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Plašāka informācija par maršruta apskates 
objektiem (aprakstītiem šajā lapā, kā 
arī citiem), naktsmītnēm un krodziņiem 
atrodama www.celotajs.lv. Naktsmītņu un 
krodziņu numuri sakrīt ar interneta datu 
bāzi www.celotajs.lv – meklējiet pēc tiem. 
Citu etnogrāfisko novadu maršruti (suiti, 
lībieši, sēļi, zemgaļi, piebaldzēni, latgaļi, 
malēnieši u.c.) Latvijas apceļotājiem 
atrodami www.tures.celotajs.lv 

LEJAS KURZEME
Pa Lejaskurzemi

Maršruta pamatgaita:   Liepāja – Pape – Rucava – Bārta –  
Kalēti – Gramzda – Priekule – Grobiņa – Liepāja

Te var nogaršot Liepājas ēdienu – menciņu un ķiļķenus, bet jūras krastā vērot vienus no 
skaistākajiem Latvijas saulrietiem, kur saule “nogrimst” jūrā. Papes Ķoņu ciemā aplūkojama tāda 
piekrastes ainava, kāda tā bijusi gadsimtu atpakaļ. Krāšņie Nīcas, Bārtas un Rucavas tautastērpi, 
kurzemnieku mielasts ar skābputru, pīrāgiem ir aicinājums gardēžiem. Rucavas sievas šeit 
apdziedās ikvienu ieklīdušo, ja vien viņš to vēlēsies. Lejaskurzemes centrs ir Liepāja – Vēju pilsēta ar 
Rožu laukumu kā galveno tikšanās vietu, mūzikas festivāliem un tramvaju sliedēm uz ielu bruģa, 
Karostas cietumu un Liepājas cietoksni.

MARŠRUTA
RAKSTUROJUMS
Transporta līdzeklis: Automašīna.
Sākums/galapunkts: Liepāja.
Garums: ~220 km.
Aptuvenais veikšanas laiks: Divas – trīs dienas, atkarībā no 
izvēlēto apskates objektu daudzuma un tajos pavadītā laika.
Ceļa segums: Lielākā daļa – asfalta segums. Garākais grantētā 
ceļa posms ir no Rucavas līdz Bārtai.
Ieteicamais laiks: Maijs – oktobris.
Loģistika: Tā kā maršruts ir apļveida, to var sākt/beigt jebkurā 
citā punktā, piemēram – Rucavā, Priekulē, Grobiņā u.c.
Der zināt! Ir vēlams apmeklēt Liepājas reģiona tūrisma 
informācijas biroju un citus TIC, kur var iegādāties pilsētas 
un novada kartes, kā arī iegūt cita veida aktuālo informāciju. 
Muzeju u.c. objektu apmeklēšanas laikus ir vēlams noskaidrot 
pirms brauciena. Objektos, kurus vēlaties apskatīt no iekšpuses 
(vai kuriem nav atrodams darba laiks), apmeklējums jāpiesaka 
savlaicīgi.
Alternatīvas: Šo var apvienot ar kādu no citiem Kurzemes 
maršrutiem (Suitu novads, Lībiešu krasts).
Maršruts šķērso:  Bernātu un Papes dabas parku. Ceļojot, 
esiet saudzīgi pret dabas un cilvēkradītajām vērtībām!

Lauku māja

Brīvdienu māja

Viesu māja

Īpaši aizsargājama 
dabas teritorija, 
dabas piemineklis

Viesnīca

Pils, muiža

Kempings

Kultūras 
piemineklis
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1.  Liepājas Svētās Trīsvienības luterāņu 
baznīca. Atrodas Lielajā ielā 9. Dievnams celts 
1742.–1758. g. (J. K. Dorna projekts) pilsētas 
vācu draudzes vajadzībām, bet 55 m augstā 
torņa celtniecību pabeidza 1866. gadā. Baznīcas 
fasāde un interjers ir veidots vēlīnā baroka stilā 
ar klasicisma (interjerā arī grezni rokoko stila 
elementi) iezīmēm. Dievnams pazīstams ar 1773.–
1780. g. būvētajām (H. A. Konciuss) ērģelēm. Pēc 
1885. g. pārbūves instrumentam ir >7000 stabuļu, 
131 reģistrs un 4 manuāļi un tas ir nominētas kā 
pasaulē lielākās mehāniskās ērģeles. Dievnama, 
ērģeļu un torņa apskate. +371 20360055, 
25914456. Šis un pārējie Liepājas objekti vai to 
daļas atrodas  Vecliepājā, kas ir interesants 
17.–19. gs. pilsētbūvniecības piemineklis. To var 
iepazīt, izejot kājāmgājēju maršrutu “Liepāja – kā 
pa notīm”, kas dabā iezīmēti ar nošu simboliem 
uz pilsētas bruģa.

Rožu laukums. 2. Rožu laukuma pirmsākumi 
meklējami 1911.–1913. gadā, kad šajā vietā 
izveidoja atklātu dārzu ar >500 rožu krūmiem. 
Padomju laikos Rožu laukumam blakus esošajā 
laukumā bija novietots Ļeņina piemineklis. 
2000. g. atjaunoto laukumu ieskauj Liepājas 
Pedagoģijas akadēmija, viesnīca “Līva”, biznesa 
un darījumu centrs “De Rome” (celta 19. gs., 
arhitekts Pauls Makss Berči, bijusī Romas viesnīca) 
un Liepājas Latviešu biedrības nams (1934., 
pamatakmeni licis Kārlis Ulmanis). Uz rožu dobes 
apmales ir izvietotas Liepājas sadraudzības pilsētu 
piemiņas zīmes. Rožu laukumam piekļaujas Zivju 
iela, kas nosaukumu ieguvusi no kādreizējā zivju 
tirgus. Zivju ielā meklējama Latvijas mūziķu 
Slavas aleja (no 2006. g.), kurā izvietoti 35 mūziķu 
plaukstu atlējumi bronzā, apskatāmas 10 plāksnes, 
kas veltītas populārām Latvijas mūzikas grupām, 
bet piecas – nu jau aizsaulē aizgājušajiem. Turpat 
novietota Latvijas lielākā ģitāra.

Liepājas Pētera I namiņš3. . Atrodas Kungu 
ielā 24. Viena no vecākajām pilsētas ēkām – koka 
guļbūve ar kārniņu jumtu, kas celta 17. gs. otrajā 
pusē un tautā iesaukta par Madam Hoijeres 
viesnīcu. Te 1697. g. “Lielās sūtniecības” ceļojuma 
laikā uz Rietumeiropu bija apmeties (inkognito) 
Krievijas cars Pēteris I. Blakus esošā ēka Kungu ielā 
26 ir otra vecākā Liepājas dzīvojamā ēka (1699. g.) 
– pilsētas birģermeistara dzīvojamā māja. Ziemeļu 
kara laikā šeit bija apmeties Zviedrijas karalis Kārlis 
XII. Abas ēkas ir apskatāmas tikai no ārpuses.

Liepājas Amatnieku nams4. . Atrodas Dārza ielā 
4/8. Šeit var vērot dažādus amatniekus (dzintara 
apstrādātāji, rotkaļi, audējas, šuvējas u.c.) darbībā 
un iegādāties to darbus. Te meklējamas garākās 
dzintara krelles (123 m, 19 kg!), kas taisītas 
no pilsētas iedzīvotāju dāvinātajiem dzintara 
gabaliņiem un >100 gadus veci tautas tērpi. Bērni 
var piedalīties radošās darbnīcās. +371 26541424
5.  Liepājas Svētās Annas luterāņu baznīca. 
Atrodas Kuršu laukuma malā, E. Veidenbauma 
ielā 1. Pilsētas vecākā baznīca, par kuru saglabāju
šās ziņas no 1508. gada. Pirmais dievnams šajā 
vietā bija celts no koka. Pēc vairākkārtējām pār
būvēm (pēdējā – 1893. g. Liepājas arhitekta Paula 
Maksa Berči vadībā), tas ieguvis tagadējo neogo
tiskā stila veidolu ar gandrīz 60 m augsto torni. 
Baznīcas iekārta ir slavena ar vienu no izcilākajiem 
Latvijas baroka laika meistardarbiem – altāri (kok
griezējs Nikolass Sēfrenss jaunākais), kam 2012. g. 
atzīmēja 350. gadskārtu. Altāri uzskata par vienu 
no izcilākajiem tā laika Austrumeiropas darbiem. 
Altāra retabls (5,8 x 9,7 m) ir pazīstams ar Kristus 
ciešanu tematisko ciklu. Dievnamā atrodas tre
šās lielākās Latvijas ērģeles, kas darinātas pēc 
komponista un ērģelnieka Alfrēda Kalniņa skices. 

Baznīcu var apskatīt no iekšpuses un uzkāpt tās 
tornī. +371 29227566. 

Tirdzniecības kanāls6. . Nepilnus 3 km garais 
tirdzniecības kanāls padomju laikā bija slēgtā 
zona ar pierobežas režīma statusu. Liepājas 
osta bija pazīstama jau 14. gadsimtā. 17. gs. 
beigās šeit izraka kanālu, kas savienoja jūru ar 
Liepājas ezeru – tagadējo Tirdzniecības kanālu. 
Tas beidzas ar Ziemas ostu un diviem moliem, 
no kuriem Dienvidu mols ir iecienīta pastaigu 
un makšķerēšanas vieta. Tirdzniecības kanāla 
dienvidu daļā stiepjas Promenāde, kuras malā 
ir apskatāms Dzintara pulkstenis.

Kūrmājas prospekts7. . Agrākos laikos Kūr
mājas prospekts bija galvenais ceļš uz pludmali. 
Tā malās redzami grezni 19.–20. gs. mijas nami 
un villas, kas piederēja aristokrātiem – piekrastes 
un jūras labumu baudītājiem. Te meklējami 
Liepājas himnas “Pilsētā, kurā piedzimst vējš” 
bronzā darinātie tēli – Laivinieks, Dzintara 
latvieši, Vārna u.c. Prospekta galā slejas 
piemineklis bojā gājušajiem jūrniekiem un 
zvejniekiem (uzstādīts 1977. g.). Tas simbolizē 
sievieti, kas gaida mājās pārnākam savu vīrieti. 
Kūrmājas prospektā 16/18 atrodas Liepājas 
vēstures un mākslas muzejs. Muzeja krājums 
(kopā >100 000 eksponāti) izvietots 1901. g. 
eklektisma stilā (ar gotikas elementiem) celtā 

 namā, kas tapis pēc Berlīnes arhitekta 
Ernesta fon Īnes skicēm un P. M. Berči projekta. 
Ekspozīcijā apskatāma akmens stēla – vienīgais 
šāda veida savrupatradums Baltijas valstīs no 
Grobiņas kapu lauka (Skandināvu senkapi). 
+371  634 22327.

Liepājas cietoksnis8. . Eiropā un, domājams 
– pasaulē unikāls militāro būvju komplekss, 
kas izvietots starp Baltijas jūru un Liepājas un 
Tosmares ezeriem. Cietoksni (izmaksāja 45 
miljonus zelta rubļus) sāka būvēt 19. gs. beigās 
pēc Krievijas cara Aleksandra III pavēles. Tas 
sastāvēja no kara pilsētiņas un fortifikācijas 
būvēm – lielgabalu pozīcijām, bunkuriem, 
pulvera pagrabiem, kanālu sistēmas, šaursliežu 
dzelzceļa u.c. 1908. g. saskaņā ar jauno 
Krievijas aizsardzības koncepciju cietoksnis 
beidza funkcionēt, jo tā celtniecību atzina par 
stratēģisku kļūdu. Pazemes būves un pagrabus 
1. pasaules kara laikā mēģināja uzspridzināt, taču 
tas īsti neizdevās. Tā atsevišķiem elementiem 
bija liela nozīme Latvijas atbrīvošanas cīņās. Līdz 
mūsdienām saglabājušies atsevišķas cietokšņa 
daļas – Ziemeļu forti, Vidusforts, Austrumu 
forts, Dienvidu forts, krasta aizsardzības 
baterijas (Nr. 23., 3.), Redāns, Lunete u.c. 
Lielākā daļa no tiem nav labiekārtoti, tādēļ to 
atsevišķu daļu apskate var būt bīstama. Bijušā 
cietokšņa ziemeļdaļa ietver Karostu, kas 
piedzīvojusi septiņas dažādas armijas un varas. 
Padomju laikos Karosta bija slēgtā zona un 
civilpersonām nepieejama. Te atrodas daudzi 
izcili militārās vēstures pieminekļi un tūristu 
iecienītais Karostas cietums.

Bernāti, Nīca9. . Bernāti ir Latvijas sauszemes 
tālākais rietumu punkts. Pie autostāvlaukuma 
novietots (1998. g.) tēlnieka Viļņa Titāna veidotā 
akmens zīme “Zaļais stars”. Bernātu rags ir 
pakļauts vēja un viļņu iedarbībai, tādēļ šeit 
vērojama jūras krasta noskalošanās. Pie ceļa, 
kas no Bernātu ciema centra ved uz jūru, kāpas 
galā (ir norāde) novietots piemiņas akmens ar 
pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes 
1924. g. teiktiem vārdiem: “Te jābūt kūrortam.” 
Pirms dodamies uz Jūrmalciemu, vērts 
iebraukt Nīcas senlietu krātuvē, kas atrodas 
Nīcā, tūrisma informācijas centra ēkas otrajā 

Citu etnogrāfisko novadu maršruti Latvijas apceļotājiem atrodami www.tures.celotajs.lv 

VĒRTS REDZĒT!
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Grobiņas arheoloģiskais ansamblis ir 
iekļauts  UNESCO Latvijas nacionālajā 
sarakstā.

Zentas Mauriņas piemiņa 22. 
ista ba. Meklējama Grobiņā, Lielā 
ielā 84 (t.s. Doktorāts), kur pagā jusi 
rakstnieces Z. Mauriņas bēr nī ba. 
Dok torātā ciemojušies dau dzi pa
zīstami latviešu kultūras dar bi nieki, 
kas atstāja lielu iespaidu uz topošo 
rakstnieci. 1997. g. ēkā izveidota  
piemiņas istaba, kur rakst niece 
dzī vojusi no 1898.–1921. gadam. 
Apmeklētāji var aplūkot dažā
dus eksponātus un noska tīties 
Z. Mauriņas simtgadei vel tītu filmu. 
+371 26191522.
23.  Grobiņas pilskalns (Skā
baržkalns). Atrodas 0,1 km dien
vidos no Grobiņas pilsdrupām, 
Grobiņas ūdenskrātuves labajā kras
tā. Grobiņa ir viena no vecākajām 
Latvijas apdzīvotajām vietām, jo 
laikā no 7.–9. gs. (pēc citiem avotiem: 
4.–10. gs.) te atradusies lielākā 
zināmā skandināvu tirgotāju un 
karavīru kolonija tagadējās Baltijas 
teritorijā. Gotlandes un Zviedrijas 
ieceļotāji apmetni ierīkoja tajā laikā 
kuģojamās Ālandes upes labā krasta 
pakalnā – Skābaržkalnā. Uzskata, ka 
tieši šeit atradusies 9. gs. hronikās 
pieminētā kuršu Jūrpils (Seeburg). 

stāvā. Šeit apskatāmas > gadsimtu vecs Nīcas 
tautastērps ar tā neatņemamām sastāvdaļām – 
brunčiem, ņieburu, vamzi un austenēm. Nīcas 
pūralādē noglabāti vietējo rokdarbnieču darbi, 
kas turpina šejienes amatu tradīcijas. Apmeklētāji 
var iepazīt Nīcas segas, lakatus, galdautus un citas 
saimniecībā noderīgas lietas, kā arī cimdu un zeķu 
pārus. +371 63469119, 63489501.

Pūsēnu kalns. 10. Viena no augstākajām mūsu 
piekrastes kāpām. Padomju laikos iesāka kāpas 
rakšanas darbus, jo smiltis izmantoja silikātķieģeļu 
ražošanai. 20. gs. 80. gados rakšanas darbus 
pārtrauca. Kāpas augstākā daļa (labs skats) 
ir saglabājusies un apaugusi ar priežu mežu. 
Izveidota Pūsēnu kalna dabas taka. Atrodas  
Bernātu dabas parkā.

Jūrmalciems. 11. Viena no salīdzinoši retajām 
vietām, kur piekrastē var vērot zvejniekus 
darbībā. Klajumu vējdzirnavas (1930. g.) ir viena 
no ciema augstākajām būvēm. Pie dzirnavām 
atrodas Jūrmalciema tūrisma informācijas 
punkts, informācijas stends un atpūtas vieta. 
+371 26212997. Turpat redzami veco, zvejnieku 
pamesto liellaivu koka korpusi. Jūrmalciema 
ekspozīcija “Jūrmaliešu senlietas” atrodas 
Jūrmalciema austrumdaļā, kur koka šķūnī 
novietoti vietējo entuziastu savāktie apkaimes 
iedzīvotāju sadzīves priekšmeti un amata rīki. 
+371 26461735.
12.  Papes Ķoņuciems. Viens no diviem 
Latvijas zvejniekciemiem (otrs – Košrags), kas 
līdz mūsdienām (cik tas iespējams) saglabājis 
autentisku elpu. Te atrodas Latvijas Etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja filiāle Vītolnieki ar senu 
zvejnieku sētu, laivām un sadzīves priekšmetiem, 
ko jāiepazīst gida pavadībā. Šobrīd ciemā notiek 
aktīva mūslaiku ēku būvniecība, tādēļ tas ar katru 
dienu zaudē savu mazskartību. Atrodas  Papes 
dabas parkā.

Rucavas luterāņu baznīca. 13. Dievnams 
vairakkārt bija dedzis un uzcelts no jauna. 
Mūsdienās redzamo uzbūvēja 1874. g. un pēc 
1927. g. ugunsgrēka atjaunoja 1932. gadā. 
Apskatāma altārglezna “Kristus ar svēto vakar
ēdienu”, divas I. Zeberiņa gleznas “Jēzus pie krusta” 
un “Jēzus svētī bērnus” (1957. g.). Ērģeļu prospekts 
ir pirmais, kas veidots “latviskā” gaumē (kokgriezējs 
P. Plankuss, 1936. g.), bet pats instruments ir 
nominēts kā Liepājas meistara Jēkaba Jauģieša 
skaistākais un apjomīgākais darbs. Ērģeļu stabules 
ir gatavotas no koka, kas ir rets gadījums. Baznīca 
apskatāma no iekšpuses. +371 26073978.

Rucavas “Zvanītāji”. 14. Atrodas Rucavas centrā, 
0,15 km ziemeļos no Rucavas luterāņu baznīcas. 
19. gs. beigās celtā koka ēkā (pārveidota par 
muzeju, tikko kā atjaunota) var iepazīt dzīves 
vidi, kādā cilvēki mituši pirms >100 gadiem. 
Te apskatāmi sadzīves priekšmeti, Rucavai 
raksturīgais tautastērps, zeķes, cimdu raksti. 
Vietējie entuziasti un Rucavas sievas organizē 
vakarēšanas, dziedāšanas un spēlēšanas pasā
kumus, dančus, auž noderīgas lietas, kā arī piedāvā 
kultūrizglītojošas programmas “Vakarēšana” un 
“Rucavas goda mielasts” ar Lejaskurzemnieku 
ēdieniem. +371 26814051.

Bārtas muzejs. 15. Atrodas Bārtas centrā pie 
pamatskolas. Tā pamatekspozīcija “Bārtas tautas 
tērpa darināšanas un valkāšanas tradīcijas 19.–
21. gadsimtā” rāda meitu, sievu un vīru tērpus 
un to daudzveidību. Apmeklētāji var iesaistīties 
Bārtas kreklu rakstu izšūšanas un aušanas procesā. 
Kopā ar Bārtas etnogrāfisko ansambli piedāvā 
izglītojošas programmas “Bārtas tautas tērps” un 
“Dzied Bārtas sievas”. +371 29761660, 28687254. 

16.  Krūtes luterāņu baznīca. Atrodas 
2,5 km ziemeļos no Krūtes. Nelielā izmēra 
guļkoku ēka ar dēļu apšuvumu sākotnēji celta 
1642. gadā, bet ķieģeļu tornis atjaunots pēc 2. 
pasaules kara. Baznīcas iekārta – altāris (17. gs. 
2. puse), nezināma autora altārglezna “Kristus 
pie krusta” (17. gs.) un bagātīgi ornamentētā 
kancele (1642. g.) ir nozīmīgi manierisma laika 
pieminekļi. +371 29439220.

Priekules pils. 17. No 15. gs. Priekulē valdījusi 
baronu Korfu dzimta. Viens no viņiem – Johans 
Albrehts Korfs (1697.–1766.) bija Pēterburgas 
Zinātņu akadēmijas prezidents (1734.–1740.  g.), 
diplomāts un literāts, kas pētījis Kurzemes 
vēsturi. Priekules pils atrodas rietumos no 
Aizputes ielas, Virgas upītes ielejas krastā. 
Sākotnēji muižas pili cēla 18. gs., taču 19. gs. 
beigās notika lielāki ēkas pārbūves darbi (Paula 
Maksa Berči projekts). Ēkā atrodas Priekules 
vidusskola. Nepilnus 100  m austrumos no ēkas 
koku ieskāvumā slejas muižas skatu tornis 
(celts 19. gs. beigās), kurā plīvo Latvijas valsts 
karogs. +371 29472063.
18.  Zviedru vārti. Atrodas 100 m DA no 
Priekules pils. Priekules simbols, kas attēlots 
pilsētas ģerbonī. Vārti (1688. g., restaurēti 
1954. g.) kalpojuši kā Priekules muižas 
caurbraucams vārtu sardzes tornis, kur notika 
tirgotāju kontrole (muita), kas devās uz vai no 
Lietuvas. Interesants ir 18. gs. no Gotlandes 
smilšakmens tapinātais baronu Korfu dzimtas 
ģerbonis ar sudraba lodi virs tā un maskaronu 
vārtu centrālajā fasādes daļā. Baronu laikos 
vārtu abu pušu nišās stāvējuši draudīga izskata 
divmetrīgi no akmens darināt sargi – zaldāti. 
Tagad pie vārtiem novietoti no koka darināti 
sargkareivji.

Priekules luterāņu baznīca.19.  Baznīca 
celta ~1680. g. un pēc vairāk nekā gadsimta – 
1792. g. pārbūvēta. Dievnams un tā vērtīgais 
interjers gāja bojā 2. pasaules kara laikā un tikai 
pagājušā gadsimta 90. gados tas piedzīvoja 
atjaunotni Rīgas Amatniecības vidusskolas 
audzēkņu izpildījumā. 2005. g. baznīcas tornis 
labiekārtots un apmeklētāji no skatu platformas 
var iepazīt vietu, no kurienes pirmo “lidojumu” 
veicis Priekules Ikars. Stāsta, ka 1670. gadā 
muižas kalējs – zviedrs Johansons nolaidies no 
baznīcas torņa ar pašdarinātiem spārniem. Par 
to viņu sadedzināja uz sārta! +371 63461214.

Virgas muiža20. . Virgas muiža kā lēnis tikusi 
piešķirta Livonijas ordeņa vasalim – Konrādam 
Noldem. Līdz mūsdienām saglabājusies Virgas 
muižas pils, kurā no 1935. gada izvietojusies 
skola. Pilī atrodas baroneses trīs ar skaistiem 
kokgriezumiem rotātas durvis ar Noldes 
dzimtas ģērboni un baronu ģīmetnēm. Bijušā 
muižas klētī 1983. g. ierīkots Tradīciju nams – 
tagad kultūras nams. Muižu ieskauj parks, kurā 
uzmeklējama Barona Noldes un baroneses kapa 
vieta ar pieminekli. Virgas centrā apskatāms 
Kārļa XII zābaks ar diviem pretēji vērstiem 
lielgabaliem un lodēm, kas vēsta par Ziemeļu 
kara laiku, kad 1701. g. Virgā bija izveidota 
zviedru karaspēka nometne.
21.  Skandināvu senkapi. Atrodas Grobiņā 
pie Liepu gatves (saukti arī par Priediena 
senkapiem). Apbedījumi skeletkapu, uguns
kapu un uzkalniņkapu veidā te tapuši laikā 
no 7.–9. gs. (atšķirīgi datējumi, arī 4.–10. gs.). 
1987. g. izrakumos šeit atrada unikālu ar seniem 
ornamentiem rotātu 8.–9. gs. skan dināvu 
karavīra kapakmeni (stēlu), kas gl abājas Liepājas 
vēstures un mākslas muzejā un ir vienīgais šāda 
veida atradums Baltijas jūras dienvidaustrumos. 

Citu etnogrāfisko novadu maršruti Latvijas apceļotājiem atrodami www.tures.celotajs.lv 
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Vietvārda (Skābaržkalns) izcelsmi saista ar 
faktu, ka Kurzemē skābaržus savulaik dēvēja 
par grobiem. Skābaržkalns ir sens kuršu 
pilskalns, pie kura konstatētas senpilsētas 
paliekas. Vēsturiskie avoti liecina, ka 
1263. g. kurši pili bez cīņas atdeva Livonijas 
ordeņa bruņiniekiem nodedzināšanai. Ar 
pretējo krastu pilskalnu savieno neliela 
koka pārceltuve 
24.  Grobiņas viduslaiku pils drupas. 
Atrodas Grobiņas parkā iepretim Grobiņas 
ūdenskrātuvei, kas ir Ālandes upes uz plu
dinājums. 1253. g. šajā vietā no ķieģeļiem 
un kaltiem laukakmeņiem Livonijas ordenis 
uzcēla fogta pili, kas bija 72 x 40 m būve ar 
trīsstāvu dzīvojamo korpusu un vārtu torni 

vidū. 14. gs. apkārt nocietinātajai sienai otrā 
stāva augstumā gar šaujamlūkām izveidoja 
karavīru eju, bet 16.–17. gs. tai blakus 
uzbēra vaļņus un uzbūvēja četrus bastionus. 
Nostāsti vēsta par pils sienā iemūrētu 
bruņinieku meitu un slepenu pazemes 
eju uz 200 m attālo luterāņu baznīcu. 
Parkam piekļaujas promenāde “Senais 
jūras krasts”. Uz tās izvietotas plāksnes ar 
Zentas Mauriņas un Jāņa Raiņa citātiem. 
No promenādes paveras labi skatu punkti 
uz Grobiņas pilsdrupām un Skābaržkalnu. 
Ūdenskrātuves sašau rinājumā pāri Ālandei 
ved neliels tiltiņš – bijušā Liepājas – 
Aizputes šaursliežu dzelzceļa tilta ferma. 
 

25. Kuršu Vikingu apmetne. Atro das aiz 
Grobiņas ūdenskrātuves Ālandes upes 
kras tā (Pīlādžu ielā 3.). Tūristu klubs “Oga” 
no 2013. gada 1. maija šeit plāno organizēt 
dažādas ar vikingu dzīvi saistītas aktivitātes, 
kuru laikā varēs iejusties vikingu tēlos, 
doties izbraucienā ar vikingu kuģi (attiecīgi 
tērpti) pa Ālandes upi, kā arī iepazīt 
apkaimes vietas, kas saistītas ar vikingu 
tematiku. Pie apmetnes uzstādīta no koka 
veidota vikinga skulptūra ar ragiem (no 
govīm, kas ganās Vītiņu pļavās, Liepājas 
ezera krastā). +371 26490324.

Naktsmītnes

469   “Ezera māja” – Ezera iela 39, Liepāja. +371 26488200
72   “Brakši” – Nīcas pag., Nīcas nov. +371 63469555, 29423291
78  284   “Vērbeļnieki” – Nīcas pag., Nīcas nov. +371 29138565
5  9  252   “Sīpoli” – Bernāti, Nīcas pag., Nīcas nov. +371 29590033, 63430532 
47   “Vizuļi” – Bernāti, Nīcas pag., Nīcas nov. +371 26151028
834   “Ezerkrasti” – Nīcas nov., Otaņķu pag. +371 29520410
192   “Smilgas” – Nīcas pagasts, Bernāti, Nīcas nov. +371 63430589, 29649583
132  182  283  413   “Šķiperi” – Bernāti, Nīcas pag., Nīcas nov. +371 26421276, 29125213
87   “Jūrmaļi” – Jūrmalciems, Nīcas pag., Nīcas nov. +371 63454490, 26366206 
379   “Atvari” – Liepājas nov., Durbes pag. +371 22335859, 29277582
752   “Vīnrozes” – Liepājas nov., Durbes pag. +371 29255854, 28680790

Krodziņi

20488  “Hercogs” – Liepāja, Ed. Veidenbauma iela 8, +371 63423511
20505  “Barons Bumbier’s” – Liepāja, t/n “Kurzeme”, Lielā iela 13, +371 63425411
20506  “Pastnieka māja” – Liepāja, Fr. Brīvzemnieka iela 53, +371 63407521
20507  “Olive” – Liepāja, Klaipēdas iela 104 c, +371 26660935
20359  Mikjāņu Sēta – Papes Ķoņu ciems, Rucavas pag., Rucavas nov. +371 26759199  

Sadarbībā ar Rucavas tradīciju klubu grupām (iepriekš piesakot) piedāvā baudīt vietējos ēdienus.
20364  Etnogrāfiskā māja “Zvanītāji” – Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov. +371 26814051.  

Sezonā (iepriekš piesakot) piedāvā rucavnieku ēdienus.

Interesanti pasākumi

∙ Amatniecības festivāls “Līvas ciems” un Etnomūzikas festivāls Liepājā, – maija beigās
∙ Priekules Ikara svētki augustā
∙ Vikingu dienas Grobiņā “Seeburga 2013”, maija beigās
∙ Vasaras saulgrieži brīvdabas muzeja filiālē “Vītolnieki”
∙ Annas dienas Papes Ķoņu ciemā, jūlija beigās

Tūrisma informācija

 Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs, www.liepajaturisms.lv, info@liepajaturisms.lv,  
Liepāja, Rožu laukums 5/6, +371 634 80808, 29402111

 Nīcas TIC, www.nica.lv, turisms@nica.lv, Nīca, Bārtas iela 6, +371 63489501, 29458532
 Jūrmalciema tūrisma informācijas punkts, Nīcas novads, Nīcas pagasts, Klajumi,  
jurmalciemaklajumi@inbox.lv, +371 26212997

 Rucavas TIC, www.rucava.lv, rucava.tic@inbox.lv, Rucava, Buši, +371 29134903
 Priekules TIC, www.priekulesnovads.lv, daiga.egle@priekulesnovads.lv,  
Priekule, Saules iela 1, +371 29472063

 Grobiņas novada TIP, www.grobinaturisms.lv, grobinatic@inbox.lv,  
Grobiņa, Lielā iela 76, +371 26490324

“Lauku ceļotājs”
Kalnciema iela 40. Rīga, LV-1046, Latvija
T: +371 67617600, F: +371 67830041 
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Teksts/foto: Juris Smaļinskis (Lauku ceļotājs). Materiāls sagatavots ar Liepājas (Agita Vucena), Nīcas 
(Dace Vecbaštika), Jūrmalciema (Imants Pāvels), Rucavas (Dace Mieme), Bārtas, Priekules (Daina Egle) 

un Grobiņas (Raimonds Reinis) tūrisma informācijas centru un punktu sniegto informatīvo atbalstu. 
Informācijas aktualitāte atbilst situācijai maršruta apsekošanas laikā 2012. g. rudenī.




