
24.  Apriķu muiža. Meklējama ~ 1 km 
austrumos no Apriķu centra. Muižas kungu 
pili (baroka stils) cēla 1742. – 1745. g., bet 
neogotiskā stila tornis kā piebūve tapa 19. gs. 
beigās. Pils priekšējās fasādes frontonā 
atrodas  smilšakmens  cilnis  ar  baronu 
Ostenu - Zakenu un Korfu dzimtas 
ģerboņiem, kas ir greznākais šāda tipa Latvijas 
piļu elements. Ēkā saglabājušies arī sākotnējie 
interjera elementi (apskatāmi gida pavadībā) - 
durvju vērtnes, apgleznota holandiešu krāsns, 
ozolkoka logu slēģi, aplodas, metālkalumu 

detaļas un parkets. Muižas kompleksā ietilpst 
pārvaldnieka māja, kalpu mājas, saimniecī-
bas ēkas un parks. Kopš 1920. g. muižas pilī 
darbojas skola un iekārtots novada muzejs, 
ko vērts iepazīt! Šobrīd tajā izstādīta Latvijā 
ražotās maizes etiķešu kolekcija. 1901. g. 
muižu iegādājas Karls Gustavs Mannerheims 
(1867. – 1951.), kas bija vēlākais Somijas valsts 
prezidents un leģendārās Mannerheima 

-
jas sistēmas autors.   + 371 29184684.
25.    Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja katoļu 

baznīca. Atrodas Gudenieku ciema dienvid-
daļā. Tagad redzamais dievnams celts laikā no 
1930. – 1947. g. Altāra sastāvdaļa ir 17.–18. gs.  
mijā  tapušie  Subates  meistaru  rotājumi – 
eņģeļu skulptūras (vienīgie tādi Kurzemes 
baznīcu baroka dekoratīvajā tēlniecībā), kas 
piestiprinātas pie ēkas sienām abpus altārim. 

guļošo jēru pie kājām ir minēto meistaru 
darinājums. Kā baznīca ieguvusi Subates 
meistaru darbus – nav zināms. Dievnams 
apskatāms no iekšpuses.  
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СУЙТЫ
От Кулдиги до края суйтов

Основной ход маршрута: Кулдига – Эдоле – Алсунга – Юркалне – 
Павилоста – Цирава – Айзпуте – Априки – Гудениеки – Кулдига

«Это никакая не жена суйта, если ее нельзя видеть и слышать за версту!». Так сами о себе 
говорят жены суйтов, потому что столь яркие народные костюмы в Латвии есть только у них. 
Как и порядочные курземчане, здесь также уважают скландрауши, а уникальное пение суйток 
(бурбон) стоит слушать в его аутентичной среде – в крае суйтов. Суйты – этнографический 
феномен, потому что суйтов католического вероисповедания со всех сторон окружает 
Курземская лютеранская местность. Культура суйтов сложилась во взаимодействии многих 
других культур – латышской, ливской, немецкой и польской. Суйтская рига, «Спелманю крогс» 
и католическая церковь Св. Микелиса – только некоторые места по маршруту путешествия 
«Стоит увидеть». 

ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА
Транспортное средство: автомашина.
Начало/конечный пункт: Кулдига.
Протяженность: ~190 км.
Примерное время на маршруте: два – три дня, в зависи - 
мости от выбранного количества достопримечательностей  
и потраченного для их осмотра времени. 
Дорожное покрытие: в большинстве – асфальтное  
покрытие. Наиболее протяженный отрезок с грунтовым 
покрытием – от Априки до Кулдиги. 
Рекомендуемое время: май – октябрь.
Логистика: Т.к. маршрут круговой, его можно начать и закон - 
чить в любой точке – например, в Павилосте, Айзпуте и т.п. 
Полезно знать! Желательно посетить Кулдигский ТИЦ, где 
можно приобрести карты городов и края, а также получить 
иного рода актуальную информацию. Время посещения  
музеев и других объектов следует уточнить перед поездкой. О 
посещении объектов, которые вы желаете осмотреть изнутри 
(или для которых не указано время работы),  
следует договориться заранее.
Альтернативы: можно объединить с любым другим  
Курземским маршрутом.
Маршрут пересекает:  Природный заповедник долины 
Венты. Во время путешествия бережно относитесь к природе  
и созданным человеком ценностям!

Для автотуристов

Подробная информация о достопри ме-
чательностях на маршруте (описание 
которых содержится на этом листе, а 
также о других объектах), местах для 
ночлега и кабачках находится на www.
celotajs.lv. Номера мест для ночлега и 
кабачков совпадают с номерами интер -
нет-базы данных на www.celotajs.lv –  
ищите по ним. Маршруты для путе шест -
венников по другим этногра фи чес  ким 
краям Латвии (суйтов, ливов, се лов, зем-
галов, пиебалдзеней, лат га лов, ма ле ниешей 
и др.) находятся на www.tures.celotajs.lv
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1.  Старинный кирпичный мост через Вен-
ту. Третий по протяженности (в свое время один 
из современнейших) кирпичный мост Европы 
(164 м), который построен в 1873–1874 гг. Пер-
воначально ширина моста  была 26 футов, что-
бы на нем могли разъехаться две, двигающиеся 
навстречу друг другу кареты. Во время Первой 
мировой войны два пролета моста, находивши-
еся ближе к правому берегу Венты, были взор-
ваны. В 1926 году мост восстановили. Мост – это 
символ города и место, где снимались сюжеты 
разных кинофильмов («Проделки Эмиля» и др.). 
В 2007–2008 гг. мост снова реконструировали.  
С него приоткрывается замечательный вид на 
водопад на реке Венте.

2.  Водопад на реке Венте. Самый широкий 
водопад в Балтии – шириной примерно 249 м и 
высотой до 1,75 м. Это не только важный природ-
ный, но и культурно-исторический объект, так 
как устройство для ловли рыбы, придуманное 
Курляндским герцогом Екабом Кетлером, закре-
плялось на каменистых ступенях водопада. Так 
появилась история о городе, где лосось (мигри-
рующие лосось и вимба прыгали через водопад 
и попадали в сети) ловится в воздухе! Для того 
чтобы обеспечить судоходство по Венте, во вре-
мена герцога Екаба приступили к строительству 
канала в обход водопада. В начале XVIII в. витала 
идея о соединении Балтийского и Черного мо-
рей по Венте, Неману и Днепру. По этой причине 
военнопленные турки должны были продол-
жать рытье канала, которому мешала доломито-
вая скала. Внушительная канава канала видна и 
сегодня. В 2012 году на правом берегу Венты по-
строили деревянные мостки. Здесь надо быть 
в разное время года – во время миграции, как 
вимбы (весной), так лосося (осенью).

3.  Исторический центр Кулдиги вокруг 
Алекшупите. Единственный в Балтии подобно-
го рода комплекс застройки провинциального 
города XVII–XVIII вв., который расположился по 
берегам небольшой речушки. Местами Алек-
шупите течет вдоль самих стен построек. Эти 
виды с мостиками послужили для возникнове-
ния названия «Латвийская Венеция». Интерес-
ные памятники культуры находятся на улицах 
Базницас, Лиепаяс, Кална и др. В окрестностях 
можно узнать как столь характерные для Кул-
диги окошки верхнего света, так и флюгеры, и 
роскошные двери.

Дом Штафенхагена4. . Находится на ул. Базни-
цас, д. 17. Здание построено в XVII веке, как жи-
лой дом кулдигского бургомистра. В 1701 году 
здесь гостил король Швеции Карл XII, который 
в передней оставил огромный сундук (2 х 2,5 м), 
на который после реставрации можно взглянуть 
и сегодня.

5.  Старейшее здание Кулдиги и Курземе. 
Находится на ул. Базницас, д. 7. Красивое дере-
вянное здание, построенное около т.н. мостика 
Кулдигской Венеции через Алекшупите в 1670 
году. На крыше здания можно увидеть один из 
ста рейших и самых красивых флюгеров города.

6.  Старая ратуша Кулдиги. Находится на  
ул. Базницас, д. 5. Здание, покрашенное в тем-
ные тона, строилось в XVII в., а в его подвалах 
размещалась первая городская тюрьма. Находя-
щаяся рядом историческая ратушная площадь 
была главным местом сбора горожан и местом 
исполнения наказания, так как в юго-восточном 
углу площади был установлен позорный столб. 
Сегодня здесь разместился Кулдигский ТИЦ и 
ткацкая мастерская, где можно приобрести 
выпускаемые в Курземе товары и сувениры, а в 
мастерской понаблюдать за ткацким процессом. 
В окрестностях ратушной площади снимались 
кадры кинофильма «Проделки Эмиля».

Другие этнографические маршруты регионов Латвии смотреть здесь: www.tures.celotajs.lv 

22. Neredzīgā Indriķa kaps. Meklējams       
~4 km pirms Apriķiem (ir norāde) – Ģibortu  
kapos. Neredzīgais Indriķis (1783.–1828.) 
bija  latvietis, kas publicēja pirmo dzejoļu 
krājumu (1806. g.) latviešu valodā. Indriķis 
bijis akls  kopš piecu gadu vecuma un nebija 
skolots. Viņa dzeju pierakstīja un minētajā 
gadā izdeva Apriķu draudzes mācītājs                                               
K. G. Elverfelds. Kapos uzstādīts piemiņas 
akmens  (1935. g.) un Viļņa Titāna veidots 
“Austras koks” ar uzrakstu Braila rakstā.

1.  Senais ķieģeļu tilts pār Ventu. Trešais 
garākais (savā laikā arī viens no modernākajiem) 
Eiropas ķieģeļu tilts (164 m), kas celts 1873. - 1874. 
gadā. Sākotnēji tas bijis 26 pēdu plats, lai varētu 
izmainīties divas pretim braucošas karietes. 
1. pasaules kara laikā tika uzspridzināti divi tilta 
posmi, kas atrodas tuvāk Ventas labajam krastam. 
1926. g. tiltu atkal atjaunoja. Tilts ir pilsētas 

(„Emīla nedarbi” u.c.). 2007. – 2008. gadā tiltu atkal 
rekonstruēja. No tā paveras lielisks skats uz 
Ventas rumbu.

2.    Ventas rumba. Platākais Baltijas ūdenskri-
tums - ~ 249 m plats un līdz 1,75 m augsts. Šis ir ne 
tikai nozīmīgs dabas, bet arī kultūrvēsturisks 
objekts, jo Kurzemes hercoga Jēkaba Ketlera 
izgudrotā zivju ķeramā iekārta bija nostiprināta uz 
ūdenskrituma klinšu kāples. Tā radies stāsts par 
pilsētu, kur lašus (migrējošie laši un vimbas leca 
pāri rumbai un iekļuva tīklos) ķer gaisā! Lai 
nodrošinātu kuģu satiksmi Ventā, hercoga Jēkaba 
laikos iesāka rakt kanālu ap rumbu. 18. gs. sākumā 
virmoja ideja par Baltijas un Melnās jūras 
savienošanu pa Ventu, Nemunu un Dņepru. Šī 
iemesla dēļ turku karagūstekņiem bija jāturpina 
kanāla rakšana, ko traucēja dolomīta klints. 
Iespaidīgais kanāla grāvis redzams arī mūsdienās. 
2012. gadā Ventas labajā krastā izveidoja koka 
laipu. Te ir jābūt dažādos gadalaikos – gan vimbu 
(pavasaris), gan lašu (rudens) migrācijas laikā.

3.       Kuldīgas vēsturiskais centrs ap Alekšupīti. 
Baltijā vienīgais šāda veida 17. - 18. gs. mazpilsē-
tas apbūves komplekss, kas izvietojies mazas 
upītes krastos. Dažviet Alekšupīte tek gar pašām 
ēku sienām. Minētie skati ar tiltiņiem radījuši 
apzīmējumu – „Latvijas Venēcija”. Apkaimē var 
iepazīt gan Kuldīgai tik raksturīgos virsgaismas 
lodziņus, gan vējrādītājus un greznās durvis.

4. Stafenhāgena nams. Atrodas Baznīcas ielā 17. 
Ēku cēla 17. gs. kā Kuldīgas birģermeistara 
dzīvojamo māju. 1701. gadā tajā uzturējies 
Zviedrijas karalis Kārlis XII, kurš priekštelpā atstāja 
apģērbu lādi (2 x 2,5 m), kas pēc restaurācijas 
joprojām ir brīvi apskatāma.

5.       Vecākā  Kuldīgas  un  Kurzemes  ēka. 
Meklējama Baznīcas ielā 7. Skaistā koka ēka, kas 
celta pie tā sauktā Kuldīgas Venēcijas tiltiņa pār 
Alekšupīti, būvēta 1670. gadā. Uz tās jumta 
atrodas viens no senākajiem un greznākajiem 
pilsētas vējrādītājiem. Apskatāma no ārpuses.

6.  Kuldīgas vecais rātsnams. Meklējams 
Baznīcas ielā 5. Tumšajos toņos krāsotā ēka 
būvēta 17. gs. un tās pagrabos atradies pirmais 
pilsētas cietums. Tai blakus esošais vēsturiskais 
rātslaukums bija galvenā pilsētnieku pulcēšanās 
un soda izciešanas vieta, jo laukuma DA stūrī bijis 
kauna stabs. Mūsdienās te izvietojies Kuldīgas TIC 
un Audēju darbnīca. Abos var iegādāties 
Kurzemē ražotas preces un suvenīrus, bet 
darbnīcā – vērot aušanas procesu. Rātslaukuma 

7.        Ēdoles  pils.  Piltenes  bīskapijas  laikā – 
13. gs. vidū tika uzcelta konventa tipa pils. 
Vēlākās pils piebūves radās 16. un 19. gs. un 
izveidojās tai raksturīgais iekšējais pagalms. 19. 
gs. 30. gados pils fasāde ieguva mūsdienās 
redzamās neogotiskās formas. Laikā no 16. gs. 
līdz 1920. g. Ēdoles pils bija baronu Bēru 
dzimtas īpašums. Pēc 1905. g. dedzināšanas, pili 
divu gadu laikā atjaunoja. Pazīstama ar spoku 
stāstiem, gan par rūķīšu kāzām, gan asins traipu 
pils Sarkanajā istabā, kas parādījies slepkavības 
vietā. Lai to noslēptu, tika uzbūvēts kamīns, 
taču traips parādījies atkal. Pēc privatizācijas ir 
atjaunoti interjeri, zāles, pagrabi, kas izdekorēti 
ar pilij raksturīgajiem elementiem. Pils telpas un 
skatu tornis ir pieejams apmeklētājiem. Parkā 
apskatāma Mīlestības aleja un Rūķīšu ozola 
vieta.   + 371 63321251.

8. Suitu rija Alsungā. 0,1 km ZR no Alsungas 
ordeņa pils vecajā muižas rijā iekārtots veikals, 
kur var iegādāties Suitu novadā ražotus 
suvenīrus un saimniecībā noderīgas lietas – 
cimdus, zeķes, traukus, tējas u.c. Suitu rijā tiek 
organizētas radošās darbnīcas.   
+ 371 29446594.

9.     Alsungas ordeņa pils. Alsunga kā senais 
kuršu  zemes  Bandavas  novads  minēts  jau 
1230.  g.  pāvesta  sūtņa  līgumā  ar  kuršiem. 
1341. g. Alšvangā (vēsturiskais nosaukums) ir 
nocietināta māja (ein festes Haus), bet 1372. g. 
uzsāk mūra pils (četrstūra formas, no akmens) 
celtniecību, kurā dzīvoja Kuldīgas komturam 

austrumu korpuss tiek izmantots kā dzīvojamās 
telpas, dienvidu korpuss – saimniecības 
vajadzībām. Vēlāk – 15. – 18. gs. tapa aizsarg-
torņi un pārējās pils daļas. Pils apjoms (baroka 
stils) ar diviem torņiem ir gana iespaidīgs. Te 
meklējama novada dome, muzejs, TIC un citas 
iestādes.   + 371 26425015.

10. Spēlmaņu krogs. Atrodas Alsungas centrā, 
Dižgabalkalna piekājē. Šī ir vieta, kur var 
nobaudīt Kurzemei raksturīgos sklandraušus, 
bet nedēļas nogalēs – uz vietas ceptu maizi. 
Vasarās tūristu grupas (iepriekš piesakoties) uz 
āra kamīna var piedalīties suitu ēdienu 
gatavošanas procesā.   + 371 63321000, 
26179298. Dižgabalkalns ir kuršu pilskalns (8 m 
augsts), no kura plakuma (54 x 22 m) paveras 
labs skats uz Alsungas centru.

11.  Alsungas Sv. Miķeļa katoļu baznīca. 
Baznīca celta laikā no 1567. – 1623. gadam. Tās 
interjeru rotā altārglezna „Svētais Miķelis” un 
1893. g. tapušās ērģeles (F. Veisenborns). Kā 
viena no suitu novada atšķirībām no pārējās 
Kurzemes ir katoļticība.   + 371 633 51680.

12. Alsungas vēstures muzejs. Atrodas vecajā 
skolas ēkā Skolas ielā 11 a. Tā krājums ataino trīs 

sievas” vēsturi, 20. gs. sākuma suitu novadam 
raksturīgo dzīvojamo istabu ar sadzīves 
priekšmetiem un pilsētas vēsturi vecajās 

to elementi, iekārtota audēja darbnīca.   
+ 371 26425015.

13. Baltijas jūras stāvkrasts. Sākas dažus 
kilometrus ziemeļos no Pāvilostas un beidzas īsi 
pirms Ošvalkiem, stiepjoties > 30 km garumā. Tā 
iespaidīgākās un neparastākās formas ir 
apskatāmas      Strantes – Ulmales posmā, taču 
arī Jūrkalnes apkārtnē (labiekārtotas pieejas 
vietas, kāpnes, autostāvlaukumi) redzamie skati 
(līdz 16 m augsti) ir gana iespaidīgi! Stāvkrastu 
ieteicams baudīt (skatīt, fotografēt) pēc 
spēcīgām vētrām, jo vasaras otrajā pusē tā 
atsegumi (g.k. no smilts, māls) ir mazāk izteiks-
mīgi noslīdeņu un augāja dēļ. Jūrkalnes iepriek-
šējais nosaukums Fēliksberga nozīmē Laimīgais 
kalns.  Patreizējo  nosaukumu  tā  ieguva  1925.  
gadā.

14. Tilts pār Rīvas upi. Nominēts kā vienīgais 
Latvijas koka atgāžņu konstrukcijas tilts. 2002. g. 
to atjaunoja (iepriekšējo reizi remontēts 20. gs. 
60. gados), pilnībā nomainot dēļu klāju. Pie tilta 
jau 18. gs. atradušās ūdens dzirnavas, vēlāk spirta 
brūzis, bet 19. gs. beigās - papes fabrika, kuras 
dambja paliekas ar mūsdienās izveidoto zivju 
ceļu ir apskatāmas šodien. Blakus vecajam ir 
uzcelts jaunais – dzelzsbetona tilts.

15.   Pinnu upurakmens (Dievekļa akmens). 
Meklējams pie Ulmales, ~ 300 m no Liepājas – 
Ventspils šosejas (ir norādes). Skaists un izteikts 
bļodakmens, kura augšējā daļā ir izkalts apaļš 
iedobums - 15 cm dziļš un līdz 61 cm diametrā. 
Sena (īpaši 16. - 18. gs.) kulta vieta.

16. Pāvilostas novadpētniecības muzejs. 
Meklējams Sakas upes labajā krastā - Dzintaru 
ielā 1. Tas izvietots Pāvilostas pirmajā mūra (no 
sarkaniem ķieģeļiem un laukakmeņiem) ēkā    , 
kuru cēla 1879. g. kā loču māju. Muzeja krājums 
veltīts novada un piekrastes zvejniecības un 
jūrniecības vēsturei. Krājumā apskatāmi Sakas 
pagastā atrastie akmens un kaula cirvji, kaltas 
bronzas saktas un jostas un unikāls eksponāts – 
medus spiede. Blakus atrodas laivu māja ar 
lielgabarīta eksponātiem. 2012. g. tiks atklāts 
mansards, kurā plānotas izstādes un tematiski 
pasākumi. +371 63498276. Vērts iepazīt arī Pāvil- 
ostas vecāko daļu – Āķgalu, kas ir tipisks 19. gs. – 
20. gs. piekrastes ciema apbūves paraugs. 

17. Zivju kūpināšana Pāvilostā. Dzintara 
Zamarīša pavadībā var vērt no jūras zvejotas zivis, 
piedalīties kūpināšanas procesā, tās degustēt, kā 
arī klausīties stāstā par zvejnieku pagātnes un 
mūsdienu tradīcijām un sadzīvi. Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā ir apkopotas šejienes 
zivju ēdienu gatavošanas receptes.   
+ 371 29207243

18. Maizes cepšana „Ievlejās”. „Ievleju” (Sakas 
pagastā, 6 km D no Pāvilostas) saimniece ar 
malku kurinātā klona krāsnī cep īstu Latvijas 
lauku maizi. Mīkla tiek gatavota no rudzu vai 
kviešu miltiem, sāls, cukura, ķimenēm un dabīga 
ierauga. Apmeklētāji var vērot maizes cepšanas 
procesu, degustēt un iegādāties maizi, kā arī 

apskatīt senlietu krātuvi. Iepriekšēja 
pieteikšanās:   + 371 29124128.

19.  Cīravas luterāņu baznīca. Masīvā 
baznīca celta 1780. - 1781. g. barona H. F. Bēra 
laikā, bet pārbūvēta 1876. un 1888. g. 
Dievnams ir pazīstams ar savu izsmalcināto 
rokoko stila altāri un kanceli un 18. gs. 1. pusē 
darinātajām ērģelēm. Baznīca apskatāma arī 
no iekšpuses.   + 371 2640158.

20.       Aizputes pilsdrupas. Atrodas Liepājas 
ielas – senā Livonijas – Prūsijas ceļa malā. 
Aizputes simbols, kas attēlots tās ģerbonī un 
karogā. Aizputes pils celtniecību uzsāka 1248. 
g. (pastāv dažādas versijas) ordeņmestra 
Dītriha fon Greningena laikā. To būvēja kā 
kastelas tipa mūra pili ar stūra torni un koka 
ēkām pagalmā. Viduslaikos Aizputē atradās 
Kurzemes bīskapijas centrs. Pēc Livonijas kara 
16. gs. otrajā pusē pils vairs netika izmantota, 
līdz 17. gs. sākumā to atkal atjaunoja, uzceļot 
piebūves. Ar pārtraukumiem pili apdzīvoja 
līdz pat pagājušā gadsimta. 70. gadiem, kad 
tās vienā daļā atradās dzīvokļi. Pilsdrupas ir 
daļēji iekonservētas, taču kāpelēšana pa tām 
ir aizliegta un bīstama. Aizpute ir viena no 
vecākajām Latvijas pilsētām un pirmās ziņas 
par to ir atrodamas no 1378. gada. 100 m 
austrumos no pilsdrupām atrodas Akmens 
tilts pār Tebru - viens no jaunākajiem Latvijā 
celtajiem mūra tiltiem. Tā akmens margas ir 
barona Karla fon Manteifeļa dāvinājums (celts 
1907. gadā) Aizputei. Tilta ziemeļu puses 
margās ir iemūrēta granīta plāksne ar 
Manteifeļu dzimtas ģerboni, kas gan ir vāji 
izšķirams. 

21.   Aizputes Sv. Jāņa luterāņu baznīca. 
Meklējama Beidas pilskalnā – stāvās Tebras 
(tās uzpludinājuma – Dzirnavdīķa) ielejas 
nogāzes augšdaļā. Baznīca celta kuršu 
pilskalnā, kur atradusies senās kuršu zemes 
Bandavas nocietinātā koka pils - Beida. Pirmā 
dievnama pirmsākumi ir meklējami 13. gs. 
otrajā pusē. Tas vairākkārt atjaunots un 
pārbūvēts. Tagadējo veidolu (gotika) baznīca 
ieguva 1860. g. pārbūvē un pēc 1730. g., kad 
uzcēla torni. Šī ir viena no vecākajām 
Kurzemes baznīcām. Līdz 16. gs. tā bija katoļu, 
pēcāk – luterāņu draudzes īpašumā. Baznīcā 

(19. gs. otrā puse), Kurzemes bīskapa H. Baze- 
dova kapa plāksne (16. gs.), zvans (1589. g.) u.c.   
+ 371 29923378.

 

23.   Apriķu luterāņu baznīca. 
To pamatoti dēvē par vienu no 
Kurzemes skaistākajām 
baznīcām. Dievnamu, kas bija 
Osten – Zakenu dzimtas 
īpašums, cēla 17. gs. un pārbūvē-
ja 1710. g. Tā kokā darinātais 
interjers (rokoko ar baroka 
iezīmēm, 18. gs. vidus) pārsteidz 
ar savu košumu un dažādību. 
Pieminēšanas vērta ir kungu 
loža, ērģeļu luktas (1710. g.), 
ērģeles (1856. g.), altāris, 
kancele, biktssols (18. gs. vidus) 
u.c. Griestu gleznojumi tapuši 
laikā no 1744. - 1746. g. un tos 
veidojis   Prūsijas   gleznotājs  
I. F. Rode. Baznīca apskatāma no 
iekšpuses. +371 26811417.   

Foto no Dz. Zamarīša arhīva

Foto no "Ievleju" arhīva

22. Neredzīgā Indriķa kaps. Meklējams       
~4 km pirms Apriķiem (ir norāde) – Ģibortu  
kapos. Neredzīgais Indriķis (1783.–1828.) 
bija  latvietis, kas publicēja pirmo dzejoļu 
krājumu (1806. g.) latviešu valodā. Indriķis 
bijis akls  kopš piecu gadu vecuma un nebija 
skolots. Viņa dzeju pierakstīja un minētajā 
gadā izdeva Apriķu draudzes mācītājs                                               
K. G. Elverfelds. Kapos uzstādīts piemiņas 
akmens  (1935. g.) un Viļņa Titāna veidots 
“Austras koks” ar uzrakstu Braila rakstā.

1.  Senais ķieģeļu tilts pār Ventu. Trešais 
garākais (savā laikā arī viens no modernākajiem) 
Eiropas ķieģeļu tilts (164 m), kas celts 1873. - 1874. 
gadā. Sākotnēji tas bijis 26 pēdu plats, lai varētu 
izmainīties divas pretim braucošas karietes. 
1. pasaules kara laikā tika uzspridzināti divi tilta 
posmi, kas atrodas tuvāk Ventas labajam krastam. 
1926. g. tiltu atkal atjaunoja. Tilts ir pilsētas 

(„Emīla nedarbi” u.c.). 2007. – 2008. gadā tiltu atkal 
rekonstruēja. No tā paveras lielisks skats uz 
Ventas rumbu.

2.    Ventas rumba. Platākais Baltijas ūdenskri-
tums - ~ 249 m plats un līdz 1,75 m augsts. Šis ir ne 
tikai nozīmīgs dabas, bet arī kultūrvēsturisks 
objekts, jo Kurzemes hercoga Jēkaba Ketlera 
izgudrotā zivju ķeramā iekārta bija nostiprināta uz 
ūdenskrituma klinšu kāples. Tā radies stāsts par 
pilsētu, kur lašus (migrējošie laši un vimbas leca 
pāri rumbai un iekļuva tīklos) ķer gaisā! Lai 
nodrošinātu kuģu satiksmi Ventā, hercoga Jēkaba 
laikos iesāka rakt kanālu ap rumbu. 18. gs. sākumā 
virmoja ideja par Baltijas un Melnās jūras 
savienošanu pa Ventu, Nemunu un Dņepru. Šī 
iemesla dēļ turku karagūstekņiem bija jāturpina 
kanāla rakšana, ko traucēja dolomīta klints. 
Iespaidīgais kanāla grāvis redzams arī mūsdienās. 
2012. gadā Ventas labajā krastā izveidoja koka 
laipu. Te ir jābūt dažādos gadalaikos – gan vimbu 
(pavasaris), gan lašu (rudens) migrācijas laikā.

3.       Kuldīgas vēsturiskais centrs ap Alekšupīti. 
Baltijā vienīgais šāda veida 17. - 18. gs. mazpilsē-
tas apbūves komplekss, kas izvietojies mazas 
upītes krastos. Dažviet Alekšupīte tek gar pašām 
ēku sienām. Minētie skati ar tiltiņiem radījuši 
apzīmējumu – „Latvijas Venēcija”. Apkaimē var 
iepazīt gan Kuldīgai tik raksturīgos virsgaismas 
lodziņus, gan vējrādītājus un greznās durvis.

4. Stafenhāgena nams. Atrodas Baznīcas ielā 17. 
Ēku cēla 17. gs. kā Kuldīgas birģermeistara 
dzīvojamo māju. 1701. gadā tajā uzturējies 
Zviedrijas karalis Kārlis XII, kurš priekštelpā atstāja 
apģērbu lādi (2 x 2,5 m), kas pēc restaurācijas 
joprojām ir brīvi apskatāma.

5.       Vecākā  Kuldīgas  un  Kurzemes  ēka. 
Meklējama Baznīcas ielā 7. Skaistā koka ēka, kas 
celta pie tā sauktā Kuldīgas Venēcijas tiltiņa pār 
Alekšupīti, būvēta 1670. gadā. Uz tās jumta 
atrodas viens no senākajiem un greznākajiem 
pilsētas vējrādītājiem. Apskatāma no ārpuses.

6.  Kuldīgas vecais rātsnams. Meklējams 
Baznīcas ielā 5. Tumšajos toņos krāsotā ēka 
būvēta 17. gs. un tās pagrabos atradies pirmais 
pilsētas cietums. Tai blakus esošais vēsturiskais 
rātslaukums bija galvenā pilsētnieku pulcēšanās 
un soda izciešanas vieta, jo laukuma DA stūrī bijis 
kauna stabs. Mūsdienās te izvietojies Kuldīgas TIC 
un Audēju darbnīca. Abos var iegādāties 
Kurzemē ražotas preces un suvenīrus, bet 
darbnīcā – vērot aušanas procesu. Rātslaukuma 

7.        Ēdoles  pils.  Piltenes  bīskapijas  laikā – 
13. gs. vidū tika uzcelta konventa tipa pils. 
Vēlākās pils piebūves radās 16. un 19. gs. un 
izveidojās tai raksturīgais iekšējais pagalms. 19. 
gs. 30. gados pils fasāde ieguva mūsdienās 
redzamās neogotiskās formas. Laikā no 16. gs. 
līdz 1920. g. Ēdoles pils bija baronu Bēru 
dzimtas īpašums. Pēc 1905. g. dedzināšanas, pili 
divu gadu laikā atjaunoja. Pazīstama ar spoku 
stāstiem, gan par rūķīšu kāzām, gan asins traipu 
pils Sarkanajā istabā, kas parādījies slepkavības 
vietā. Lai to noslēptu, tika uzbūvēts kamīns, 
taču traips parādījies atkal. Pēc privatizācijas ir 
atjaunoti interjeri, zāles, pagrabi, kas izdekorēti 
ar pilij raksturīgajiem elementiem. Pils telpas un 
skatu tornis ir pieejams apmeklētājiem. Parkā 
apskatāma Mīlestības aleja un Rūķīšu ozola 
vieta.   + 371 63321251.

8. Suitu rija Alsungā. 0,1 km ZR no Alsungas 
ordeņa pils vecajā muižas rijā iekārtots veikals, 
kur var iegādāties Suitu novadā ražotus 
suvenīrus un saimniecībā noderīgas lietas – 
cimdus, zeķes, traukus, tējas u.c. Suitu rijā tiek 
organizētas radošās darbnīcas.   
+ 371 29446594.

9.     Alsungas ordeņa pils. Alsunga kā senais 
kuršu  zemes  Bandavas  novads  minēts  jau 
1230.  g.  pāvesta  sūtņa  līgumā  ar  kuršiem. 
1341. g. Alšvangā (vēsturiskais nosaukums) ir 
nocietināta māja (ein festes Haus), bet 1372. g. 
uzsāk mūra pils (četrstūra formas, no akmens) 
celtniecību, kurā dzīvoja Kuldīgas komturam 

austrumu korpuss tiek izmantots kā dzīvojamās 
telpas, dienvidu korpuss – saimniecības 
vajadzībām. Vēlāk – 15. – 18. gs. tapa aizsarg-
torņi un pārējās pils daļas. Pils apjoms (baroka 
stils) ar diviem torņiem ir gana iespaidīgs. Te 
meklējama novada dome, muzejs, TIC un citas 
iestādes.   + 371 26425015.

10. Spēlmaņu krogs. Atrodas Alsungas centrā, 
Dižgabalkalna piekājē. Šī ir vieta, kur var 
nobaudīt Kurzemei raksturīgos sklandraušus, 
bet nedēļas nogalēs – uz vietas ceptu maizi. 
Vasarās tūristu grupas (iepriekš piesakoties) uz 
āra kamīna var piedalīties suitu ēdienu 
gatavošanas procesā.   + 371 63321000, 
26179298. Dižgabalkalns ir kuršu pilskalns (8 m 
augsts), no kura plakuma (54 x 22 m) paveras 
labs skats uz Alsungas centru.

11.  Alsungas Sv. Miķeļa katoļu baznīca. 
Baznīca celta laikā no 1567. – 1623. gadam. Tās 
interjeru rotā altārglezna „Svētais Miķelis” un 
1893. g. tapušās ērģeles (F. Veisenborns). Kā 
viena no suitu novada atšķirībām no pārējās 
Kurzemes ir katoļticība.   + 371 633 51680.

12. Alsungas vēstures muzejs. Atrodas vecajā 
skolas ēkā Skolas ielā 11 a. Tā krājums ataino trīs 

sievas” vēsturi, 20. gs. sākuma suitu novadam 
raksturīgo dzīvojamo istabu ar sadzīves 
priekšmetiem un pilsētas vēsturi vecajās 

to elementi, iekārtota audēja darbnīca.   
+ 371 26425015.

13. Baltijas jūras stāvkrasts. Sākas dažus 
kilometrus ziemeļos no Pāvilostas un beidzas īsi 
pirms Ošvalkiem, stiepjoties > 30 km garumā. Tā 
iespaidīgākās un neparastākās formas ir 
apskatāmas      Strantes – Ulmales posmā, taču 
arī Jūrkalnes apkārtnē (labiekārtotas pieejas 
vietas, kāpnes, autostāvlaukumi) redzamie skati 
(līdz 16 m augsti) ir gana iespaidīgi! Stāvkrastu 
ieteicams baudīt (skatīt, fotografēt) pēc 
spēcīgām vētrām, jo vasaras otrajā pusē tā 
atsegumi (g.k. no smilts, māls) ir mazāk izteiks-
mīgi noslīdeņu un augāja dēļ. Jūrkalnes iepriek-
šējais nosaukums Fēliksberga nozīmē Laimīgais 
kalns.  Patreizējo  nosaukumu  tā  ieguva  1925.  
gadā.

14. Tilts pār Rīvas upi. Nominēts kā vienīgais 
Latvijas koka atgāžņu konstrukcijas tilts. 2002. g. 
to atjaunoja (iepriekšējo reizi remontēts 20. gs. 
60. gados), pilnībā nomainot dēļu klāju. Pie tilta 
jau 18. gs. atradušās ūdens dzirnavas, vēlāk spirta 
brūzis, bet 19. gs. beigās - papes fabrika, kuras 
dambja paliekas ar mūsdienās izveidoto zivju 
ceļu ir apskatāmas šodien. Blakus vecajam ir 
uzcelts jaunais – dzelzsbetona tilts.

15.   Pinnu upurakmens (Dievekļa akmens). 
Meklējams pie Ulmales, ~ 300 m no Liepājas – 
Ventspils šosejas (ir norādes). Skaists un izteikts 
bļodakmens, kura augšējā daļā ir izkalts apaļš 
iedobums - 15 cm dziļš un līdz 61 cm diametrā. 
Sena (īpaši 16. - 18. gs.) kulta vieta.

16. Pāvilostas novadpētniecības muzejs. 
Meklējams Sakas upes labajā krastā - Dzintaru 
ielā 1. Tas izvietots Pāvilostas pirmajā mūra (no 
sarkaniem ķieģeļiem un laukakmeņiem) ēkā    , 
kuru cēla 1879. g. kā loču māju. Muzeja krājums 
veltīts novada un piekrastes zvejniecības un 
jūrniecības vēsturei. Krājumā apskatāmi Sakas 
pagastā atrastie akmens un kaula cirvji, kaltas 
bronzas saktas un jostas un unikāls eksponāts – 
medus spiede. Blakus atrodas laivu māja ar 
lielgabarīta eksponātiem. 2012. g. tiks atklāts 
mansards, kurā plānotas izstādes un tematiski 
pasākumi. +371 63498276. Vērts iepazīt arī Pāvil- 
ostas vecāko daļu – Āķgalu, kas ir tipisks 19. gs. – 
20. gs. piekrastes ciema apbūves paraugs. 

17. Zivju kūpināšana Pāvilostā. Dzintara 
Zamarīša pavadībā var vērt no jūras zvejotas zivis, 
piedalīties kūpināšanas procesā, tās degustēt, kā 
arī klausīties stāstā par zvejnieku pagātnes un 
mūsdienu tradīcijām un sadzīvi. Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā ir apkopotas šejienes 
zivju ēdienu gatavošanas receptes.   
+ 371 29207243

18. Maizes cepšana „Ievlejās”. „Ievleju” (Sakas 
pagastā, 6 km D no Pāvilostas) saimniece ar 
malku kurinātā klona krāsnī cep īstu Latvijas 
lauku maizi. Mīkla tiek gatavota no rudzu vai 
kviešu miltiem, sāls, cukura, ķimenēm un dabīga 
ierauga. Apmeklētāji var vērot maizes cepšanas 
procesu, degustēt un iegādāties maizi, kā arī 

apskatīt senlietu krātuvi. Iepriekšēja 
pieteikšanās:   + 371 29124128.

19.  Cīravas luterāņu baznīca. Masīvā 
baznīca celta 1780. - 1781. g. barona H. F. Bēra 
laikā, bet pārbūvēta 1876. un 1888. g. 
Dievnams ir pazīstams ar savu izsmalcināto 
rokoko stila altāri un kanceli un 18. gs. 1. pusē 
darinātajām ērģelēm. Baznīca apskatāma arī 
no iekšpuses.   + 371 2640158.

20.       Aizputes pilsdrupas. Atrodas Liepājas 
ielas – senā Livonijas – Prūsijas ceļa malā. 
Aizputes simbols, kas attēlots tās ģerbonī un 
karogā. Aizputes pils celtniecību uzsāka 1248. 
g. (pastāv dažādas versijas) ordeņmestra 
Dītriha fon Greningena laikā. To būvēja kā 
kastelas tipa mūra pili ar stūra torni un koka 
ēkām pagalmā. Viduslaikos Aizputē atradās 
Kurzemes bīskapijas centrs. Pēc Livonijas kara 
16. gs. otrajā pusē pils vairs netika izmantota, 
līdz 17. gs. sākumā to atkal atjaunoja, uzceļot 
piebūves. Ar pārtraukumiem pili apdzīvoja 
līdz pat pagājušā gadsimta. 70. gadiem, kad 
tās vienā daļā atradās dzīvokļi. Pilsdrupas ir 
daļēji iekonservētas, taču kāpelēšana pa tām 
ir aizliegta un bīstama. Aizpute ir viena no 
vecākajām Latvijas pilsētām un pirmās ziņas 
par to ir atrodamas no 1378. gada. 100 m 
austrumos no pilsdrupām atrodas Akmens 
tilts pār Tebru - viens no jaunākajiem Latvijā 
celtajiem mūra tiltiem. Tā akmens margas ir 
barona Karla fon Manteifeļa dāvinājums (celts 
1907. gadā) Aizputei. Tilta ziemeļu puses 
margās ir iemūrēta granīta plāksne ar 
Manteifeļu dzimtas ģerboni, kas gan ir vāji 
izšķirams. 

21.   Aizputes Sv. Jāņa luterāņu baznīca. 
Meklējama Beidas pilskalnā – stāvās Tebras 
(tās uzpludinājuma – Dzirnavdīķa) ielejas 
nogāzes augšdaļā. Baznīca celta kuršu 
pilskalnā, kur atradusies senās kuršu zemes 
Bandavas nocietinātā koka pils - Beida. Pirmā 
dievnama pirmsākumi ir meklējami 13. gs. 
otrajā pusē. Tas vairākkārt atjaunots un 
pārbūvēts. Tagadējo veidolu (gotika) baznīca 
ieguva 1860. g. pārbūvē un pēc 1730. g., kad 
uzcēla torni. Šī ir viena no vecākajām 
Kurzemes baznīcām. Līdz 16. gs. tā bija katoļu, 
pēcāk – luterāņu draudzes īpašumā. Baznīcā 

(19. gs. otrā puse), Kurzemes bīskapa H. Baze- 
dova kapa plāksne (16. gs.), zvans (1589. g.) u.c.   
+ 371 29923378.

 

23.   Apriķu luterāņu baznīca. 
To pamatoti dēvē par vienu no 
Kurzemes skaistākajām 
baznīcām. Dievnamu, kas bija 
Osten – Zakenu dzimtas 
īpašums, cēla 17. gs. un pārbūvē-
ja 1710. g. Tā kokā darinātais 
interjers (rokoko ar baroka 
iezīmēm, 18. gs. vidus) pārsteidz 
ar savu košumu un dažādību. 
Pieminēšanas vērta ir kungu 
loža, ērģeļu luktas (1710. g.), 
ērģeles (1856. g.), altāris, 
kancele, biktssols (18. gs. vidus) 
u.c. Griestu gleznojumi tapuši 
laikā no 1744. - 1746. g. un tos 
veidojis   Prūsijas   gleznotājs  
I. F. Rode. Baznīca apskatāma no 
iekšpuses. +371 26811417.   

Foto no Dz. Zamarīša arhīva

Foto no "Ievleju" arhīva

СТоИТ уВИДЕТь!
7.  Эдольский замок. Во время Пилтенско-
го епископства, в середине XIII в., был возве-
ден замок типа конвента. Поздние пристрой-
ки замка возводились в XVI и XIX вв., созда-
вая, таким образом, характерный для замка 
внутренний двор. В 30 года XIX в. фасад замка 
приобрел современные видимые неоготиче-
ские формы. В период времени с XVI столетия 
до 1920 г. Эндольский замок был собствен-
ностью рода баронов Беров. После пожара 
в 1905 г. замок восстановили в течение двух 
лет. Известен историями о привидениях, о 
свадьбе гномов, о пятнах крови в Красной 
комнате замка, которые появлялись на месте 
убийства. Чтобы спрятать появляющиеся пят-
на крови, был построен камин, но пятна по-
являлись снова. После приватизации восста-
новлены интерьеры, залы, погреба, которые 
украшены характерными для замка элемен-
тами. Помещения замка и смотровая башня 
доступны для посетителей. В парке находится 
аллея Любви и дуб Гномов. +371 63321251.

Суйтская рига в Алсунге. 8. В 0,1 км к 
северо-западу от замка ордена в риге ста-
рой усадьбы обустроен магазин, в котором 
можно приобрести сделанные в крае суйтов 
сувениры и вещи, полезные в хозяйстве – 
перчатки, носки, посуда, чаи и др. В суйтской 
риге организованы творческие мастерские. 
+371 29446594.

9.  Замок ордена в Алсунге. Впервые Ал-
сунга как древний край земли куршей Бан-
дава упоминается уже в 1230 году в тексте 
договора вице-легата папы Римского с кур-
шами. В 1341 г. в Альшвангене (историческое 
название) построена укрепленная крепость 
(ein festes Haus), а в 1372 г. начинается воз-
ведение каменного замка (четырехугольной 
формы), в котором жил поданный Кулдигско-
го комтура князь Ливонского ордена. Снача-
ла восточный корпус замка использовался 
как жилые помещения, южный корпус – для 
хозяйственных нужд. Позднее, c XV по XVIII 
вв., достраивались оборонительные башни 
и остальные части замка. объем замка (стиль 
барокко) с двумя башнями является доволь-
но внушительным. Здесь расположены крае-
вая дума, музей, ТИЦ и другие учреждения. 
+371 26425015.

«Спелманю крогс»10. . Находится в центре 
Алсунги, у подножья Дижгабалкалнса. Это – 
место, где можно отведать характерные для 
Курземе скландрауши (ватрушки), а в конце 
недели – испеченный на месте хлеб. Летом 
на садовом камине туристические группы 
(по предварительной договоренности) могут 
принять участие в процессе приготовления 
суйтских блюд. +371 63321000, 26179298. 
Дижгабалкалнс – городище куршей (вы-
сотой 8 м), с площадки которого (54 х 22 м) 
приоткрывается великолепный вид на центр 
Алсунги. 

11.  Алсунгская католическая церковь 
Св. Микелиса. Церковь строилась в период 
с 1567 по 1623 год. Интерьер украшает алтар-
ная икона «Святой Микелис» и построенный 
в 1893 году орган (Ф. Вейсенборн). одним из 
отличий края суйтов от остального Курземе 
является католическое вероисповедание. 
+371 633 51680.

Алсунгский исторический музей. 12. Рас-
положен в старом здании школы, ул. Сколас, 
д. 11А. Музейные фонды отражают три глав-
ных направления: историю этнографическо-
го ансамбля «Жёны суйтов», характерную для 
края суйтов начала ХХ в. жилую комнату с 
предметами быта и историю города в старых 



Другие этнографические маршруты регионов Латвии смотреть здесь: www.tures.celotajs.lv 

22. Neredzīgā Indriķa kaps. Meklējams       
~4 km pirms Apriķiem (ir norāde) – Ģibortu  
kapos. Neredzīgais Indriķis (1783.–1828.) 
bija  latvietis, kas publicēja pirmo dzejoļu 
krājumu (1806. g.) latviešu valodā. Indriķis 
bijis akls  kopš piecu gadu vecuma un nebija 
skolots. Viņa dzeju pierakstīja un minētajā 
gadā izdeva Apriķu draudzes mācītājs                                               
K. G. Elverfelds. Kapos uzstādīts piemiņas 
akmens  (1935. g.) un Viļņa Titāna veidots 
“Austras koks” ar uzrakstu Braila rakstā.

1.  Senais ķieģeļu tilts pār Ventu. Trešais 
garākais (savā laikā arī viens no modernākajiem) 
Eiropas ķieģeļu tilts (164 m), kas celts 1873. - 1874. 
gadā. Sākotnēji tas bijis 26 pēdu plats, lai varētu 
izmainīties divas pretim braucošas karietes. 
1. pasaules kara laikā tika uzspridzināti divi tilta 
posmi, kas atrodas tuvāk Ventas labajam krastam. 
1926. g. tiltu atkal atjaunoja. Tilts ir pilsētas 

(„Emīla nedarbi” u.c.). 2007. – 2008. gadā tiltu atkal 
rekonstruēja. No tā paveras lielisks skats uz 
Ventas rumbu.

2.    Ventas rumba. Platākais Baltijas ūdenskri-
tums - ~ 249 m plats un līdz 1,75 m augsts. Šis ir ne 
tikai nozīmīgs dabas, bet arī kultūrvēsturisks 
objekts, jo Kurzemes hercoga Jēkaba Ketlera 
izgudrotā zivju ķeramā iekārta bija nostiprināta uz 
ūdenskrituma klinšu kāples. Tā radies stāsts par 
pilsētu, kur lašus (migrējošie laši un vimbas leca 
pāri rumbai un iekļuva tīklos) ķer gaisā! Lai 
nodrošinātu kuģu satiksmi Ventā, hercoga Jēkaba 
laikos iesāka rakt kanālu ap rumbu. 18. gs. sākumā 
virmoja ideja par Baltijas un Melnās jūras 
savienošanu pa Ventu, Nemunu un Dņepru. Šī 
iemesla dēļ turku karagūstekņiem bija jāturpina 
kanāla rakšana, ko traucēja dolomīta klints. 
Iespaidīgais kanāla grāvis redzams arī mūsdienās. 
2012. gadā Ventas labajā krastā izveidoja koka 
laipu. Te ir jābūt dažādos gadalaikos – gan vimbu 
(pavasaris), gan lašu (rudens) migrācijas laikā.

3.       Kuldīgas vēsturiskais centrs ap Alekšupīti. 
Baltijā vienīgais šāda veida 17. - 18. gs. mazpilsē-
tas apbūves komplekss, kas izvietojies mazas 
upītes krastos. Dažviet Alekšupīte tek gar pašām 
ēku sienām. Minētie skati ar tiltiņiem radījuši 
apzīmējumu – „Latvijas Venēcija”. Apkaimē var 
iepazīt gan Kuldīgai tik raksturīgos virsgaismas 
lodziņus, gan vējrādītājus un greznās durvis.

4. Stafenhāgena nams. Atrodas Baznīcas ielā 17. 
Ēku cēla 17. gs. kā Kuldīgas birģermeistara 
dzīvojamo māju. 1701. gadā tajā uzturējies 
Zviedrijas karalis Kārlis XII, kurš priekštelpā atstāja 
apģērbu lādi (2 x 2,5 m), kas pēc restaurācijas 
joprojām ir brīvi apskatāma.

5.       Vecākā  Kuldīgas  un  Kurzemes  ēka. 
Meklējama Baznīcas ielā 7. Skaistā koka ēka, kas 
celta pie tā sauktā Kuldīgas Venēcijas tiltiņa pār 
Alekšupīti, būvēta 1670. gadā. Uz tās jumta 
atrodas viens no senākajiem un greznākajiem 
pilsētas vējrādītājiem. Apskatāma no ārpuses.

6.  Kuldīgas vecais rātsnams. Meklējams 
Baznīcas ielā 5. Tumšajos toņos krāsotā ēka 
būvēta 17. gs. un tās pagrabos atradies pirmais 
pilsētas cietums. Tai blakus esošais vēsturiskais 
rātslaukums bija galvenā pilsētnieku pulcēšanās 
un soda izciešanas vieta, jo laukuma DA stūrī bijis 
kauna stabs. Mūsdienās te izvietojies Kuldīgas TIC 
un Audēju darbnīca. Abos var iegādāties 
Kurzemē ražotas preces un suvenīrus, bet 
darbnīcā – vērot aušanas procesu. Rātslaukuma 

7.        Ēdoles  pils.  Piltenes  bīskapijas  laikā – 
13. gs. vidū tika uzcelta konventa tipa pils. 
Vēlākās pils piebūves radās 16. un 19. gs. un 
izveidojās tai raksturīgais iekšējais pagalms. 19. 
gs. 30. gados pils fasāde ieguva mūsdienās 
redzamās neogotiskās formas. Laikā no 16. gs. 
līdz 1920. g. Ēdoles pils bija baronu Bēru 
dzimtas īpašums. Pēc 1905. g. dedzināšanas, pili 
divu gadu laikā atjaunoja. Pazīstama ar spoku 
stāstiem, gan par rūķīšu kāzām, gan asins traipu 
pils Sarkanajā istabā, kas parādījies slepkavības 
vietā. Lai to noslēptu, tika uzbūvēts kamīns, 
taču traips parādījies atkal. Pēc privatizācijas ir 
atjaunoti interjeri, zāles, pagrabi, kas izdekorēti 
ar pilij raksturīgajiem elementiem. Pils telpas un 
skatu tornis ir pieejams apmeklētājiem. Parkā 
apskatāma Mīlestības aleja un Rūķīšu ozola 
vieta.   + 371 63321251.

8. Suitu rija Alsungā. 0,1 km ZR no Alsungas 
ordeņa pils vecajā muižas rijā iekārtots veikals, 
kur var iegādāties Suitu novadā ražotus 
suvenīrus un saimniecībā noderīgas lietas – 
cimdus, zeķes, traukus, tējas u.c. Suitu rijā tiek 
organizētas radošās darbnīcas.   
+ 371 29446594.

9.     Alsungas ordeņa pils. Alsunga kā senais 
kuršu  zemes  Bandavas  novads  minēts  jau 
1230.  g.  pāvesta  sūtņa  līgumā  ar  kuršiem. 
1341. g. Alšvangā (vēsturiskais nosaukums) ir 
nocietināta māja (ein festes Haus), bet 1372. g. 
uzsāk mūra pils (četrstūra formas, no akmens) 
celtniecību, kurā dzīvoja Kuldīgas komturam 

austrumu korpuss tiek izmantots kā dzīvojamās 
telpas, dienvidu korpuss – saimniecības 
vajadzībām. Vēlāk – 15. – 18. gs. tapa aizsarg-
torņi un pārējās pils daļas. Pils apjoms (baroka 
stils) ar diviem torņiem ir gana iespaidīgs. Te 
meklējama novada dome, muzejs, TIC un citas 
iestādes.   + 371 26425015.

10. Spēlmaņu krogs. Atrodas Alsungas centrā, 
Dižgabalkalna piekājē. Šī ir vieta, kur var 
nobaudīt Kurzemei raksturīgos sklandraušus, 
bet nedēļas nogalēs – uz vietas ceptu maizi. 
Vasarās tūristu grupas (iepriekš piesakoties) uz 
āra kamīna var piedalīties suitu ēdienu 
gatavošanas procesā.   + 371 63321000, 
26179298. Dižgabalkalns ir kuršu pilskalns (8 m 
augsts), no kura plakuma (54 x 22 m) paveras 
labs skats uz Alsungas centru.

11.  Alsungas Sv. Miķeļa katoļu baznīca. 
Baznīca celta laikā no 1567. – 1623. gadam. Tās 
interjeru rotā altārglezna „Svētais Miķelis” un 
1893. g. tapušās ērģeles (F. Veisenborns). Kā 
viena no suitu novada atšķirībām no pārējās 
Kurzemes ir katoļticība.   + 371 633 51680.

12. Alsungas vēstures muzejs. Atrodas vecajā 
skolas ēkā Skolas ielā 11 a. Tā krājums ataino trīs 

sievas” vēsturi, 20. gs. sākuma suitu novadam 
raksturīgo dzīvojamo istabu ar sadzīves 
priekšmetiem un pilsētas vēsturi vecajās 

to elementi, iekārtota audēja darbnīca.   
+ 371 26425015.

13. Baltijas jūras stāvkrasts. Sākas dažus 
kilometrus ziemeļos no Pāvilostas un beidzas īsi 
pirms Ošvalkiem, stiepjoties > 30 km garumā. Tā 
iespaidīgākās un neparastākās formas ir 
apskatāmas      Strantes – Ulmales posmā, taču 
arī Jūrkalnes apkārtnē (labiekārtotas pieejas 
vietas, kāpnes, autostāvlaukumi) redzamie skati 
(līdz 16 m augsti) ir gana iespaidīgi! Stāvkrastu 
ieteicams baudīt (skatīt, fotografēt) pēc 
spēcīgām vētrām, jo vasaras otrajā pusē tā 
atsegumi (g.k. no smilts, māls) ir mazāk izteiks-
mīgi noslīdeņu un augāja dēļ. Jūrkalnes iepriek-
šējais nosaukums Fēliksberga nozīmē Laimīgais 
kalns.  Patreizējo  nosaukumu  tā  ieguva  1925.  
gadā.

14. Tilts pār Rīvas upi. Nominēts kā vienīgais 
Latvijas koka atgāžņu konstrukcijas tilts. 2002. g. 
to atjaunoja (iepriekšējo reizi remontēts 20. gs. 
60. gados), pilnībā nomainot dēļu klāju. Pie tilta 
jau 18. gs. atradušās ūdens dzirnavas, vēlāk spirta 
brūzis, bet 19. gs. beigās - papes fabrika, kuras 
dambja paliekas ar mūsdienās izveidoto zivju 
ceļu ir apskatāmas šodien. Blakus vecajam ir 
uzcelts jaunais – dzelzsbetona tilts.

15.   Pinnu upurakmens (Dievekļa akmens). 
Meklējams pie Ulmales, ~ 300 m no Liepājas – 
Ventspils šosejas (ir norādes). Skaists un izteikts 
bļodakmens, kura augšējā daļā ir izkalts apaļš 
iedobums - 15 cm dziļš un līdz 61 cm diametrā. 
Sena (īpaši 16. - 18. gs.) kulta vieta.

16. Pāvilostas novadpētniecības muzejs. 
Meklējams Sakas upes labajā krastā - Dzintaru 
ielā 1. Tas izvietots Pāvilostas pirmajā mūra (no 
sarkaniem ķieģeļiem un laukakmeņiem) ēkā    , 
kuru cēla 1879. g. kā loču māju. Muzeja krājums 
veltīts novada un piekrastes zvejniecības un 
jūrniecības vēsturei. Krājumā apskatāmi Sakas 
pagastā atrastie akmens un kaula cirvji, kaltas 
bronzas saktas un jostas un unikāls eksponāts – 
medus spiede. Blakus atrodas laivu māja ar 
lielgabarīta eksponātiem. 2012. g. tiks atklāts 
mansards, kurā plānotas izstādes un tematiski 
pasākumi. +371 63498276. Vērts iepazīt arī Pāvil- 
ostas vecāko daļu – Āķgalu, kas ir tipisks 19. gs. – 
20. gs. piekrastes ciema apbūves paraugs. 

17. Zivju kūpināšana Pāvilostā. Dzintara 
Zamarīša pavadībā var vērt no jūras zvejotas zivis, 
piedalīties kūpināšanas procesā, tās degustēt, kā 
arī klausīties stāstā par zvejnieku pagātnes un 
mūsdienu tradīcijām un sadzīvi. Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā ir apkopotas šejienes 
zivju ēdienu gatavošanas receptes.   
+ 371 29207243

18. Maizes cepšana „Ievlejās”. „Ievleju” (Sakas 
pagastā, 6 km D no Pāvilostas) saimniece ar 
malku kurinātā klona krāsnī cep īstu Latvijas 
lauku maizi. Mīkla tiek gatavota no rudzu vai 
kviešu miltiem, sāls, cukura, ķimenēm un dabīga 
ierauga. Apmeklētāji var vērot maizes cepšanas 
procesu, degustēt un iegādāties maizi, kā arī 

apskatīt senlietu krātuvi. Iepriekšēja 
pieteikšanās:   + 371 29124128.

19.  Cīravas luterāņu baznīca. Masīvā 
baznīca celta 1780. - 1781. g. barona H. F. Bēra 
laikā, bet pārbūvēta 1876. un 1888. g. 
Dievnams ir pazīstams ar savu izsmalcināto 
rokoko stila altāri un kanceli un 18. gs. 1. pusē 
darinātajām ērģelēm. Baznīca apskatāma arī 
no iekšpuses.   + 371 2640158.

20.       Aizputes pilsdrupas. Atrodas Liepājas 
ielas – senā Livonijas – Prūsijas ceļa malā. 
Aizputes simbols, kas attēlots tās ģerbonī un 
karogā. Aizputes pils celtniecību uzsāka 1248. 
g. (pastāv dažādas versijas) ordeņmestra 
Dītriha fon Greningena laikā. To būvēja kā 
kastelas tipa mūra pili ar stūra torni un koka 
ēkām pagalmā. Viduslaikos Aizputē atradās 
Kurzemes bīskapijas centrs. Pēc Livonijas kara 
16. gs. otrajā pusē pils vairs netika izmantota, 
līdz 17. gs. sākumā to atkal atjaunoja, uzceļot 
piebūves. Ar pārtraukumiem pili apdzīvoja 
līdz pat pagājušā gadsimta. 70. gadiem, kad 
tās vienā daļā atradās dzīvokļi. Pilsdrupas ir 
daļēji iekonservētas, taču kāpelēšana pa tām 
ir aizliegta un bīstama. Aizpute ir viena no 
vecākajām Latvijas pilsētām un pirmās ziņas 
par to ir atrodamas no 1378. gada. 100 m 
austrumos no pilsdrupām atrodas Akmens 
tilts pār Tebru - viens no jaunākajiem Latvijā 
celtajiem mūra tiltiem. Tā akmens margas ir 
barona Karla fon Manteifeļa dāvinājums (celts 
1907. gadā) Aizputei. Tilta ziemeļu puses 
margās ir iemūrēta granīta plāksne ar 
Manteifeļu dzimtas ģerboni, kas gan ir vāji 
izšķirams. 

21.   Aizputes Sv. Jāņa luterāņu baznīca. 
Meklējama Beidas pilskalnā – stāvās Tebras 
(tās uzpludinājuma – Dzirnavdīķa) ielejas 
nogāzes augšdaļā. Baznīca celta kuršu 
pilskalnā, kur atradusies senās kuršu zemes 
Bandavas nocietinātā koka pils - Beida. Pirmā 
dievnama pirmsākumi ir meklējami 13. gs. 
otrajā pusē. Tas vairākkārt atjaunots un 
pārbūvēts. Tagadējo veidolu (gotika) baznīca 
ieguva 1860. g. pārbūvē un pēc 1730. g., kad 
uzcēla torni. Šī ir viena no vecākajām 
Kurzemes baznīcām. Līdz 16. gs. tā bija katoļu, 
pēcāk – luterāņu draudzes īpašumā. Baznīcā 

(19. gs. otrā puse), Kurzemes bīskapa H. Baze- 
dova kapa plāksne (16. gs.), zvans (1589. g.) u.c.   
+ 371 29923378.

 

23.   Apriķu luterāņu baznīca. 
To pamatoti dēvē par vienu no 
Kurzemes skaistākajām 
baznīcām. Dievnamu, kas bija 
Osten – Zakenu dzimtas 
īpašums, cēla 17. gs. un pārbūvē-
ja 1710. g. Tā kokā darinātais 
interjers (rokoko ar baroka 
iezīmēm, 18. gs. vidus) pārsteidz 
ar savu košumu un dažādību. 
Pieminēšanas vērta ir kungu 
loža, ērģeļu luktas (1710. g.), 
ērģeles (1856. g.), altāris, 
kancele, biktssols (18. gs. vidus) 
u.c. Griestu gleznojumi tapuši 
laikā no 1744. - 1746. g. un tos 
veidojis   Prūsijas   gleznotājs  
I. F. Rode. Baznīca apskatāma no 
iekšpuses. +371 26811417.   

Foto no Dz. Zamarīša arhīva

Foto no "Ievleju" arhīva

22. Neredzīgā Indriķa kaps. Meklējams       
~4 km pirms Apriķiem (ir norāde) – Ģibortu  
kapos. Neredzīgais Indriķis (1783.–1828.) 
bija  latvietis, kas publicēja pirmo dzejoļu 
krājumu (1806. g.) latviešu valodā. Indriķis 
bijis akls  kopš piecu gadu vecuma un nebija 
skolots. Viņa dzeju pierakstīja un minētajā 
gadā izdeva Apriķu draudzes mācītājs                                               
K. G. Elverfelds. Kapos uzstādīts piemiņas 
akmens  (1935. g.) un Viļņa Titāna veidots 
“Austras koks” ar uzrakstu Braila rakstā.

1.  Senais ķieģeļu tilts pār Ventu. Trešais 
garākais (savā laikā arī viens no modernākajiem) 
Eiropas ķieģeļu tilts (164 m), kas celts 1873. - 1874. 
gadā. Sākotnēji tas bijis 26 pēdu plats, lai varētu 
izmainīties divas pretim braucošas karietes. 
1. pasaules kara laikā tika uzspridzināti divi tilta 
posmi, kas atrodas tuvāk Ventas labajam krastam. 
1926. g. tiltu atkal atjaunoja. Tilts ir pilsētas 

(„Emīla nedarbi” u.c.). 2007. – 2008. gadā tiltu atkal 
rekonstruēja. No tā paveras lielisks skats uz 
Ventas rumbu.

2.    Ventas rumba. Platākais Baltijas ūdenskri-
tums - ~ 249 m plats un līdz 1,75 m augsts. Šis ir ne 
tikai nozīmīgs dabas, bet arī kultūrvēsturisks 
objekts, jo Kurzemes hercoga Jēkaba Ketlera 
izgudrotā zivju ķeramā iekārta bija nostiprināta uz 
ūdenskrituma klinšu kāples. Tā radies stāsts par 
pilsētu, kur lašus (migrējošie laši un vimbas leca 
pāri rumbai un iekļuva tīklos) ķer gaisā! Lai 
nodrošinātu kuģu satiksmi Ventā, hercoga Jēkaba 
laikos iesāka rakt kanālu ap rumbu. 18. gs. sākumā 
virmoja ideja par Baltijas un Melnās jūras 
savienošanu pa Ventu, Nemunu un Dņepru. Šī 
iemesla dēļ turku karagūstekņiem bija jāturpina 
kanāla rakšana, ko traucēja dolomīta klints. 
Iespaidīgais kanāla grāvis redzams arī mūsdienās. 
2012. gadā Ventas labajā krastā izveidoja koka 
laipu. Te ir jābūt dažādos gadalaikos – gan vimbu 
(pavasaris), gan lašu (rudens) migrācijas laikā.

3.       Kuldīgas vēsturiskais centrs ap Alekšupīti. 
Baltijā vienīgais šāda veida 17. - 18. gs. mazpilsē-
tas apbūves komplekss, kas izvietojies mazas 
upītes krastos. Dažviet Alekšupīte tek gar pašām 
ēku sienām. Minētie skati ar tiltiņiem radījuši 
apzīmējumu – „Latvijas Venēcija”. Apkaimē var 
iepazīt gan Kuldīgai tik raksturīgos virsgaismas 
lodziņus, gan vējrādītājus un greznās durvis.

4. Stafenhāgena nams. Atrodas Baznīcas ielā 17. 
Ēku cēla 17. gs. kā Kuldīgas birģermeistara 
dzīvojamo māju. 1701. gadā tajā uzturējies 
Zviedrijas karalis Kārlis XII, kurš priekštelpā atstāja 
apģērbu lādi (2 x 2,5 m), kas pēc restaurācijas 
joprojām ir brīvi apskatāma.

5.       Vecākā  Kuldīgas  un  Kurzemes  ēka. 
Meklējama Baznīcas ielā 7. Skaistā koka ēka, kas 
celta pie tā sauktā Kuldīgas Venēcijas tiltiņa pār 
Alekšupīti, būvēta 1670. gadā. Uz tās jumta 
atrodas viens no senākajiem un greznākajiem 
pilsētas vējrādītājiem. Apskatāma no ārpuses.

6.  Kuldīgas vecais rātsnams. Meklējams 
Baznīcas ielā 5. Tumšajos toņos krāsotā ēka 
būvēta 17. gs. un tās pagrabos atradies pirmais 
pilsētas cietums. Tai blakus esošais vēsturiskais 
rātslaukums bija galvenā pilsētnieku pulcēšanās 
un soda izciešanas vieta, jo laukuma DA stūrī bijis 
kauna stabs. Mūsdienās te izvietojies Kuldīgas TIC 
un Audēju darbnīca. Abos var iegādāties 
Kurzemē ražotas preces un suvenīrus, bet 
darbnīcā – vērot aušanas procesu. Rātslaukuma 

7.        Ēdoles  pils.  Piltenes  bīskapijas  laikā – 
13. gs. vidū tika uzcelta konventa tipa pils. 
Vēlākās pils piebūves radās 16. un 19. gs. un 
izveidojās tai raksturīgais iekšējais pagalms. 19. 
gs. 30. gados pils fasāde ieguva mūsdienās 
redzamās neogotiskās formas. Laikā no 16. gs. 
līdz 1920. g. Ēdoles pils bija baronu Bēru 
dzimtas īpašums. Pēc 1905. g. dedzināšanas, pili 
divu gadu laikā atjaunoja. Pazīstama ar spoku 
stāstiem, gan par rūķīšu kāzām, gan asins traipu 
pils Sarkanajā istabā, kas parādījies slepkavības 
vietā. Lai to noslēptu, tika uzbūvēts kamīns, 
taču traips parādījies atkal. Pēc privatizācijas ir 
atjaunoti interjeri, zāles, pagrabi, kas izdekorēti 
ar pilij raksturīgajiem elementiem. Pils telpas un 
skatu tornis ir pieejams apmeklētājiem. Parkā 
apskatāma Mīlestības aleja un Rūķīšu ozola 
vieta.   + 371 63321251.

8. Suitu rija Alsungā. 0,1 km ZR no Alsungas 
ordeņa pils vecajā muižas rijā iekārtots veikals, 
kur var iegādāties Suitu novadā ražotus 
suvenīrus un saimniecībā noderīgas lietas – 
cimdus, zeķes, traukus, tējas u.c. Suitu rijā tiek 
organizētas radošās darbnīcas.   
+ 371 29446594.

9.     Alsungas ordeņa pils. Alsunga kā senais 
kuršu  zemes  Bandavas  novads  minēts  jau 
1230.  g.  pāvesta  sūtņa  līgumā  ar  kuršiem. 
1341. g. Alšvangā (vēsturiskais nosaukums) ir 
nocietināta māja (ein festes Haus), bet 1372. g. 
uzsāk mūra pils (četrstūra formas, no akmens) 
celtniecību, kurā dzīvoja Kuldīgas komturam 

austrumu korpuss tiek izmantots kā dzīvojamās 
telpas, dienvidu korpuss – saimniecības 
vajadzībām. Vēlāk – 15. – 18. gs. tapa aizsarg-
torņi un pārējās pils daļas. Pils apjoms (baroka 
stils) ar diviem torņiem ir gana iespaidīgs. Te 
meklējama novada dome, muzejs, TIC un citas 
iestādes.   + 371 26425015.

10. Spēlmaņu krogs. Atrodas Alsungas centrā, 
Dižgabalkalna piekājē. Šī ir vieta, kur var 
nobaudīt Kurzemei raksturīgos sklandraušus, 
bet nedēļas nogalēs – uz vietas ceptu maizi. 
Vasarās tūristu grupas (iepriekš piesakoties) uz 
āra kamīna var piedalīties suitu ēdienu 
gatavošanas procesā.   + 371 63321000, 
26179298. Dižgabalkalns ir kuršu pilskalns (8 m 
augsts), no kura plakuma (54 x 22 m) paveras 
labs skats uz Alsungas centru.

11.  Alsungas Sv. Miķeļa katoļu baznīca. 
Baznīca celta laikā no 1567. – 1623. gadam. Tās 
interjeru rotā altārglezna „Svētais Miķelis” un 
1893. g. tapušās ērģeles (F. Veisenborns). Kā 
viena no suitu novada atšķirībām no pārējās 
Kurzemes ir katoļticība.   + 371 633 51680.

12. Alsungas vēstures muzejs. Atrodas vecajā 
skolas ēkā Skolas ielā 11 a. Tā krājums ataino trīs 

sievas” vēsturi, 20. gs. sākuma suitu novadam 
raksturīgo dzīvojamo istabu ar sadzīves 
priekšmetiem un pilsētas vēsturi vecajās 

to elementi, iekārtota audēja darbnīca.   
+ 371 26425015.

13. Baltijas jūras stāvkrasts. Sākas dažus 
kilometrus ziemeļos no Pāvilostas un beidzas īsi 
pirms Ošvalkiem, stiepjoties > 30 km garumā. Tā 
iespaidīgākās un neparastākās formas ir 
apskatāmas      Strantes – Ulmales posmā, taču 
arī Jūrkalnes apkārtnē (labiekārtotas pieejas 
vietas, kāpnes, autostāvlaukumi) redzamie skati 
(līdz 16 m augsti) ir gana iespaidīgi! Stāvkrastu 
ieteicams baudīt (skatīt, fotografēt) pēc 
spēcīgām vētrām, jo vasaras otrajā pusē tā 
atsegumi (g.k. no smilts, māls) ir mazāk izteiks-
mīgi noslīdeņu un augāja dēļ. Jūrkalnes iepriek-
šējais nosaukums Fēliksberga nozīmē Laimīgais 
kalns.  Patreizējo  nosaukumu  tā  ieguva  1925.  
gadā.

14. Tilts pār Rīvas upi. Nominēts kā vienīgais 
Latvijas koka atgāžņu konstrukcijas tilts. 2002. g. 
to atjaunoja (iepriekšējo reizi remontēts 20. gs. 
60. gados), pilnībā nomainot dēļu klāju. Pie tilta 
jau 18. gs. atradušās ūdens dzirnavas, vēlāk spirta 
brūzis, bet 19. gs. beigās - papes fabrika, kuras 
dambja paliekas ar mūsdienās izveidoto zivju 
ceļu ir apskatāmas šodien. Blakus vecajam ir 
uzcelts jaunais – dzelzsbetona tilts.

15.   Pinnu upurakmens (Dievekļa akmens). 
Meklējams pie Ulmales, ~ 300 m no Liepājas – 
Ventspils šosejas (ir norādes). Skaists un izteikts 
bļodakmens, kura augšējā daļā ir izkalts apaļš 
iedobums - 15 cm dziļš un līdz 61 cm diametrā. 
Sena (īpaši 16. - 18. gs.) kulta vieta.

16. Pāvilostas novadpētniecības muzejs. 
Meklējams Sakas upes labajā krastā - Dzintaru 
ielā 1. Tas izvietots Pāvilostas pirmajā mūra (no 
sarkaniem ķieģeļiem un laukakmeņiem) ēkā    , 
kuru cēla 1879. g. kā loču māju. Muzeja krājums 
veltīts novada un piekrastes zvejniecības un 
jūrniecības vēsturei. Krājumā apskatāmi Sakas 
pagastā atrastie akmens un kaula cirvji, kaltas 
bronzas saktas un jostas un unikāls eksponāts – 
medus spiede. Blakus atrodas laivu māja ar 
lielgabarīta eksponātiem. 2012. g. tiks atklāts 
mansards, kurā plānotas izstādes un tematiski 
pasākumi. +371 63498276. Vērts iepazīt arī Pāvil- 
ostas vecāko daļu – Āķgalu, kas ir tipisks 19. gs. – 
20. gs. piekrastes ciema apbūves paraugs. 

17. Zivju kūpināšana Pāvilostā. Dzintara 
Zamarīša pavadībā var vērt no jūras zvejotas zivis, 
piedalīties kūpināšanas procesā, tās degustēt, kā 
arī klausīties stāstā par zvejnieku pagātnes un 
mūsdienu tradīcijām un sadzīvi. Pāvilostas 
novadpētniecības muzejā ir apkopotas šejienes 
zivju ēdienu gatavošanas receptes.   
+ 371 29207243

18. Maizes cepšana „Ievlejās”. „Ievleju” (Sakas 
pagastā, 6 km D no Pāvilostas) saimniece ar 
malku kurinātā klona krāsnī cep īstu Latvijas 
lauku maizi. Mīkla tiek gatavota no rudzu vai 
kviešu miltiem, sāls, cukura, ķimenēm un dabīga 
ierauga. Apmeklētāji var vērot maizes cepšanas 
procesu, degustēt un iegādāties maizi, kā arī 

apskatīt senlietu krātuvi. Iepriekšēja 
pieteikšanās:   + 371 29124128.

19.  Cīravas luterāņu baznīca. Masīvā 
baznīca celta 1780. - 1781. g. barona H. F. Bēra 
laikā, bet pārbūvēta 1876. un 1888. g. 
Dievnams ir pazīstams ar savu izsmalcināto 
rokoko stila altāri un kanceli un 18. gs. 1. pusē 
darinātajām ērģelēm. Baznīca apskatāma arī 
no iekšpuses.   + 371 2640158.

20.       Aizputes pilsdrupas. Atrodas Liepājas 
ielas – senā Livonijas – Prūsijas ceļa malā. 
Aizputes simbols, kas attēlots tās ģerbonī un 
karogā. Aizputes pils celtniecību uzsāka 1248. 
g. (pastāv dažādas versijas) ordeņmestra 
Dītriha fon Greningena laikā. To būvēja kā 
kastelas tipa mūra pili ar stūra torni un koka 
ēkām pagalmā. Viduslaikos Aizputē atradās 
Kurzemes bīskapijas centrs. Pēc Livonijas kara 
16. gs. otrajā pusē pils vairs netika izmantota, 
līdz 17. gs. sākumā to atkal atjaunoja, uzceļot 
piebūves. Ar pārtraukumiem pili apdzīvoja 
līdz pat pagājušā gadsimta. 70. gadiem, kad 
tās vienā daļā atradās dzīvokļi. Pilsdrupas ir 
daļēji iekonservētas, taču kāpelēšana pa tām 
ir aizliegta un bīstama. Aizpute ir viena no 
vecākajām Latvijas pilsētām un pirmās ziņas 
par to ir atrodamas no 1378. gada. 100 m 
austrumos no pilsdrupām atrodas Akmens 
tilts pār Tebru - viens no jaunākajiem Latvijā 
celtajiem mūra tiltiem. Tā akmens margas ir 
barona Karla fon Manteifeļa dāvinājums (celts 
1907. gadā) Aizputei. Tilta ziemeļu puses 
margās ir iemūrēta granīta plāksne ar 
Manteifeļu dzimtas ģerboni, kas gan ir vāji 
izšķirams. 

21.   Aizputes Sv. Jāņa luterāņu baznīca. 
Meklējama Beidas pilskalnā – stāvās Tebras 
(tās uzpludinājuma – Dzirnavdīķa) ielejas 
nogāzes augšdaļā. Baznīca celta kuršu 
pilskalnā, kur atradusies senās kuršu zemes 
Bandavas nocietinātā koka pils - Beida. Pirmā 
dievnama pirmsākumi ir meklējami 13. gs. 
otrajā pusē. Tas vairākkārt atjaunots un 
pārbūvēts. Tagadējo veidolu (gotika) baznīca 
ieguva 1860. g. pārbūvē un pēc 1730. g., kad 
uzcēla torni. Šī ir viena no vecākajām 
Kurzemes baznīcām. Līdz 16. gs. tā bija katoļu, 
pēcāk – luterāņu draudzes īpašumā. Baznīcā 

(19. gs. otrā puse), Kurzemes bīskapa H. Baze- 
dova kapa plāksne (16. gs.), zvans (1589. g.) u.c.   
+ 371 29923378.

 

23.   Apriķu luterāņu baznīca. 
To pamatoti dēvē par vienu no 
Kurzemes skaistākajām 
baznīcām. Dievnamu, kas bija 
Osten – Zakenu dzimtas 
īpašums, cēla 17. gs. un pārbūvē-
ja 1710. g. Tā kokā darinātais 
interjers (rokoko ar baroka 
iezīmēm, 18. gs. vidus) pārsteidz 
ar savu košumu un dažādību. 
Pieminēšanas vērta ir kungu 
loža, ērģeļu luktas (1710. g.), 
ērģeles (1856. g.), altāris, 
kancele, biktssols (18. gs. vidus) 
u.c. Griestu gleznojumi tapuši 
laikā no 1744. - 1746. g. un tos 
veidojis   Prūsijas   gleznotājs  
I. F. Rode. Baznīca apskatāma no 
iekšpuses. +371 26811417.   

Foto no Dz. Zamarīša arhīva

Foto no "Ievleju" arhīva

фотографиях. Представлены народные костюмы 
суйтов и их элементы, обустроена ткацкая ма-
стерская. +371 26425015.

Отвесный берег Балтийского моря.13.  На-
чинается в нескольких километрах к северу от 
Павилосты и заканчивается недалеко до ошвал-
ки, протяженностью >30 км. Его внушительные 
и необыкновенные формы просматриваются  

 на участке Странте – Улмале, но и открыва-
ющиеся в окрестностях Юркалне (благоустроен-
ные места для подхода, лестницы, автостоянки) 
виды (высота до 16 м) оставляют незабываемое 
впечатление! отвесный берег рекомендуется 
наблюдать (смотреть, фотографировать) после 
сильных бурь, потому что во второй половине 
лета его обнажения (главным образом, песча-
ник, глина) выглядят менее выразительными 
из-за оползней и покрывающей растительности. 
Предыдущее название Юркалне – Феликсберг 
означало Счастливая гора. Теперешнее назва-
ние это место получило в 1925 году. 

Мост через реку Ривас. 14. Номинирован как 
единственный мост в Латвии с системой де-
ревянных подкосов. Восстановлен в 2002 году 
(раньше ремонтировался в 60-х годах ХХ столе-
тия), полностью заменено деревянное покры-
тие. Рядом с мостом еще в XVIII веке находилась 
водяная мельница, позднее пивоварня, а с кон-
ца XIX века – картонная фабрика, остатки дам-
бы которой и проделанный рыбой путь можно 
осмотреть сегодня. Рядом со старым построен 
новый – железобетонный мост.

15.  Пиннский жертвенный камень (Камень 
богов). Находится около улмале, примерно в 
300 м от шоссе Лиепая – Вентспилс (установлен 
указатель). Красивый, с ярко выраженной фор-
мой в виде чаши камень, имеющий в верхней 
части круглое выдолбленное углубление диа-
метром приблизительно 61 см, глубиной около 
15 см. Старинное культовое место (особенно в 
XVI–XVIII вв.).

Краеведческий музей в Павилосте.16.  Нахо-
дится на правом берегу реки Сакас – ул. Дзинта-
ру, д. 1. Музей разместился в первом каменном 
здании Павилосты (из красных кирпичей и ва-
лунов) , которое было построено как лоцман-
ский дом в 1879 году. Музейный фонд посвящен 
истории края и прибрежному рыболовству и 
мореходству. В качестве экспонатов представ-
лены найденные в Сакской волости каменные 
и костяные топоры, кованые бронзовые сакты 
и пояса, а также уникальный экспонат – пресс 
для медовых сот. Рядом находится дом лодок 
с крупногабаритными экспонатами. В 2012 
году открыта мансарда, где планируется про-
ведение выставок и тематических мероприятий. 
+371 63498276. Заслуживает внимания и старей-
шая часть Павилосты – Акьгалс, которая являет-
ся типичным образцом застройки прибрежного 
поселка XIX–XX  вв.

Копчение рыбы в Павилосте. 17. В сопрово-
ждении Дзинтара Замариша можно поучаство-
вать в процессе копчения пойманной в море 
рыбы, попробовать ее, а также послушать исто-
рии о давних и современных традициях и быте 
рыбаков. В краеведческом музее Павилосты 
обобщены местные рецепты приготовления 
рыбных блюд. +371 29207243.

Выпечка хлеба в «Иевлеяс». 18. Хозяйка «Иев-
леяс» (волость Сакас, в 6 км к югу от Павилосты) 
печет в напольной дровяной печи настоящий 
деревенский латышский хлеб. Тесто готовится 
из ржаной или пшеничной муки с добавлением 
соли, сахара, тмина и на естественной закваске. 
Посетители могут наблюдать за процессом вы-
печки хлеба, попробовать и купить хлеб, а так-

же осмотреть хранилище старинных вещей. 
Предварительная запись: +371 29124128.

19.  Циравская лютеранская церковь. 
Целостное здание церкви строилось в 1780–
1781 гг. во времена барона Х.Ф. Бера, а пере-
страивалось в 1876 и 1888 гг. Церковь извест-
на своим алтарем и кафедрой, выполненны-
ми в стиле рококо, и построенным в первой 
половине XVIII века органом. Церковь можно 
осмотреть изнутри. +371 2640158.

20.  Развалины замка в Айзпуте. Нахо-
дятся на обочине старинной дороги Ливония 
– Пруссия, сегодня – ул. Лиепаяс. Символ Айз-
путе, изображенный на гербе и флаге города. 
Строительство замка в Айзпуте было начато 
в 1248 г.(существует разные версии) во вре-
мена ландмейстера Дитриха фон Гренингена. 
Строился как каменный замок типа костела 
с угловой башней и деревянными построй-
ками во дворе. В средние века в Айзпуте на-
ходился центр Курземской епископии. После 
Ливонской войны, во второй половине XVI 
века, замок не использовался, а в начале XVII 
века его восстановили, возводя пристройки. 
С промежутками в замке жили вплоть до 70 
годов прошлого столетия, когда в одной его 
части находились квартиры. Развалины ча-
стично законсервированы, и взбираться на 
развалины запрещено и опасно. Айзпуте – 
один из старейших городов Латвии, и первые 
упоминания о нем относятся к 1378 году. В 
100 м на востоке от развалин находится ка-
менный мост через Тебру – один из новей-
ших построенных в Латвии каменных мостов. 
Каменные перила моста – это подарок барона 
Карла фон Мантейфеля Айзпуте (построен в 
1907 году). В перила с северной стороны вму-
рована гранитная пластина с гербом рода 
Мантейфелей, который уже слабо различим.

21.  Айзпутская лютеранская церковь  
Св. Иоанна. Стоит в городище Бейдас – на 
самом верху крутого склона долины Тебры 
(запружена Мельничным прудом). Церковь 
построена в городище куршей, где стояла 
укрепленная деревянная крепость Бейда 
древней земли куршей Бандавы. Первые све-
дения о храме относятся ко второй половине 
XIII века. Церковь неоднократно восстанав-
ливалась и перестраивалась. Теперешний 
облик (готика) церковь приобрела во время 
перестройки в 1860 году и после того, как в 
1730 году возвели башню. Это одна из стар-
ших церквей Курземе. До XVI века она была 
католическая, позже перешла в собствен-
ность лютеранского прихода. В церкви нахо-
дится орган (1904 г.) фирмы «Зауэр», алтарь 
(вторая половина XIX века), надгробная плита 
епископа Курляндского Х. Базедова (XVI в.), 
колокол (1589 г.) и др. +371 29923378.

Могила Слепого Индрикиса. 22. Находится 
в ~4 км, не доезжая до Априки (установлен 
указатель) – Гибортское кладбище. Слепой 
Индрикис (1783–1828) был латышом, опубли-
ковавшим первое собрание стихов на латыш-
ском языке (1806 г.). Индрикис был слепым с 
5-летнего возраста и был необразован. Его 
стихи записал и издал в упомянутом году свя-
щенник Априкского прихода K. г. Элверфелдс. 
На кладбище установлен памятный камень 
(1935 г.) и созданное Вилнисом Титансом  
«Аустрас кокс» с надписью шрифтом Брайля.

23.  Априкская лютеранская церковь. 
Церковь не без основания является одной 
из самых красивых церквей Курземе. Храм, 
который являлся родовой собственностью 
остен – Сакенов возводился в XVII веке и 
перестраивался в 1710 году. Созданный де-

ревянный интерьер (рококо с чер-
тами барокко, середина XVIII века) 
поражает своей красотой и разноо-
бразием. Стоит отметить ложу для 
господ, хоры органа (1710 г.), сам 
орган (1856 г.), алтарь, кафедра, ска-
мья для исповеди (середина XVIII 
века) и др. Роспись потолков отно-
сится к 1744–1746 гг. и создавалась 
прусским живописцем И. Ф. Роде. 
Церковь можно осмотреть изнутри. 
+371 26811417.

24.  Господская усадьба «Апри-
ки». Находится ~в 1 км на восток от 
центра Априки. Дворец господской 
усадьбы (стиль барокко) строился 
с 1742 по 1745 гг., а башня неого-
тического стиля как пристройка 
возводилась в конце XIX века. На 
фронтоне главного фасада дворца 
выполнен рельеф из песчаника 
с гербом родов баронов остен –  
Сакенов и Корфов, который явля-
ется самым роскошным элементом 
среди подобного рода имений 
Латвии. В здании сохранились и 
первоначальные элементы инте-
рьера (осматриваются в сопрово-
ждении гида) – дверные створки, 
расписанная голландская печь, 
оконные дубовые ставни, коробки,  
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24.  Apriķu muiža. Meklējama ~ 1 km 
austrumos no Apriķu centra. Muižas kungu 
pili (baroka stils) cēla 1742. – 1745. g., bet 
neogotiskā stila tornis kā piebūve tapa 19. gs. 
beigās. Pils priekšējās fasādes frontonā 
atrodas  smilšakmens  cilnis  ar  baronu 
Ostenu - Zakenu un Korfu dzimtas 
ģerboņiem, kas ir greznākais šāda tipa Latvijas 
piļu elements. Ēkā saglabājušies arī sākotnējie 
interjera elementi (apskatāmi gida pavadībā) - 
durvju vērtnes, apgleznota holandiešu krāsns, 
ozolkoka logu slēģi, aplodas, metālkalumu 

detaļas un parkets. Muižas kompleksā ietilpst 
pārvaldnieka māja, kalpu mājas, saimniecī-
bas ēkas un parks. Kopš 1920. g. muižas pilī 
darbojas skola un iekārtots novada muzejs, 
ko vērts iepazīt! Šobrīd tajā izstādīta Latvijā 
ražotās maizes etiķešu kolekcija. 1901. g. 
muižu iegādājas Karls Gustavs Mannerheims 
(1867. – 1951.), kas bija vēlākais Somijas valsts 
prezidents un leģendārās Mannerheima 

-
jas sistēmas autors.   + 371 29184684.
25.    Gudenieku Sv. Jāņa Kristītāja katoļu 

baznīca. Atrodas Gudenieku ciema dienvid-
daļā. Tagad redzamais dievnams celts laikā no 
1930. – 1947. g. Altāra sastāvdaļa ir 17.–18. gs.  
mijā  tapušie  Subates  meistaru  rotājumi – 
eņģeļu skulptūras (vienīgie tādi Kurzemes 
baznīcu baroka dekoratīvajā tēlniecībā), kas 
piestiprinātas pie ēkas sienām abpus altārim. 

guļošo jēru pie kājām ir minēto meistaru 
darinājums. Kā baznīca ieguvusi Subates 
meistaru darbus – nav zināms. Dievnams 
apskatāms no iekšpuses.  
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Места для ночлега
632   «Колонна Хотель Кулдига» – Пилсетас лаукумс, д. 6, Кулдига. +371 63322430
36   «Саулескални» – волость Курмалес, Кулдигский край. +371 26806054
181   «Кажоки» – Эдолская волость, Кулдигский край. +371 63345124, 29255309
719   «Сили» – волость Юркалнес, Вентспилсский край. +371 26795690
736   «Павилоста Марина» – ул. остмалас, д. 4, Павилоста, Павилостский край.  
+371 63498581; 26557856
382   «Леясраки» – Лажская волость, Айзпутский край. +371 63497915, 20232121
27   «Межгали» – волость Айзпуте, Айзпутский край. +371 63449411, 26813302

Кабачки
20489  «Стендерс пицца» – ул. Суру, д. 2, Кулдига. + 371 633 23763
20490  «Стендерс» – ул. Лиепаяс, д. 3, Кулдига. + 371 633 22703
20491  «Пиладзитис» – ул. Стендес, д. 2, Кулдига. + 371 29283859
20492  «Паграбиньш» – ул. Базницас, д. 5, Кулдига. + 371 633 20034
20493  «Клудзиня» – ул. Эдолес, д. 40, Кулдига. + 371 633 23653
20494  «Стабурадзе» – ул. Лиепаяс, д. 8, Кулдига. + 371 63324021
20360  «Спелманю крогс» – Алсунга, волость Алсунга, ул. Пилс, д. 7. + 371 26179298; 63321000
20385  «Пилсбергу крогс» – «Шалкас 10», волость Юркалне, Вентспилсский край.  

+ 371 26307026, 29274191
20384  «Рива» – «Лабрагс», волость Юркалне, Вентспилсский край. + 371 3697189; 29640901
20496  «Лиедагс» – «Энавиняс», волость Юркалне, Вентспилсский край. + 371 26595202; 63630077
20495  «Вею парадизе» – ул. Смилшу, д. 14, Павилоста, Павилостский край. + 371 26446644

Благоустроенные места отдыха  
около Ивандского замка

Интересные мероприятия
∙ Пир в Кулдиге – ежегодное мероприятие в конце третьей недели июля
∙ Ярмарка герцога Екаба в Кулдиге – в октябре
∙ Праздник города Павилосты – мероприятие, посвященное открытию туристического сезона, в мае
∙ Праздник рыбака (по всему побережью). Традиционно проводится каждый год во вторую пятницу  

и субботу июля
∙ Мероприятие, посвященное закрытию туристического сезона в Павилосте – «Ночь старинных огней»  

в последнюю субботу августа
∙ Праздник города Айзпуте в конце второй недели августа

Туристическая информация
 Кулдигский ТИЦ www.visit.kuldiga.lv, tourinfo@kuldiga.lv, ул. Базницас, д. 5, Кулдига,  
+371 63322259; 29334403

 Алсунгский ТИЦ www.alsunga.lv, muzejs@alsunga.lv, ул. Сколас, д. 11A, Алсунга, +371 26425015
 ТИЦ Павилостского края www.pavilosta.lv, tic@pavilosta.lv, Павилоста, +371 63498229; 29121894
 Айзпутский ТИЦ www.aizputesnovads.lv, aizpute.tic@apollo.lv, ул. Сколас, д. 1, Айзпуте,  
+371 63448880; 29623284

Полезная информация
www.celotajs.lv («Лауку целётайс» Lauku ceļotājs)
www.suitunovads.lv (Суйтский край)

“Lauku ceļotājs”
улица Kalnciema 40, Рига, Латвия, LV-1046
T: +371 67617600, Ф: +371 67830041 
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Текст/фото: Юрис Смалинскис («Лауку целётайс» Lauku ceļotājs). Материал подготовлен при 
информационной поддержке Кулдигского (Яна Бергмане), Алсунгского (Кристина Брукле), Павилостского 

(Майрита Тумпеле), Айзпутского (Иоланта Берга) ТИЦ и Артыса Густовскиса. Актуальность 
информации соответствует ситуации во время обследования маршрута летом 2012 года.

чеканные металлические детали и пар-
кет. В комплекс господской усадьбы 
входит дом управляющего, дом при-
слуги, хозяйственные постройки и 
парк. С 1920 года во дворце господской 
усадьбы действует школа и устроен му-
зей края, который непременно следу-
ет посетить! Сейчас в музее выставлена 
коллекция этикеток производимого в 
Латвии хлеба. В 1901 году господскую 
усадьбу приобрел Карл Густав Маннер-
гейм (1867–1951), который был пре-

зидентом государства Финляндии и 
легендарным автором системы форти-
фикации линий Маннергейма – Зимняя 
война (1939–1940). +371 29184684.

Гудениекская католическая цер-25. 
ковь Св. Иоанна Крестителя. Нахо-
дится в южной части поселка Гудение-
ки. Храм, который можно видеть сегод-
ня, возводился в период с 1930 по 1947 
гг. Составная часть алтаря – созданное 
на рубеже XVII–XVIII вв. украшение 

суббатскими мастерами – скульптуры 
ангелов (единственные такие в деко-
ративной скульптуре барокко Курзем-
ских церквей), которые прикреплены к 
стенам здания по обе стороны алтаря. 
Возможно, что и фигура Спасителя на 
кресте с лежащим у ног агнцом являет-
ся работой этих мастеров. Как церковь 
приобрела работы суббатских масте-
ров – неизвестно. Храм можно осмо-
треть изнутри.




