPŪTAS VIETA “VOLZBAHS”
Stāva nogāze ar elpu aizraujošu skatu pāri gravai. Ziemā pieejams
vairāk kā 100 metrus garš nobrauciens ar slēpēm, sniega dēli
vai ragaviņām, un pie atbilstošiem laikapstākļiem kalnā darbojas
pacēlājs. Citos gadalaikos- ideāla vieta piknikam, foto sesijām,
pastaigām. Atrodas 2 km no Vaiņodes centra ZR virzienā.
Vaiņode, Vaiņodes novads, tālr.: 29391023
facebook.com/biedribavolzbahs

3. KERAMIKAS DARBNĪCA “VIRZAS”
Keramikas darbnīcā “Virzas” aicinām izmēģināt roku gan pie podnieka virpas, gan ar ģipša formiņām, gan vienkārši izveidojot interesantas lietas. Piedāvājam pavingrināties arī trauku apgleznošanā.
Darbošanās ilgums parasti ir no 1 līdz 2 stundām, un pēc spraiga
darba iespējams atpūsties pie ugunskura un apskatīt Paplakas tuvējo apkārtni.
Adrese: “Virzas”, Paplaka, Virgas pagasts, tālr. 26534381
http://virzas.lv/, apmeklējumu pieteikt iepriekš!

28. ELKUZEMES DZIRNAVU DĪĶIS
Labiekārtota atpūtas vieta dabai draudzīgiem atpūtniekiem.
Makšķerēšana, laivošana, telšu vietas.
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads

4. AMATNIEKU IZSTĀDES BIEDRĪBAS MĀJĀ
Amatnieku izstādes, tirdziņi tradicionāli norisinās jau vairāku gadu
garumā. Gadā vairākas reizes kopā sanāk vietējie mājražotāji un
citi sava amata pratēji (adītājas, šuvējas, audējas, rotu darinātājas
u.tml.). Ikgadējie tirdziņi parasti norisinās Lieldienu nedēļā, nedēļā
pirms Ziemassvētkiem.
Sīkāka informācija www.vainode.lv, tālr. 29196937
Adrese: Raiņa iela 5, Vaiņode, Vaiņodes novads

R A D O Š I E
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25. BĒRNU LAUKUMS UN ĀRA TRENAŽIERI
Āra trenažieri un bērnu laukuma aktivitāšu komplekss ir brīvi pieejami ikvienam apmeklētājiem jebkurā gadalaikā.
Raiņa iela 4, Vaiņode, Vaiņodes novads
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1. KAFEJNĪCA/ ĒDNĪCA “IKARS”
Aicina uz gardu maltīti gan ikdienā, gan svētku dienās. Klāj banketu
galdus pēc iepriekšēja pasūtījuma. Iepriekš pasūtot, nodrošina ēdienu piegādi novada teritorijā!
Adrese: Aizputes iela 1, Priekule, tālr. 27188788, 63461182
Darba laiks: 11.00–16.00, vaclovs@inbox.lv. Grupas pieteikt iepriekš!
2. ĒDNĪCA “LIEPU ALEJA”
Aicina baudīt garšīgas pusdienas. Klāj banketu galdus svinīgiem,
priecīgiem un bēdīgiem notikumiem – pēc iepriekšēja pasūtījuma.
Adrese: Vaiņodes iela 9, Priekule, tālrunis: 63461304
Darba laiks: darba dienās 9.00–16.00
Pasūtījumus pieņem iepriekš!
3. Z/S “DAIGA” KALĒTOS
Kafejnīca klāj jubileju, kāzu, banketu, bēru un citu pasākumu
mielastu galdus. Pieņem individuālus pasūtījumus.
Adrese: “Mazā skola”, Kalēti, Kalētu pagasts
Tālrunis: 29586024. Pasūtījumus pieņem iepriekš!

4. OGU AUDZĒTAVA “DĒSELES DĀRZI”
Pie mums sezonas laikā var mieloties un iegādāties zemenes,
krūmmellenes, avenes, plūmes, bumbierus, ābolus, kazenes,
upenes, vīnogas, sausseržus. Piedāvājam ekskursijas dārzos un
vīna degustācijas. Apmeklējumam pieteikties iepriekš.
Adrese: Dēsele, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3436
Tālrunis: 29340662, e-pasts: info@deselesdzirnavas.lv
5. EMBŪTES GARŠAUGI
Mājražotājs SIA “Miju” nodarbojas ar dārzeņu un garšaugu
audzēšanu un žāvētu garšaugu maisījumu ražošanu, izmantojot
produktus tikai no pašu saimniecības. Lietojot šīs piedevas, var
samazināt sāls patēriņu un aizstāt ievestās garšvielas un pārtikas piedevas ar vietējām. Interesentiem garšaugu un dārzeņu
prezentācijas un degustācijas iepriekš piesakoties.
Tālrunis: 26302377, e-pasts: in66jur@inbox.lv

APZĪMĒJUMIS
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2. MŪSMĀJAS
Adrese: Ganību iela 22, Priekule
Tālrunis: 29165112, 63461474
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
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3. ATPŪTAS VIETA “DIŽOZOLI”
Tālrunis: 26260526, Koordinātes: 56.429094, 21.646988.
Apmeklētājus pieteikties iepriekš!
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5. PRŪŠU ŪDENSKRĀTUVE
Adrese: „Prūšu ūdenskrātuve” Virgas pagasts Priekules novads.
Tālrunis: 26536512, e-pasts: baloderuta@inbox.lv
3
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1. VIESU NAMS “PARKA NAMIŅŠ”
Adrese: Parka iela 18, Priekule, tālr. 26193397
http://placdarms.lv/parkanamins
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
2

5

6. LAUKU MĀJA AR PIRTI “’ČIEKURIŅI”
Adrese: Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pagasts, Priekules novads
Tālrunis: 29236979, e-pasts: ilonasanta@inbox.lv
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
2
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7. PURMSĀTU INTERNĀTSKOLA
Adrese: Purmsātu muiža, Purmsāti, Virgas pagasts,
Priekules novads
Tālrunis: 29217096
25
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4. LĪBIEŠI
Adrese: Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules novads
Tālrunis: 28278449, e-pasts: inguna.duce@gmail.com
http://viesumajas.lv/lv/viesu-nams/libiesi

8. EMBŪTES MUIŽA
Adrese: Embūte-1, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
Tālrunis: 26632134
e-pasts: embutes.tic@inbox.lv
5
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9. TELŠU VIETAS JODA DAMBĪ
Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
Tālrunis: 26632134, e-pasts: embutes.tic@inbox.lv
Koordinātas: 56 ‘ 30 , 21’ 49
10. BRĪVDIENU MĀJA “RATNIEKI”
Adrese: Lauku iela 4, Vībiņi, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
Tālrunis: 29120656
e-pasts: andra@sia-ahg.com
2
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11. VIESU MĀJA “DĒSELES DZIRNAVAS”
Adrese: Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
Tālrunis: 29340662
e-pasts: deselesdzirvanas@inbox.lv
10

WC
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12. ATPŪTAS VIETA “PĒTERIŠĶI”
Adrese: Pēterišķi, Vaiņodes novads, Auguste
https://www.facebook.com/peteriskiav/
Tālrunis: 26490738
e-pasts: zspeteriski@gmail.com
WC

13. BRĪVDIENU MĀJA “GAILIŠĶE”
Adrese: Kalēji 5, Auguste, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
Tālrunis: 29336085, 26425677
e-pasts: info@gailiske.lv , www.gailiske.lv
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Adrese: Priekules novada pašvaldība, Saules iela 1, Priekule LV-3434
Priekules novada pašvaldības tūrisma darba organizators, tālr.: 63497950; 26132442,
e-pasts: turisms@priekulesnovads.lv
Bunkas pagasts (Tadaiķi, Krote, Bunka): 25619952
Purmsātu muiža, mūzikas taka, Kārļa XII zābaks, Virgas muiža: 29353408, 25618600
Kalētu “Priediens” un senlietu krātuve: 26423893
Gramzdas pagasts: 28374204
Aizvīķu dabas parks: 29186717
GIDA PAKALPOJUMI:
no personas - 1.50 €
bērniem līdz 7 gadiem – bezmaksas
grupas (virs 20 cilvēki) – 25 €
VAIŅODES NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJA
Tālr.:63451572, e-pasts: turisms@vainode.lv
Vaiņodes novada mājaslapa: www.vainode.lv
EMBŪTES TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Tālr.: 26632134, e-pasts: embutes.tic@inbox.lv
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PRIEKULES NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJA

Priekules un Vaiņodes
novada pašvaldības
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