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KULDĪGAS NOVADS

DIENVIDKURZEMES NOVADS

LIEPĀJAS PILSĒTA

JAUNUMI UN 
PASĀKUMI
KURZEMĒ
2023

Aizraujoši piedzīvojumi, brīnišķīga daba, koncerti,
pārgājieni, muzeji, ekspedīcijas un daudz citu jaunumu Kurzemē 
2023. gadā!

VENTSPILS PILSĒTA

VENTSPILS NOVADS

PASĀKUMI KURZEMĒ 2023

TALSU NOVADS

TUKUMA NOVADS

SALDUS NOVADS



Kuldīgas
novads
ALEKŠUPĪTES
EKSPEDĪCIJA

DABAS GALERIJA

RETRO VELOSIPĒDU MUZEJS 
“CISKDRILL”

Tā ir iespēja sajust Kuldīgas 
vecpilsētas šarmu, līkumojot pa Alekšupītes 
akmeņaino gultni, pārvarot nelielus 
ūdenskritumus, izejot upi zem tiltiem un 
uzzinot seno namu noslēpumus ekspedīcijas 
vadītāja stāstījumā. Ekspedīcijas 
dalībniekiem tiek iedotas gumijas kurpes 
vasarā vai gumijas kombinezoni vēsākā laikā.

Baznīcas iela 5, Kuldīga
FB: VisitKuldiga 
(+371) 29334403

Vieta Rendas mežos ar unikālu dizainu, kurā 
apvienojas daba un cilvēks cieņpilnā 
mijiedarbībā, veidojot cilvēka saikni ar dabu. 
“Dabas galerijā” pieejami grupu seansi kā 
sajūtu piedzīvojums ar pārgājienu, stāstiem 
un dabas maltīti, kā arī indviduālie seansi ar 
pastaigu pa meža takām un iespēju klausīties 
8 stāstus par dabas objektiem un dzeju no 
kokiem, redzēt dabas instalācijas, baudīt 
maltītes un nakšņot rotejošā namiņā ar 
izbīdāmu grīdu. 

Rendas pag., Kuldīgas nov.
www.nepieradinatasnaktsmitnes.lv
(+371) 29395043

Retro velosipēdu muzejs atrodas Kuldīgas 
vecpilsētas sirdī, un tajā iespējams iepazīties 
ar velosipēdu vēsturi, to restaurēšanas 
procesu, kā arī iznomāt retro velosipēdus 
izbraucieniem pa pilsētu un tās apkārtni. 
Muzejā apskatāma arī Jura Vilsona 
privātkolekcija ar interesantiem sērkociņiem 
un adatām, kas ražoti tepat, Kuldīgā, Latvijā 
un ārpus mūsu valsts robežām.

Baznīcas iela 23, Kuldīga
FB:Ciskdrill
(+371) 29996264



Kuldīgas
novads

VISUMNĪCA

ADATU FABRIKA
STARPTAUTISKA MĀKSLAS, 
AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS UN 
KOPRADES MĀJA

“GAISMU SPĒLE”
VENTAS RUMBĀ

Gaismas un skaņas piedzīvojumu telpa, kurā 
ieskatīties bezgalībā, ieklausīties mistikā un 
sajust Visuma klātbūtni. Telpā apskatāmās un 
sajūtamās ekspozīcijas un piedzīvojumi ir 
mainīgi, piesaistot dažādus māksliniekus un 
radošas personības un piedāvājot daudzveidīgu 
un aizraujošu programmu.

Baznīcas iela 22, Kuldīga
FB:visumnica
(+371) 26311310

Ventas rumba – platākais ūdenskritums Eiropā 
(249 m) – turpmāk redzama arī diennakts 
tumšajā laikā. Nedēļas nogaļu vakaros, kā arī 
svētkos vai pilsētai nozīmīgos notikumos virs 
ūdenskrituma būs skatāmas gaismu spēles. Tās 
ieteicams vērot no Pils ielas, senā ķieģeļu tilta 
vai Mārtiņsalas.

Ventas rumba, Kuldīga
FB:VistitKuldiga
(+371) 29334403

Kuldīgas Adatu fabrika ir jauna 
kultūrtelpa Latvijā, kas ir mājvieta Latvijas 
Mākslas akadēmijas starptautiskās maģistra 
studiju programmas “Pakalpojumu dizaina 
stratēģijas un inovācijas studentiem”.

Ēkā atrodas arī Kuldīgas mākslinieku rezidence, 
prototipēšanas darbnīcas, kā arī Kuldīgas 
digitālo inovāciju centrs un LIAA Kuldīgas 
biznesa inkubators.

Kalpaka iela 4, Kuldīga
FB:AdatuFabrika



Kuldīgas
novads

ALSUNGAS AMATU MĀJA

KULDĪGAS NOVADA MUZEJA 
KRĀJUMA UN PĒTNIECĪBAS 
NODAĻA

Vēsturiskās Latvijas Bankas Kuldīgas 
nodaļas ēkas 2. stāvā šobrīd top atvērtā 
krājuma ekspozīcija “Ceļojums muzeja 
krājumā”, kuru veido 6 tematiskās daļas. 
Atvērtā krājuma izveidošana dos iespēju 
apmeklētājiem iepazīt neeksponētos 
muzeja krājuma priekšmetus, izzināt 
vēsturi un apskatīt senatnīgo un grezno 
celtni. Ekspozīcijā tiek izvietoti priekšmeti, 
kas raksturo Viduskurzemes vēsturi no 
pirmo cilvēku ienākšanas šajā teritorijā līdz 
pat mūsdienām. Krājums tiks atvērts 
2023. gada vasarā.

Dzirnavu iela 5, Kuldīga
www.kuldigasmuzejs.lv
(+371) 22015462

Alsungas amatu māja vienkopus pulcē dažādu 
amatu meistarus, glabā kultūras un vēstures 
liecības un tradīcijas. Ēkā darbojas tūrisma 
informācijas centrs, izstāžu zāle un ir 
apskatāmas trīs pastāvīgās ekspozīcijas – suitu 
dzīvojamā istaba, virtuve un katoļu priesteru 
tērpi. Amatu mājā ir iespēja izmēģināt 
prasmes keramikas mākslā, pagatavot 
sklandrausi vai kādu citu suitu ēdienu, kā arī 
uzzināt par suitu tērpu tapšanu un pašiem 
pamēģināt prasmes aušanā.

Skolas iela 11A, Alsunga, Kuldīgas nov.
FB:VisitAlsunga
(+371) 26425015

ALSUNGAS LIVONIJAS ORDEŅA 
PILS EKSPOZĪCIJA

2023. gada aprīlī Alsungas Livonijas ordeņa 
pilī būs apskatāma pastāvīga interaktīvā 
ekspozīcija, kurā būs iekļautas skaņu un 
virtuālās realitātes instalācijas, interaktīva 
video projekcija, informatīvas plāksnes, 
lielizmēra saktas puzle, kurā jāliek saktas 
actiņas, un puzle suitu apkakles rakstā. 
Ekspozīcija tapusi ERAF projektā “Jēkaba ceļa 
kultūras mantojuma un mākslas jaunrades 
magnēti”. 

Pils iela 1, Alsunga, Kuldīgas nov.
FB:AlsungasViduslaikuPils
(+371) 26425015; 26699509



Dienvidkurzemes
novads

BOHĒMA AIZPUTĒ 

Aizpute ir viena no vecākajām pilsētām 
Kurzemē, tajā laiks kustas citādāk, un katrs 
iedzīvotājs ir daļa no tās. Šai pilsētai piestāv 
bohēma, un mēs gribam, lai arī tu to izbaudi. 
Šīs vietas patrioti, uzņēmēji un fantastiskie 
cilvēki ir izveidojuši piedāvājumu, kas caur 
garšām un stāstiem ļauj jebkuram iepazīt īsto 
Aizputi. Izbaudi tās šarmu, iedzīvotāju 
sirsnību un pilsētas būtību! Atvilkt elpu un 
atpūsties!

Aizpute, Dienvidkurzemes nov.
FB:DienvidkurzemeTravel
(+371) 22x354525
(tikai vasaras sezonā)

PĀRGĀJIENI 
DIENVIDKURZEMĒ
Pārgājiens ir brīnišķīgs veids, kā ļauties dabas 
valdzinājumam un mieram, sabalansējot 
atpūtu ar aktivitāti. Piedāvājumā gan garāki 
pārgājienu maršruti, gan pastaigas kādā no 
Dienvidkurzemes novada parkiem.

www.dienvidkurzeme.travel

GRAMZDAS MEŽAPARKS 
“DABA IEDVESMO”

Mežaparka 2 km pastaigu takai ir ciets 
segums, tāpēc tā ir piemērota cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām. Tajā atrodas divi laukumi 
ar lapenēm, kur ērti ieturēt maltīti svaigā 
gaisā. Pastaigā, var nesteidzīgi baudīt mākslu, 
jo meža galerijā izstādīti 13 lielformāta 
gleznojumi ar rakstnieka Sudraba Edžus 
daiļrades varoņiem un Gramzdas apkārtnes 
vēsturisko teiku tēliem, kuru veidošanā 
iesaistījušies dažādi mākslinieki.

Gramzdas mežaparks, 
Gramzda, Dienvidkurzemes nov.
GPS: 56.367116, 21.606736

MEŽA DIZAINA DĀRZS
“FOREST DESIGNED””

Latvijā pirmā mēbeļu audzētava ir vienlaikus 
arī dārzs, kurā aplūkot augošas mēbeles un 
citus brīnumus, kā arī mācīties un svinēt. 
Šeit, meža ielokā, cilvēkam draudzīgi 
sadarbojoties ar koku, top krēsli, lampu 
abažūri, drēbju pakaramie, statīvi, 
stāvlampas, nojumes un daudzi citi objekti. 
Te tiek piedāvāta ekskursija, pasākumu un 
piknika vieta, kāzinieku programma u.c. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

“Krišjāņi”, Cīravas pag., Dienvidkurzemes nov.
FB:ForestDesigned
(+371) 28449044



Liepājas
pilsēta

6.

Alsungas amatu māja vienkopus pulcē dažādu 
amatu meistarus, glabā kultūras un vēstures 
liecības un tradīcijas. Ēkā darbojas tūrisma 
informācijas centrs, izstāžu zāle un ir 
apskatāmas trīs pastāvīgās ekspozīcijas – suitu 
dzīvojamā istaba, virtuve un katoļu priesteru 
tērpi. Amatu mājā ir iespēja izmēģināt 
prasmes keramikas mākslā, pagatavot 
sklandrausi vai kādu citu suitu ēdienu, kā arī 
uzzināt par suitu tērpu tapšanu un pašiem 
pamēģināt prasmes aušanā.

Skolas iela 11A, Alsunga, Kuldīgas nov.
FB:VisitAlsunga
(+371) 26425015

17.19. GADSIMTA INTERJERA 
MUZEJS “HOIJERES KUNDZES 
VIESU NAMS”

Ēkas pirmajā stāvā atjaunots sākotnējais 
17.gadsimta telpu plānojums – krogs un 
dzīvojamās istabas, kā arī vēsturiskais 
manteļskurstenis ar maizes krāsni.  Muzeja 
otrais stāvs rada priekšstatu par turīga 
liepājnieka mitekli 19. gadsimtā – te iekārtota 
dzīvojamā istaba, bērnistaba, guļamistaba un 
virtuve. Restorānā “Hoijeres krogs” viesiem ir 
iespēja nobaudīt labumus no 17. gadsimta 
ēdienkartes, bet “Stenderu konditorejā” – kefeju 
un kūciņas.

Kungu iela 24, Liepāja
www.liepajasmuzejs.lv
(+371) 26476528

LEĻĻU MĀKSLAS UN 
DIZAINA MUZEJS

Muzeja pamatekspozīcijā atspoguļota 19. 
un 20. gadsimta leļļu, rotaļlietu un sadzīves 
priekšmetu vēsture. Papildus iekārtotas arī
trīs izstāžu zāles, kurās tiek eksponēta 
laikmetīgā māksla, kā arī tiek atklātas 
dizainam veltītas izstādes. Īpaša ir Liepājā 
mazākā izstāžu telpa “Mākslas ala”, kurā 
muzeja veidotāji gan topošajiem, gan 
profesionālajiem māksliniekiem piedāvā 
rīkot viena mākslas darba soloizstādi.

Zivju iela 3, Liepāja
www.galerijaromasdarzs.lv
(+371) 28298851, 26717972

SIENU GLEZNOJUMU MARŠRUTS

Dodies Liepājas ielās un atklāj lielformāta mākslas darbus, kas grezno 
gan ēku brandmūrus pilsētas centrā, gan dzīvojamās ēkas un 
vēsturiskās nocietinājumu būves Karostā!

Sienu gleznojumu karte



Liepājas
pilsēta

ZIVJU GRILBĀRS AR 
CEĻOJUMU JŪRĀ

KUĢĪTIS  KATAMARĀNS 
“WATER SLEDGE”

Izbraucieniem pa Tirdzniecības
kanālu un ostas akvatoriju tagad 
pieejamas arī ūdens “ragavas”. 
Dodies apskatīt Liepāju no cita 
skatu punkta vai noīrē katamarānu
ballītei!

Jahtu ostas piestātne, Liepāja
FB:WaterSledge
(+371) 20070780

Ļaujies garšas baudījumam 
izbraucienā ar vēsturisku zvejas kuģi! 
Kuģa pavārs pagatavos zivju maltīti, 
kamēr tu baudīsi saulrietu jūrā. 
Jūrā var doties arī ar zvejas kuģīti, 
piedalīties tīklu celšanā un dienas loma 
grilēšanā uz kuģa klāja.

Jahtu ostas piestātne, Liepāja
www.jatravel.lv
(+371) 26529955

KONCERTDĀRZS 
“PŪT, VĒJIŅI!”

Leģendārā brīvdabas koncertestrāde 
Jūrmalas parkā atdzimusi jaunā 
veidolā un atkal gaida pasākumu 
apmeklētājus. 
Koncertdārza apkārtnē apskatāma 
arī Latvijas mūziķu slavas aleja.

Miķeļa Valtera iela 7, Liepāja
www.putvejini.com



Liepājas
pilsēta KAROSTAS UN 

NEATKARĪBAS KARA 
MUZEJS REDANĀ

Viena no muzeja ekspozīcijām stāsta 
par Karostas rašanos, būvniecību un 
vēsturi. Otra ekspozīcija veltīta 
Neatkarības karam 1919. gadā un 
brīvības cīņām, kas notika Liepājā. 
Muzejā apskatāma arī karte ar 
svarīgāko Karostas ēku un 
nocietinājumu maketiem.

14. novembra bulvāris 82/86, Liepāja
www.karostascietums.lv/redans
(+371) 26369470

TĪKLU TORNIS
Pārbaudi savu veiklību trīsstāvīgā tīklu tornī ar 
labirintu, batutu, kustīgām kāpnēm un bumbu 
laukumiem!

Jūrmalas parks pie Jūrmalas ielas, Liepāja
www.tiklutornis.lv
(+371) 27088933

LATVIJAS KARA MUZEJA 
VĒSTURES EKSPOZĪCIJA 
LIEPĀJAS KRASTA 
ARTILĒRIJAS BATERIJĀ NR.2

130 gadus Liepājas cietokšņa baterijai Nr. 2 
bijusi ļoti ierobežota piekļuve, tā bijusi 
sabiedrībai slēgta teritorija, kas tika stingri 
apsargāta. Tajā bija ierīkotas dažādu 
pastāvošo varu karaspēka munīciju 
noliktavas. Tagad gida pavadībā var izstaigāt 
Latvijas Kara muzeja izveidotās ekspozīcijas.

Tobago iela 1, Liepāja
www.karamuzejs.lv
(+371) 25603875

DUSMU IZLĀDES TELPA 
“SMASH ROOM LIEPAJA”

Atnāc un sadauzi dažādas mantas, lai 
kontrolētā veidā mazinātu spriedzi vai 
vienkārši izklaidētos!

Zviedru iela 2, Liepāja
FB:smashroomliepaja
(+371) 26463740



Pegaza pagalms, Kuršu iela 20, Liepāja

Liepājas
pilsēta

9.

JAUNUMI LIEPĀJAS PLUDMALĒ 
UN JŪRMALAS PARKĀ

Liepājas pludmale tapusi vēl pievilcīgāka un ērtāka. 
Ir labiekārtotas vairākas izejas uz pludmali. 
Tās ne tikai tikušas pie glītiem apstādījumiem, bet 
aprīkotas ar ērtām, platām koka laipām, dušām un 
dzeramā ūdens krāniem, tualetēm personām ar 
kustību traucējumiem un pārtinamajiem galdiem 
mazuļiem.

Roņu iela un centrālās pludmales zona, Liepāja

JAUNAS 
KULTŪRVIETAS 
LIEPĀJĀ

Radoša atmosfēra un 
mākslinieciska vide 
raksturo jaunās Liepājas 
kultūrvietas.  
Tajās var baudīt dažādu 
žanru koncertus un citus 
pasākumus.

Atmodas dārzs, Atmodas bulvāris 6A, Liepāja
www.atmodasdarzs.lv

53 Vecā ostmala, Vecā ostmala 53, Liepāja
FB:53liepajaoldport



Talsu
novads

VIRSAIŠU IZDZĪVOTĀJS

“Virsaišu izdzīvotājs” ir aktīva un izzinoša pārgājienu programma 3–6 stundu 
garumā, kurā atbilstoši dalībnieku vecumam tiek pielāgots sarežģītības līmenis. 
Pārgājiens notiek meža apvidū, Virsaišu ūdenskrituma apkārtnē – Talsu novada 
Abavas 
senlejas autentiskajā izdzīvotāja apmetnē. Dalībnieku komandām jāpārvar dažādi 
izaicinājumi un jāsacenšas drosmē, ātrumā, veiklībā un attapībā.

Šosejas Sabile–Stende kreisajā malā, pagrieziens uz stādaudzētavu Mazsili
FB:virsaisuudenskritums
(+371) 20037375

DISKU GOLFA TRASE  
“REZIDENCE KURZEME”

Talsu novadā apmeklētājiem 
pieejama disku golfa trase ar 18 groziem, kas 
piemēroti gan iesācējiem, gan 
profesionāliem sportistiem. Iepriekš 
vienojoties, pieejama arī inventāra noma.

“Reņģes”, Strazdes pagasts, Talsu nov.
FB:rezidencekurzeme
(+371) 27506721



Talsu
novads

INTARA BUSUĻA 
MUZIKĀLAIS SOLIŅŠ
Lai papildinātu pilsētas vidi un pilnveidotu tūrisma 
piedāvājumu, vienā no Talsu pakalniem – Baznīckalnā – izveidots 
muzikālais soliņš. Tajā skan sešas Intara Busuļa izpildītas un Talsiem 
piemērotas dziesmas.

Baznīckalns, Talsi

NURMUIŽAS 
“SMĒDES SPA”

“Smēdes SPA” piedāvā baseinu ar gaisa 
un ūdens masāžu, bērnu zemūdens 
geizeru, turku pirti, saunu, sieviešu un 
vīriešu ģērbtuves, atpūtas zonu un 
virtuves zonu ar ūdeni, tēju un kafiju. 
Vasaras sezonā pieejama arī āra terase.

Nurmuiža, Laucienes pag., Talsu nov.
FB:nurmuizasrestorans
(+371) 26486389

IZSTĀŽU VIETA
“VAI TU MĪLI JŪRU?”

Izstāžu vieta veltīta Latvijas jūrniecības 
tēvam Krišjānim Valdemāram. 
Tas ir stāsts par dzīves mācību un 
vistuvākajiem cilvēkiem, kuri atbalsta un 
palīdz piepildīt sapni. Vēsturiskajā Rojas 
(Lubezeres) jūrskolas skolotāju ēkā 
mūsdienas savijas ar pagātni.

Selgas iela 7, Roja, Talsu nov.
www.visittalsi.com
(+371) 26469057



Tukuma
novads

12.

KAITBORDA SKOLA “VĒJĀ”
ENGURĒ

Izvēdini galvu, atpūties aktīvi un atklāj jaunu 
hobiju – kaitbordu – ūdenssporta centrā 
“Vējā!” Piedāvājumā gan kaitborda apmācības, 
gan arī pludmales teniss un pludmales 
volejbols, kā arī kaitbordu, SUP dēļu, 
velosipēdu noma.
Te iespējams izbaudīt gardu kafiju un 
veselīgas uzkodas.

Jūras iela 60E, Engure, Tukuma nov.
www.veja.lv
(+371) 29517551

VĪNA DEGUSTĀCIJA 
“KAIMIŅMUIŽĀ”

Vīna darītava “Kaimiņmuiža” atrodas 
Kandavas pusē. Saimnieces Līgas 
Vaivades-Kalnmeieres stāsts par vīnogu 
audzēšanu aizsācies salīdzinoši nesen ar 
3 ha liela vīnogu dārza ierīkošanu savā 
dzimtas īpašumā. 
Vīna degustāciju vienlaikus var apmeklēt 
20 personas. Tiek piedāvātas arī 
labiekārtotas piknika vietas vīnogu 
dārzā un mežā.

“Kaimiņi”, Kandavas pag.,Tukuma nov.
FB:Kaimiņmuiža
(+371) 26665165

KANDAVAS VĪNA NAMS
Kandavas vīna nams tapis 2022. gada nogalē. 
Tas aicina degustāciju piedzīvojumā
“Kandavas garšu ceļojums” izbaudīt 
pilsētā un tās apkārtnē radītās delikateses
 un savus dzērienus. Tiek rīkoti arī dažādi 
tematiskie vakari. 

Ūdens iela 2, Kandava, Tukuma nov.
FB:KandavasVīnaNams
(+371) 26714894



Tukuma
novads

13.

APGRIEZTĀ MĀJA 
SMĀRDĒ

Apgrieztā māja tieši to arī nozīmē –
tā ir māja, kas uzbūvēta otrādi. Mājas
 iekārtošanā izmantoti īsti sadzīves 
priekšmeti.  Pie griestiem redzēsi ne tikai 
apavus, bet arī dīvānus un skapjus. Apgrieztā 
māja atrodas 7 grādu slīpumā pa diagonāli, 
tāpēc tās apciemojums būs izaicinājums 
tavam vestibulārajam aparātam. 
Brauc ciemos un uzņem pašas jautrākās 
fotogrāfijas!

“Guntiņas”, Smārdes pag., Tukuma nov.
www.apgrieztamaja.lv
(+371) 28808606

JAUNMOKU PILS MEŽAPARKA 
PASTAIGU TAKA

Jaunmoku pils parkā 2022. gadā tika ierīkota 
aptuveni 200 m gara Mežaparka pastaigu taka. 
Tajā iekļauti 11 pieturpunkti ar dažādām 
izglītojošām un izzinošām aktivitātēm, 
piemēram, dižkoku atpazīšanu, čiekuru 
mešanu mērķī, iešanu pa balansa baļķi, kā arī 
tautasdziesmas minēšanu. Taka ikvienam 
atgādinās par dabas daudzveidību, putniem, 
dzīvniekiem, kukaiņiem un kokiem ap mums.

Autoceļa Rīga–Ventspils 75.km
www.jaunmokupils.lv
(+371) 26187442

“LIELOZOLI” SLAMPĒ
LLKC “Lielozoli” tiek veidots kā 
multifunkcionāls centrs ar mācību telpām 
un 16 ha lielu labiekārtotu un 
interaktīvu teritoriju, kurā iepazīt pļavas 
daudzveidību, mežu un akvakultūru. 
Te iekārtota semināru māja ar zāli,   
palīgtelpām un vietu meistarklasēm. 
“Lielozoli” piedāvā arī nakšņošanu. 
Ģimenēm ar bērniem un skolēnu grupām 
patiks interaktīvās izziņas taka, kurā 
uzzināt vairāk par mežu, zivīm un 
graudaugiem.

“Lielozoli”, Slampes pag.,Tukuma nov.
www.lielozoli.lv
(+371) 26522748
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IZLAUŠANĀS SPĒLE 
JAUNAUCES PILĪ

Atraktīva un izzinoša spēle muižas 
pārvaldnieka mājā. Spēles dalībnieki tiek 
ieslēgti. Lai iegūtu atslēgas kodu, jāveic 10 
uzdevumi. Tos pildot, spēles dalībnieki 
ielūkosies nama vēsturē – laikā, kad tas 
bija mantu klēts, dzīvojamais nams, 
cietums, internāts, bērnudārzs, ēdnīca. 
Spēle ir ceļojums laikā. Dalībnieku
 skaits ir 5–15 cilvēki. Spēle pieejama no 
maija līdz novembrim.

Jaunauces pils, Jaunauces pag., Saldus nov.
www.jaunaucespils.lv
(+371) 26014296

SENO VIKINGU 
APMETNE

Biedrība “Wirsaitis” piedāvā jauniešiem 
saturīgi pavadīt laiku meža apmetnē un 
papildināt zināšanas par dabu un vēsturi. 
Te var apgūt izdzīvošanas iemaņas, 
piemēram, iekurt ugunskuru, kā arī 
izmēģināt šaut ar loku un gaisa 
šauteni vai mest cirvi. Biedrība piedāvā rīkot 
nometnes ar nakšņošanu mežā vai 
apmeklēt dažādas darbnīcas, kurās var 
darināt ādas rotas, vaska sveces vai gatavot 
senās lāpas. 
Jaunieši var spēkoties cīņā ar maisiem un 
spēlēt dažādas āra spēles.

Lutriņu pag., Saldus nov.
FB:nvacis
(+371) 26268883

EKSPOZĪCIJA 
“KARADARBĪBAS BEIGAS 
KURZEMĒ”
EZERES “MUITAS NAMĀ”

Ezeres kultūrvēstures un 
novadpētniecības materiālu krātuve 
“Muitas nams” izveidota vēsturiski 
nozīmīgā ēkā, kur 1945. gada 8. maijā tika 
parakstīts Kurzemes katlā ielenkto vācu 
karaspēka daļu kapitulācijas akts. 
“Muitas namā” skatāma jauna, interaktīva 
ekspozīcija “Karadarbības beigas 
Kurzemē”. Ar mākslinieciskiem līdzekļiem, 
kauju shēmām, videoliecībām, 
aculiecinieku atmiņām un fotogrāfijām no 
kara pēdējām dienām ekspozīcija ieved 
apmeklētāju saasinātā stāstā par 
karadarbības sākumu un beigām 
Kurzemē.

Ezere, Ezeres pag., Saldus nov.
FB:EzeresMuitasnams
(+371) 29475438
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ŪDENS ATRAKCIJU 
PARKS “SPORTIVE AQUA”

Kurzemē lielākais ūdens 
piepūšamo atrakciju parks izveidots 
Cieceres ezerā. 4000 m² lielais peldošais 
atrakciju parks ļauj pārbaudīt savu 
veiklību, pārvarot vairāk nekā 30 dažādus 
šķēršļus. Parku drīkst apmeklēt bērni 
vecumā no 6 gadiem.

Centrālā pludmale, Brocēni, Saldus nov.
www.sportive.lv/aqua
(+371) 24227242

VEIKBORDA PARKS
“WAKEPARK SALDUS”

Aktīvās atpūtas cienītājiem 
pieejama 180 m gara trase ar 
tramplīniem. Trase ir piemērota dažādu 
līmeņu sportistiem. Veikborda parks 
piedāvā inventāra nomu, savukārt šī 
sporta veida iesācējiem pieejams 
instruktors, kas palīdzēs iepazīt 
veikbordu un apgūt vajadzīgās prasmes. 
Tiek iznomātas arī 2 airu laivas ar 
elektromotoru un SUP dēļi.

Sātiņu-Sesiles ūdenskrātuve, Novadnieku pag., 
Saldus nov.
FB:WakeSaldus
(+371) 20332477

ROŽU AUDZĒTAVA
“STŪRU ROZES”

Rožu audzētava aicina apskatīt rožu 
daudzveidību un iegādāties kādu no 350 
rožu šķirnēm. Saimniece Lilija Bleidele 
palīdzēs ar padomu rožu audzēšanā. Jūlijā 
un augustā viesi var skaistos ziedus redzēt 
pilnā plaukumā arī saimnieces plašajā 
dārzā.

“Sēļi”, Blīdenes pag., Saldus nov.
FB:stururozes
(+371) 26329815

MĀJAS VĪNU DEGUSTĀCIJA 
“GRANSKALNOS”

“Granskalnos” jau daudzus gadus audzē 
smiltsērkšķus un ražo sulu un citus 
gardumus. Tagad saimniecībā tiek ražoti 
arī gardi mājas vīni. “Granskalni” uzņem 
tūristu grupas un piedāvā nobaudīt un 
iegādāties dažādus mājas vīnus – 
rabarberu, aveņu, upeņu, ābolu -- cidoniju 
un daudzus citus.

“Granskalni”, Gaiķu pag., Saldus nov.
FB:granskalni
(+371) 29194894



Ventspils
pilsēta

ZINĀTNES CENTRS 
“VIZIUM”
Zinātnes centrā izvietotas izglītojošas 
interaktīvās ekspozīciju zāles ar 88 interaktīviem 
eksponātiem, zinātnes šoviem, laboratorijām, 
konferenču telpām, mācību klasēm un tehniski 
radošām darbnīcām, kas pieejamas 
apmeklētājiem un iepazīstina ar fiziku, ķīmiju un 
citām dabaszinātnēm. “Vizium” piedāvā dažādas 
galerijas: viedo tehnoloģiju, ģeogrāfijas un 
pasaules, cilvēka un sevis uztveres, fizikas un 
matemātikas, sporta un bērnu, 
kā arī simulatorus.

Rūpniecības iela 2, Ventspils
www.vizium.lv
(+371) 66776633

VENTSPILS RODEĻU TRASE
Rodeļu trase atvērta no 2023. gada maija/jūnija un atrodas Piedzīvojumu parka un slēpošanas 
kalna “Lemberga hūte” teritorijā. Vissezonas Baltijas mēroga rodeļu trase. Kopējais trases 
garums – 808 m, nobrauciens – 566 m, maksimālais braukšanas ātrums – 40 km/h.

VIDES OBJEKTS DZENSKRŪVE 
“CILVĒCISKAIS SPĒK” 

Atjaunotajā Ostas promenādē, kurā ir iespaidīga 
boju kolekcija, apskatāms no jūras dziļumiem 
izceltais Ventspils muzeja eksponāts/vides 
objekts. Skatu laukumā novietota kuģa korpusa 
daļa, pie kuras piestiprināta restaurētā 
dzenskrūve, savukārt kuģa korpusā ir iestrādāts 
kloķa-klaņa mehānisms. Tā metāliskajā korpusā 
atrodas stikla lodziņš, kurā var vērot, kā, stūrei 
griežoties, darbojas mehānisms un griežas pati 
dzenskrūve.

Kr. Valdemāra iela 12, 

Ventspils 

VIDES OBJEKTS “LATS”
Ventspils Ostas promenādes pilskalnā, līdzās 
Livonijas ordeņa pilij, atklāts vides objekts “Lats” 
– tas ir veltījums 2013. gada beigās zaudētās 
Latvijas valūtas – lata – piemiņai. Vides objekta 
autors ir tēlnieks Gļebs Panteļejevs. Skulptūras 
atrašanās vietā no pilskalna paveras skats uz 
Ventspils ostu – vietu, kur 1925.–1926. gadā tika 
izkrauta daļa no Lielbritānijas naudas kaltuvē 
“Royal Mint” kaltajām sudraba divu latu 
monētām, tādējādi valūta pirmo reizi nonāca 
Latvijā – Ventspilī.

Jāņa iela 19, 

Ventspils 

Saules iela 141, Ventspils, 
www.piedzivojumuparks.lv

(+371) 28611333
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Rožu audzētava aicina apskatīt rožu 
daudzveidību un iegādāties kādu no 350 
rožu šķirnēm. Saimniece Lilija Bleidele 
palīdzēs ar padomu rožu audzēšanā. Jūlijā 
un augustā viesi var skaistos ziedus redzēt 
pilnā plaukumā arī saimnieces plašajā 
dārzā.

“Sēļi”, Blīdenes pag., Saldus nov.
FB:stururozes
(+371) 26329815

PASTAIGU TAKA “TAKUGĀLE”

Ventspils novada Ugāles pagastā ar soliņiem, 
norādēm, informatīvām plāksnēm, stendu, 
šūpolēm, trepēm un tiltiņiem labiekārtota 
apļveida pastaigu taka aptuveni 6 km garumā. 
Taka sākas un beidzas Ugāles triāla trasē. 
Sekojot oranžajām norādēm ar pēdiņām 
izstaigāsieties un uzzināsiet daudz ko jaunu 
par Ugāli, tās mežu varenību un bagātībām, 
kā arī par pagasta vēsturi cauri gadsimtiem.

Ugāle, Ventspils nov.
GPS: 57.27634, 22.04004

MULTIFUNKCIONĀLA 
VELOTRASE UGĀLĒ

GĀJĒJU TILTS PĀR IRBES UPI

Ventspils novadā ir radīts pavisam jauns un 
mūsdienīgs aktīvās atpūtas parks ar inovatīvu 
asfalta velotrasi. Velotrases jaunbūve 
papildina sportošanas iespējas plašai 
mērķauditorijai – dažāda vecuma un līmeņa 
braucējiem ar tādiem pārvietošanās līdzekļiem 
kā velosipēds, skrituļslidas, skrituļdēlis un 
skrejritenis. 

Ugāle, Ventspils nov.
GPS: 57.27628, 22.01940

Lielirbes ciems (lībiski - Īra), kurā atrodas trošu tilts pār Irbes upi, atrodas 
vēsturiski lībiešu (lībiski - Līvõd Rānda) apdzīvotā teritorijā. Tas ir vienīgais trošu tilts 
Ziemeļkurzemē. Tilta kopējais garums 112 m un platums 1,2 m.

GPS: 57.62662 22.11431



25.02.–11.03. 
31. LIEPĀJAS 
STARPTAUTISKAIS ZVAIGŽŅU FESTIVĀLS
Liepājas Simfoniskais orķestris piedāvās
klasiskās, džeza, modernās un vokālās 
mūzikas koncertus
Koncertzāle Lielais dzintars, Liepāja
https://kalendars.liepaja.lv

12.03.
HOIJERES DZĪRES
Liepājas interjera muzeja 1 gada jubilejas 
svinības
17.–19. gadsimta interjera muzejs Hoijeres 
kundzes viesu nams, Liepāja
https://kalendars.liepaja.lv

16.–19.03.
LIEPĀJAS PILSĒTAS 398. DZIMŠANAS DIENAS 
SVINĪBAS
Pilsētas dzimšanas diena tiks svinēta ar gaismas 
festivālu “Izgaismotā Liepāja”
Liepāja
https://kalendars.liepaja.lv

18.03.
PĀRGĀJIENU SERIĀLS
“IZPĒDO DIENVIDKURZEMI”
Dienvidkurzeme
www.dienvidkurzeme.travel

23.-28.03.
TUKUMS CUP 2023
Starptautiskas deju 
sacensības
Tukums
www.visittukums.lv

18.03.
ROZENTĀLA SKRIEŠANAS SVĒTKI
Septītie Rozentāla skriešanas svētki Saldū 
Latvijas šosejas skriešanas sezonas atklāšana
Saldus
https://skrien.saldus.lv

18.02.
MĪLESTĪBAS SVĒTKU BALLES SALDŪ
UN BROCĒNOS
Mīlestības svētku nedēļas nogalē 
Saldū un Brocēnos varēs izdejoties lieliskas 
mūzikas pavadībā
Saldus un Brocēni
www.saldus.lv

04.03.
SKRIEŠANAS, ORIENTĒŠANĀS 
PASĀKUMS “SVEIKUĻU NAKTS”
Tukuma atpūtas kompleksā “Sveikuļi”
www.visittukums.lv
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1.04.
HOKEJA TURNĪRS “ZELTA RIPA”
Svētki vismazākajiem hokejistiem jeb tiem, 
kuri vēl nespēlē Latvijas bērnu un 
jaunatnes hokeja čempionātā
Talsu ledus halle
www.talsunovads.lv

01.04.
LATVIJAS ČEMPIONĀTS ENDURO UN 
CROSS COUNTRY 2023
Ķesterciems, Tukuma nov.

9.04. 
LIELDIENAS PIEJŪRAS BRĪVDABAS 
MUZEJĀ
Riņķa iela 2, Ventspils
www.visitventspils.com

1.–6.05. 
BĀRTAS PLOSTNIEKU SVĒTKI
Plosta būvēšana, pārgājiens, 
plostotāju izstāde
Glempings Bārtas krasts, Dunikas 
purvs, Rucavas pag. 

01.05.
STRŪKLAKAS MODINĀŠANAS SVĒTKI 
Tukuma Brīvības laukumā

19.05.
JAUNPILS PARKA VASARAS
 SEZONAS ATKLĀŠANA AR GRUPU
“BERMUDU DIVSTŪRIS”
Jaunpils, Tukuma nov.
www.visittukums.lv

26.-27.05.
KANDAVAS PILSĒTAS
SVĒTKI
Kandava, Tukuma nov.

5.–6.05. 
STARPTAUTISKĀ SUŅU IZSTĀDE
Talsi 
www.talsusuns.lv

13.–14.05.
LATVIJAS KAUSS DISKU GOLFĀ
Talsi
FB:DevinkalnuDiskuGolfaParks 

13.-14.05. 
LATVIJAS KAUSA SACENSĪBAS 
ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ 
"OZONA ČEMPIONĀTS 2023"
Tukuma novada Vecmoku apkārtnē

20.05.
PĀRGĀJIENU SERIĀLS
“IZPĒDO DIENVIDKURZEMI”
Dienvidkurzeme
www.dienvidkurzeme.travel

20.–21.05.
LĪVAS CIEMA SVĒTKI
Nemateriālā kultūras mantojuma svētki 
ar amatnieku un mājražotāju tirgu un 
priekšnesumiem
Liepāja
https://kalendars.liepaja.lv

26.–28.05.
GROBIŅAS PILSĒTAS SVĒTKI
Grobiņa
www.dienvidkurzeme.travel

26.05.
MAZIE OPERMŪZIKAS SVĒTKI
Laidze
www.visittalsi.com

19.05.
PIEKTDIENAS VAKARA PASTAIGA
Ventspils
www.visitventspils.com

20.05.
PĀVILOSTAS PILSĒTAS SVĒTKI
Pāvilosta
www.dienvidkurzeme.travel

12.05.
KONFERENCE “SUBJECT: CREATIVITY”
Kuldīgas Adatu fabrika

4.05. 
BRĪVĪBAS SVĒTKI SALDŪ
Saldus 
www.saldus.lv

15.04.
TŪRISMA SEZONAS ATKLĀŠANAS 
SVĒTKI “RĪVAS PUMPURS”
Pasākums ar laivošanu un pārgājienu 
Rīvas krogs, Labrags, Jūrkalnes pag., 
Ventspils nov. 
www.dienvidkurzeme.travel

29.04. 
PAVASARA PALU ŠOVS “LIDO ZIVIS 
KULDĪGĀ”
Vasaras tūrisma sezonas atklāšanas 
pasākums
Kuldīgas Pilsētas dārzs 
www.kuldiga.lv/kalendars
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9.–10.06.
SALDUS NOVADA DIENAS
Plaša aktivitāšu un svētku 
programma dažādām gaumēm
Saldus
www.saldus.lv

17.06.
CIECERES EZERA
MODINĀŠANA
Pasākums ezera krastā agru rītu 
un sportisku aktivitāšu 
baudītājiem
Cieceres ezera skatu tornis
www.saldus.lv

17.06.
ZINĀTNES CENTRA VIZIUM 1. 
DZIMŠANAS DIENAS SVINĪBAS
Rūpniecības iela 2, Ventspils  
www.visitventspils.com
    
 

18.06.
EMĪLA TIRGUS ĒDOLĒ
Ikgadējais Emīla tirgus, kurā 
padzīvot zaļi ar 17 sieriem un 
vēžiem
Ēdoles pils, Kuldīgas nov.
FB:EdolesCastle

21.06.
VENTSPILS NOVADA VASARAS 
SAULGRIEŽU 
SVINĪBAS
Jūrkalne, Ventspils nov.

22.06.
XXVII VISPĀRĒJO  LATVIEŠU 
DZIESMU UN XVII DEJU 
SVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS
Roja
www.visittalsi.com

22.06.
BRĪVDABAS IZRĀDE
“SKRODERDIENAS SILMAČOS”
Kalnsētas parka estrāde, Saldus
www.kultura.saldus.lv

30.06.–2.07.
VASARAS VIDUS
SVINĒŠANA  TALSU
PILSĒTAS SVĒTKI
Mūzika, māksla, iedvesma 
un mīlestība vasaras vidus 
svinēšanā
Talsi
www.tautasnams.lv 

9.–11.06.
KAROSTAS FESTIVĀLS
Vietējo un ārvalstu mākslinieku plenērs, 
mākslas instalācijas, gaismas un skaņas 
performances, lielformāta gleznas
Karosta
https://kalendars.liepaja.lv  

10.06.
PĀRGĀJIENU SERIĀLS
“IZPĒDO DIENVIDKURZEMI”
Dienvidkurzeme
www.dienvidkurzeme.travel

10.06.
VILKAČU MARATONS
“Āžu kalns”, Tukuma nov.
www.vilkacumaratons.lv

25.06.
NACIONĀLAIS UN 5.JAUNPILS 
LĪGO KAUSS MOTOKROSĀ
Jaunpils, Tukuma nov.

3.06.
RAIMONDA TIGULA
BRĪVDABAS KONCERTS 
“TIGUĻKALNS” 
Tiguļkalns, Talsi 
www.raimondstiguls.com

3.06.
VENTSPILS NOVADA
PAGASTU SVĒTKI
Ventspils novads

3.06. 
KULDĪGAS VELOFESTIVĀLS
Dažāda garuma dienas distances, 
nakts brauciens un aktīvās 
atpūtas piedzīvojumi
Kuldīga
www.visitkuldiga.com 

16.–18.06.  
FIA EIROPAS RALLIJA ČEMPIONĀTA 
POSMS  TET RALLY LIEPĀJA
FIA Eiropas rallija čempionāta 2023. 
gada sezonas 4. posms
Liepāja, Talsu, Tukuma, Kuldīgas,
Dienvidkurzemes nov.
www.2023.lvrally.com 
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Nedēļas nogalēs
KULTŪRVIETA “KALNA PAGALMS”
Pagalms, kurā nedēļas nogalēs dzīvo 
kultūra, mūzika, smiekli un 
radoši cilvēki
Kalna iela 6, Kuldīga
FB:kalnapagalms

9.06. – 10.06.
LIEPĀJAS MŪZIKAS
PUSMARATONS 
https://kalendars.liepaja.lv



8.07. 
ZVEJNIEKSVĒTKI
JŪRMALCIEMĀ UN PĀVILOSTĀ
Kuģu un laivu parāde jūrā, 
radošas, sportiskas aktivitātes, 
noslēgumā zaļumballe
Jūrmalciems un Pāvilosta
www.dienvidkurzeme.travel

14.–15.07.
MOTOBRAUCĒJU SAIETS
“KURLAND BIKE MEET”
Ventspils
www.visitventspils.com

22.07.
SKLANDRAUŠU FESTIVĀLS
Dundaga
www.talsunovads.lv

27.–29.07.
KINO, MĀKSLAS UN 
KULTŪRAS FESTIVĀLS “RojaL”
Reizi gadā piejūras ciems Roja 
pārvēršas par kino, mākslas un 
kultūras norišu galvaspilsētu 
Roja
www.visittalsi.com

29.07.
IKARA SVĒTKI
Tradicionālie Priekules 
pilsētas svētki
Priekule
www.dienvidkurzeme.travel

28.–29.07.
ROKFESTIVĀLS “SALDUS SAULE”
Kalnsētas parka estrāde, 
Saldus
www.saldussaule.lv

22.-23.07.
MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS
SALDUS NOVADĀ
Saldus novads
turisms.saldus.lv

22.–23.07.
MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS
GROBIŅAS, NĪCAS UN RUCAVAS
APKĀRTNE
www.dienvidkurzeme.travel

26.–29.07.
24. SABILES VĪNA SVĒTKI
Sabiles pilsētas svētki 
Sabile
www.sabile.lv

20.–23.07.
KULDĪGAS PILSĒTA FESTIVĀLS
Kuldīga
wwww.kuldiga.lv

21.–23.07.
STARPTAUTISKAIS IELU 
KULTŪRAS UN SPORTA
FESTIVĀLS
“GHETTO GAMES”
Ventspils
www.visitventspils.com

22.07.
GRUPAS PRĀTA VĒTRA KONCERTS 
“GADS BEZ KALENDĀRA”
Vienīgais grupas Prāta vētra 
koncerts Latvijā 2023.gadā
Stadions Daugava,  
www.pratavetra.lv

8.07. 
JŪRAS SVĒTKI
Zvejniecības tradīciju 
stiprināšana ar muzikāliem, 
izklaidējošiem un izzinošiem 
pasākumiem
Liepāja
https://kalendars.liepaja.lv

8.07.
ZVEJNIEKSVĒTKI ROJĀ UN JŪRAS 
SVĒTKI KOLKĀ UN MĒRSRAGĀ
Tradīcijas, mūzika, atrakcijas un jūra
Roja, Mērsrags, Kolka
www.talsunovads.lv

08.07.
KALENDĀRA DIENA
Diena, kas veltīta 
talsenieka Andra Kalnozola 
romāna “Kalendārs mani sauc” 
varoņiem un notikumiem
Talsi
www.visittalsi.com

1.07. 
JŪRAS SVĒTKI
Ostas ielas promenāde, Ventspils 
www.visitventspils.com

3.07.
SPĒKAVĪRU SACENSĪBAS
“DAIŅA ZĀĢERA KAUSS
2023”
www.talsunovads.lv   

07.07.
KULTŪRAS FESTIVĀLS
“SKATS UZ ĀFRIKU”
Daudzveidīga kultūra, mūzika, 
ēdieni, darbnīcas
“Tukku Magi” pagalms, 
Tukums 
www.visittukums.lv

08.07.
ZVEJNIEKSVĒTKI
LAPMEŽCIEMĀ UN JŪRAS 
SVĒTKI ENGURĒ
Tukuma nov.
www.visittukums.lv

21.-23.07.
ROŽU SVĒTKI TUKUMĀ 
TUKUMAM 770 
www.visittukums.lv

09.07.
“ENGURES KAUSS 2023”
Starptautiskais ūdensmotociklu 
čempionāts
Engure, Tukuma nov.
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4.–5.08.
MŪZIKAS FESTIVĀLS “SUMMER 
SOUND”
Liepājas pludmale 
www.summersound.lv

4.08. 
ALEX PIEMIŅAS KONCERTS 
“ZVAIGZNES CEĻŠ” 
Kalnsētas parka estrāde, Saldus
kultura.saldus.lv 

5.08. 
“SVINAM DZĪVI BROCĒNOS”
Norisēm piepildīta diena gleznainā 
Cieceres ezera krastā
Brocēni 
kultura.saldus.lv 

04.08.-05.08.
LĪBIEŠU SVĒTKI
Mazirbe
www.livones.net 

05.08.
TAKU SKRĒJIENS "ŠLOKENBEKAS 
MUIŽAS STIRNU BUKS"
Milzkalns, Smārdes pag., Tukuma 
nov.

12.08.
MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS 2023 
“GARŠAS ABAVAS LOKOS”
Kandava un apkārtnē

11.-13.08.
GAISA BALONU FESTIVĀLS 
KANDAVĀ
Kandava, Tukuma nov.

13.08.
VIDUSLAIKU SVĒTKI JAUNPILS 
PILĪ
Jaunpils, Tukuma nov.

26.08.
SENĀS UGUNS NAKTS ENGURĒ
Engures pludmale
www.visittukums.lv

6.08. 
AMATU DIENA PIEJŪRAS
BRĪVDABAS MUZEJĀ
Riņķa iela 2, Ventspils 
www.visitventspils.com

12.08. 
PIEROBEŽAS FESTIVĀLS
Festivāls, kas vieno kaimiņus 
latviešus un lietuviešus
Ezere
kultura.saldus.lv

19.08. 
MOTO PASĀKUMS
“PAKALNI RĪB”
Talsi un Stende
www.visittalsi.com

26.08.
SENĀS UGUNS NAKTS
Papes, Jūrmalciema, Ziemupes un 
Pāvilostas pludmale
www.dienvidkurzeme.travel

26.08.
SENĀS UGUNS NAKTS
Staldzenes stāvkrasts 
www.visitventspils.com

26.08.
SENĀS UGUNS NAKTS
Kolkas, Rojas, Mērsraga, 
Upesgrīvas, Mazirbes pludmale
www.visittalsi.com   

19.08.
MĀJAS KAFEJNĪCAS SUITOS
Vēsturiskais suitu novads 
(Alsunga, Jūrkalne, Gudenieki)
FB:OpenCafeSuiti

26.–27.08. 
MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS 
TALSOS, SABILĒ, VALDEMĀRPILĪ 
UN TO APKĀRTNĒ
www.visittalsi.com

26.08.
SENĀS UGUNS NAKTS
Liepājas pludmale 
https://kalendars.liepaja.lv

12.08. 
MORICA SVĒTKI
Usma, Ventspils nov.

12.08.
VISLATVIJAS NŪJOŠANAS 
FESTIVĀLS
Saules iela 141, Ventspils  
www.visitventspils.com

12.08.
ALSUNGAS PILS PAGALMA 
KONCERTS
Pils iela 1, Alsunga, Kuldīgas nov.
FB:visitAlsunga  

11.–12.08.
AIZPUTES PILSĒTAS SVĒTKI UN 
MĀJAS KAFEJNĪCU DIENA
Aizpute un tās apkārtne
www.dienvidkurzeme.travel

12.08.
DIŽMĀRAS GADATIRGUS
Talsi 
www.tautasnams.lv

12.08.
GRUPAS “ZODIAC” KONCERTS
Kalnsētas parka estrāde, Saldus
kultura.saldus.lv

5.08. 
“VIZIUM” TERASES SVĒTKI
Rūpniecības iela 2, Ventspils
www.visitventspils.com

5.08. 
KULDĪGAS PUSMARATONS
Skriešanas svētki Kuldīgā 
Kuldīgas estrāde 
FB:kuldigaskrien

5.–6.08.
MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS
PRIEKULES UN VAIŅODES 
APKĀRTNE
www.dienvidkurzeme.travel

4.08. 
USMAS EZERA SONĀTE
Usma, Ventspils nov.

4.–6.08.
VENTSPILS PILSĒTAS SVĒTKI 
700+33
Ventspils 
www.visitventspils.com
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2.–3.09.
MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS ROJĀ 
UN MĒRSRAGĀ
Rojas, Mērsraga pag.,Talsu nov. 
www.visittalsi.com

9.–10.09.
MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS 
LĪBIEŠU KRASTĀ UN
DUNDAGĀ
Dundagas, Kolkas pag.,Talsu nov.
www.visittalsi.com 

7.10.
HERCOGA JĒKABA
GADATIRGUS
FB:KuldigasKC

7.10.
TAKU SKRĒJIENU SERIĀLS
“STIRNU BUKS”
Sabile
www.stirnubuks.lv

14.10.
MAKŠĶERĒŠANAS FESTIVĀLS 
UN LATVIJAS ČEMPIONĀTS
MAKŠĶERĒŠANĀ NO KRASTA
Jūrkalne, Ventspils nov

21.10.
PĀRGĀJIENU SERIĀLS “IZPĒDO 
DIENVIDKURZEMI”
Dienvidkurzeme 
www.dienvidkurzeme.travel

23.09.
ZIVJU TIRGUS
Užava, Ventspils nov.

29.09.–1.10.
LIEPĀJAS MĀKSLAS FORUMS
Koncertzāle Lielais dzintars, Liepāja 
https://kalendars.liepaja.lv

11.–16.09. 
SALDUS GARŠU FESTIVĀLS
Īpaši garšu piedāvājumi Saldus 
novada ēdināšanas uzņēmumos un 
tūrisma objektos. Noslēgumā 
izgaismota pastaiga Kalnsētas parkā
Saldus nov.
turisms.saldus.lv

16.09.
VENTSPILS MARATONS
Pie koncertzāles Latvija,
Lielais Laukums 1, Ventspils
www.visitventspils.com

16.–17.09. 
TŪRISMA FESTIVĀLS “BĀRTAS 
RUDENS 2023”
Piedzīvojums upē un mežā visiem 
aktīvās atpūtas piekritējiem
Atpūtas bāze “Ods”, Bārtas pag.
Dienvidkurzemes nov.
www.dienvidkurzeme.travel

8.–10.09.
FESTIVĀLS “KULDĪGA PIANO”
Festivāls pulcē klaviermūzikas 
entuziastus, kuri interesējas par 
jaunākajām tendencēm mūzikā 
Kuldīga 
FB:kuldigapiano

09.09.
ŠLOKENBEKAS MUIŽAS SVĒTKI
Smārdes pag., Tukuma nov.

16.09.
OTRIE LATVIJAS
VIRSDIRIĢENTU SVĒTKI IRLAVĀ
Tukuma nov.

16.-17.09.
MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS 
KURZEMES PIEVĀRTĒ 2023
Tukums un apkārtnē

22.09.
LATVIJAS ORIENTĒŠANĀS NAKTS 
2023
Tukums un apkārtnē

30.09 - 01.10.
ĶEMERU NACIONĀLĀ PARKA 
CEĻOTĀJU DIENAS 2023
Tukuma nov.

26.-29.10.
"WCT LATVIAN INTERNATIONAL 
CHALLENGER 2023"
Pasaules kērlinga tūres posms
Tukuma ledus halle

9.09. 
MĀKSLU KALEIDOSKOPS “UGUNS 
(UN) NAKTS”
Kuldīga 
FB:KuldigasKC

9.–10.09.
MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS
PĀVILOSTAS UN DURBES
APKĀRTNE
www.dienvidkurzeme.travel S
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7.–14.10.
PASAULES ARŠANAS
ČEMPIONĀTS
Šajā gadā labākos arājus no gandrīz 
30 valstīm pirmo reizi uzņems 
Latvija
Kuldīgas novads 
www.visitkuldiga.com

23.10–29.10. 
PANKŪKU NEDĒĻA
Talsu novads 
www.visittalsi.com



12.11.
CĪŅU ŠOVS "MILŽU CĪŅAS"
Pasaules kērlinga tūres posms
Tukums

4.11. un 20.11. 
PĀRGĀJIENU SERIĀLS
“IZPĒDO DIENVIDKURZEMI” 
Dienvidkurzeme 
www.dienvidkurzeme.travel

18.11.
VALSTS SVĒTKU KONCERTS RĀTSLAUKUMĀ UN 
GAISMU SPĒLE VENTAS RUMBĀ
Svētku koncerts ar Kuldīgas novada kopkori. Ventas 
rumba – Latvijas karoga krāsās
Kuldīgas Rātslaukums un Ventas rumba 
www.visitkuldiga.com

3.12. 
PILSĒTAS GALVENĀS EGLES 
ATKLĀŠANA
Rožu laukums, Liepāja 
https://kalendars.liepaja.lv

16.12. 
PĀRGĀJIENU SERIĀLS “IZPĒDO 
DIENVIDKURZEMI”
Dienvidkurzeme
www.dienvidkurzeme.travel 

4.–10.12. 
KULDĪGAS RESTORĀNU NEDĒĻA
Gardēžu svētki Kuldīgas novadā
Kuldīgas novada ēdināšanas vietas 
www.tastekuldiga.lv

25.12.
MAZBĀNĪŠA ZIEMASSVĒTKI
Piejūras brīvdabas muzejā
Riņķa iela 2, Ventspils 
www.visitventspils.com   
     

11.–22.12. 
RŪĶU JAMPADRACIS STRAZDES MUIŽĀ 
Strazde 
www.talsunovads.lv

15.–16.12. 
“ZIEMASSVĒTKI DUN` KULDĪGĀ” 
Ziemassvētku noskaņa un kopā būšana pārņems 
visu pilsētu
Kaļķu ielas kvartāls, Kaļķu iela 14, Kuldīga
www.visitkuldiga.com  

11.11. 
LĀČPLĒŠA DIENA
Ikgadējais lāpu gājiens un svētku 
pasākums Saldus centrā
O.Kalpaka laukums, Saldus

11.11.
LĀČPLĒŠA DIENA
11. novembra lāpu gājiens 
Liepāja 
https://kalendars.liepaja.lv

18.11. 
VALSTS SVĒTKU PASĀKUMS
J.Čakstes laukums, Liepāja 
https://kalendars.liepaja.lv
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Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs
Rožu laukums 5/6, Liepāja

+371 29402111

Ventspils Tūrisma informācijas centrs
Dārzu iela 6, Ventspils

+371 29232226

Kuldīgas novada tūrisma attīstības centrs
Baznīcas iela 5, Kuldīga

+371 29334403

Tukuma tūrisma informācijas centrs
Talsu iela 5, Tukums

+371 28311557

Dienvidkurzemes novada tūrisma centrs
"Grobiņas sporta centrs", M. Namiķa iela 2B, Grobiņa

+371 22024940

Saldus Tūrisma informācijas centrs
Striķu iela 3, Saldus

+371 63807443

Talsu novada tūrisma informācijas centrs
Lielā iela 19/21, Talsi

+371 26469057

WWW.KURZEME.LV



IEPLĀNO BRĪVDIENAS KURZEMĒ!

www.kurzeme.lv

#TaviSoļiKurzemē


