
13   Aizputes vēsturiskā apbūve
Aizpute ir viena no vecākajām Latvijas pilsētām. Tā atrodas Tebras 

upes labajā krastā un pirmās 
ziņas par pilsētas apbūvi 
attiecas uz 14.gs. Pilsētas 
vecākā daļa atradusies starp 
tagadē jām Atmodas, Jāņa 
un Katoļu ielām, bet vēlāk tā 
paplašinās Jelgavas, Kalvenes 
un Kuldīgas ielu virzienā. 

23   Aizputes vīna darītava
Aizputes pilsmuižas senajā velvju pagrabā Aizputes vīna darītava 

sn i e d z  i e sp ēju  j e b k u r am 
interesentam uzzināt ko vairāk par 
vīna gatavošanu, kā arī nobaudīt 
darītavā tapušo vīnu. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Skolas iela 1, Aizpute 
(+371) 26397949
www.aizputesvins.lv

24   Misiņkalna mototrase
Mototrasē regulāri notiek gan 
starptautiskas, gan Latvijas mēro
ga sacīkstes dažādās moto krosa 
klasēs. Interesentiem un profe sio
nā ļiem pieejami arī treniņlaiki.
Brīvības iela 54, Aizpute 
(+371) 29397995

25   Sienas gleznojums
Sienas gleznojums tapis pēc kanādiešu 
mākslinieces Silvijas Bordas idejas, ko īstenojis 
filmu mākslinieks Reiner Derdau un SERDES 
rezidenču centra kolektīvs. Māksliniece 
iedvesmu guvusi no plašajiem Aizputes 
apkārtnes ābeļdārziem. 
Atmodas iela 11, Aizpute

26    Sienas gleznojums 
Latviskuma alegorija

Latviskuma alegorija – tautu meita 
uz balta zirga, kura dodas cauri arkai 
ir mākslinieces Gerdas Stūres lielfor
māta sienas zīmējums uz Linmeijera 
ēkas mūra austrumu pusē.  
Pasta iela 6, Aizpute

27   Pandas
Skulptūru “Pandas” veidojis japāņu mākslinieks 
Jasuši Kojama. Tā tapusi mākslinieka rezidences 
laikā SERDES centrā 2013. gada vasarā, un ir 
veltījums visām mammām ar mazuļiem. 
Skvērā pie Liepājas un Katoļu ielas 
krustojuma, Aizpute

APSKATES VIETAS AIZPUTĒ
1   Livonijas Ordeņa pilsdrupas

Kastellas tipa pils būvniecību 13. gs. uzsāka ordeņmestrs Dītrihs fon 
Groningens. Sākotnējai pilij bijusi priekšpils, stūra torņi un koka ēkas 
pagalmā. Tā kalpojusi kā robežnocietinājums Livonijas ordeņa un 

Kurzemes bīskapa teritoriju 
sastapšanās vietā. 15. gs. pie 
pils mūra austrumu sienas 
uzcelts dzīvojamais korpuss 
ar pagrabiem un galeriju. 
Pagalmā virs vārtiem daļēji 
saglabājies apmetums ar 
dekoratīvo apdari sgrafito 
tehnikā.
Liepājas iela 9, Aizpute

2   Aizputes novadpētniecības muzejs
Jaunās pilsmuižas komplekss celts 18.19.gs. mijā Tebras upes kreisajā 
krastā. Jaunajā kungu mājā uz dzīvi pārcēlās pils īpašnieki  Firksu 

ģimene, vecajā pilī izmitinot 
muižas kalpotājus. Pie dīķa 
uzbūvētas arī dzirnavas, spirta 
brūzis un pie kungu mājas  
saim niecības ēkas. Kungu 
mājā, pēc agrrārreformas 
atradās ģimnāzija .  Ēkā 
šobrīd darbo jas Aizputes 
novad pētniecības muzejs 

un vīna darītava. Atjaunotajās pagraba telpās iekārtota ekspozīcija 
“Senās lauku amata prasmes”, kā arī ir iespēja piedalīties dažādās 
meistardarbnīcās.
Skolas iela 1, Aizpute, 
(+371) 29623284, www.aizputesmuzejs.lv

3    Baznīckalns un Aizputes Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca
Baznīckalns līdz 13.gs ir bijis kuršu pilskalns, uz kura atradusies seno 
kuršu Beidas pils. Ienākot vācu krustnešiem senajā pilskalnā un pils vietā 

13.gs. tiek uzcelta Svētā Jāņa 
baznīca, kas šobrīd ir viena no 
senākajām ēkām Kurzemē. 
Aptuveni 40 gadus pēc 
baznīcas celšanas, 1295. gadā 
bīskapa Burkharda laikā, 
Aizpute kļuva par Kurzemes 
bīskapijas galvas pilsētu un tās 
klosterī uzturējās domkapituls. 

Baznīcā ir slavenās vācu firmas “Sauer” 1904. gadā būvētās ērģeles 
un pa labi no altāra aplūkojama 16.gs. Veidotā Kurzemes bīskapa 
H. Bazedova kapa plāksne. Apmeklējumu pieteikt iepriekš! Ieeja pret 
ziedojumiem.
Liepājas iela 3, Aizpute, (+371) 25907747, www.aizputesaeld.lv
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4   Muižas alus darītava
Ēka celta 19. gs. beigās, apvie
no jot divas vecākas Pilsmuižas 
saimniecības ēkas. Senāk 
bez alus darīšanas šeit bija 
iekārtota arī vilnas vērpšana, 
bet padomju laikos – limo
nādes ražošana. 50. gadu 
otrajā pusē te atradās Mašīnu 
traktoru stacija.
Liepājas iela 12, Aizpute

5   Akmens tilts
Akmens tilts ir vispamatīgākais un vecākais tilts Aizputes pilsētā, 
kas savieno Tebras upes abus krastus. Tilts būvēts 1907. gadā un 

tā akmens margu izveidi 
finansējis Kazdangas barons 
Karls Vilhelms fon Manteifels, 
tādēļ margu centrālajā daļā 
iekalts Manteifeļu ģerbonis un 
uzraksts par celšanas gadu. 
Liepājas iela, Aizpute

6   Ūdensdzirnavas
Mūra celtne ar kārniņu jumtu un izbūvi uz stabiem celta 18 gs. beigās 
vai 19 gs. sākumā. Ēkai saglabājušās vairākas vēstu riskas arhitektūras 
detaļas. 1923. gadā agrāko koka riteņu vietā dzirnavās iemontēja 
metāla turbīnu. Dzirnavās gatavoja dažādus miltus, mannu, putraimus 

un grūbas. Dzirnavas pieklusa 
60. gadu vidū, kad kolhozi 
iekārtoja savas maltuves. 
1998. gadā privātuzņēmējs 
ūdens dzirnavās izveido mazo 
elektrostaciju. 
Liepājas iela 10, Aizpute

7   Pils krogs
Ēka celta 19. gs. vidū un līdz mūsdienām saglabājusies gandrīz bez 
izmaiņām. Tās pastāvēšanas laikā ēka izmantota kā labības tirgotava 
un Aizputes pagasta valde. Padomju laikā ēkā atradās patērētāju 
biedrības garāžas un lauksaimniecības ražojumu iepirkšanas punkts. 

Ēka atzīta par vietējās nozīmes 
arhitektūras pieminekli. Vasa
ras sezonā te tiek piedāvāta 
telpa radošām aktivitātēm 
(+371) 26546561 un padomju 
laiku auto apskate un iz
braucieni (+371) 28633808.
Liepājas iela 20, Aizpute

8   Valdas Jēriņas leļļu istaba
Lielākā padomju laika leļļu kolekcija 
Latvijā! Ekspozīcijā apskatāma tautas 
teātra aktrises V. Jēriņas leļļu kolekcija 
ar vairāk kā 500 tematiski ģērbtām 
lellēm – lelles tautas tērpos, skolēnu 
formās, teātra un fantāzijas tērpos. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Katoļu iela 1, Aizpute 
(+371) 28617307

9   Sinagogas (Aizputes kultūras nams)
1751. gadā Aizputē tika izveido ta viena no pirmajām ebreju kopienām 
Kurzemē. 1881. gadā vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju bija ebreji. 

Sinagoga Aizputē ir senākā 
no šobrīd pastāvoša jām 
sinagogām, kas uzbūvēta 
1751. gadā. Blakus tai 
1875. gadā uzbūvēta Mazā 
sinagoga. 1941. gadā sinagogā 
tika sapul ci nāti visi Aizputē 
mītošie ebreji, no kurienes 
viņus ar smagajām mašīnām 
aizveda uz Kalvenes pusi un 

nogalināja. Pēc Otrā pasaules kara abas ēkas tikušas apvienotas un 
kopš 1955. gada tiek izmantotas kā pilsētas Kultūras nams.
Atmodas iela 16, Aizpute

10   Baptistu baznīca
Celta pēc baltvācu arhitekta 
Aleksandra Šmēlinga projekta 
un iesvētīta 1939. gada 
Ziemassvētkos. Sākotnēji 
mācītā ja ģimene dzīvojusi 
baznīcas dzīvoklī, kas izbūvēts 
ēkas 2. stāvā. Šajā namā, 
baptistu draudzes mācītāja 
Arvīda Vaska ģimenē, dzimis 

un bērnību pavadījis komponists Pēteris Vasks.
Kuldīgas iela 17, Aizpute

11   Ebreju kapsēta
Kapsēta izveidota XVIII gs. otrajā pusē un tajā saglabājušies liela daļa 
kapakmeņu. Daži no tiem ir unikāli: izlieti no čuguna, ar ebreju burtu 
veidotiem uzrakstiem vācu valodā.
Kalvenes iela (pirms pilsētas robežas Kalvenes ielas beigās)

12    Ūdenstornis
Aizputes ūdens tornis celts 1960. gadā un kalpoja līdz 2009.gadam 
pilsētas ūdensapgādes sistēmā. Vaļējā ūdens tvertne – zemas 
kvalitātes dzeramais ūdens un mazais 
tilpums 90m3 nevarēja nodrošināt 
Aizputē uguns dzēsības hidrantus ar 
pietie košu ūdens daudzumu un torni 
slēdza. Šobrīd industri ālā mantojuma 
objekts – Aizputes ūdenstornis ir 
pieejams apmeklētājiem kā skatu 
tornis. 
Atmodas iela 32 C, 
www.visitaizpute.lv

14   Lindenbergas kartonāžas fabrikas ēka 
Sarkanā trīsstāvu ķieģeļu ēka ir tipisks 19 gs. beigu ražošanas ēkas 
paraugs ar bagātīgu galvenās fasādes arhitektonisko noformē jumu. 
Fabrika tika dibināta 1890. gadā, lai izgatavotu aptieku kastītes, kulītes 
un etiķetes, ko līdz Pirmajam Pasaules karam izplatīja pa visu carisko 

Krieviju. Otrā Pasaules kara 
gados rūpnīcā vācu armija 
laboja ieročus. Kopš 1960. gada 
šajās telpās darbojas A/S 
“Kurzemes Atslēga – 1”, kas 
ražo būv kalu mus un durvju 
slēdzenes. Rūpnīcas kluba 
telpās apskatāms padomju 
laika interjers.
Kalvenes iela 27, Aizpute,
(+371) 63448075

15    Mārtiņa Freimaņa 
bērnības mājas 
piemiņas zīme

  Tēlniek s Kār l is  Alainis 
2014. gadā Starptautiskā 
čuguna mākslas simpozijā 
Aizputē izveidoja un atlēja 
piemiņas plāksni mūžībā 
aizgājušajam mūziķim.
Kalvenes iela 30, Aizpute

 

16    Mārtiņa Freimaņa piemiņas 
vieta

Mūziķis, dzejnieks un aktieris Mārtiņš 
Freimanis (1977 – 2011) dzimis un audzis 
Aizputē, kā arī skolas gaitas aizvadījis 
Aizputes vidusskolā. M. Freimaņa atdusas 
vieta un tēlnieka Ulda Zariņa veidots 
piemiņas akmens apskatāms Aizputes 
Misiņkalna kapos.
Brīvības iela, Aizpute

17    Lindes dendroloģiskie 
stādījumi

Dārzā iespējams apskatīt 
daudzus eksotiskus un retus 
augus, ziedu un koku sugas. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš! 
Robežu iela 21, Aizpute 
(+371) 26017426

18    SERDE: darbnīcu un 
rezidenču centrs

Vēsturisks ēku komplekss ar radošu 
gaisotni piedāvā izbaudīt dažādus 
kultūras tūrisma piedāvājumus – 
mākslas un kultūras pasākumus 
(vasaras sezonā). 
Atmodas iela 9, Aizpute 
(+371) 29817180
www.serde.lv

19   IDEJU MĀJA
Aizputes jauniešu IDEJU MĀJA ir vieta radošām darbnīcām (sietspiede, 
foto, video, tējnīca) un norisēm. Telpa idejām, sadarbības pasākumiem, 

kuri saistīti ar pieredzes apmaiņu 
un sadraudzību. Savukārt, IDEJU 
MĀJAS mūzikas studija piedāvā 
ierakstīt pašsacerētas dziesmas, 
melodijas un impro vizācijas.
Katoļu iela 5, Aizpute 
(+371) 26670756, 
(+371) 29838399
www.idejumaja.lv

20   Gleznotāja J. Kalnmaļa darbnīca
Iespēja ielūkoties mākslinieka darbnīcā, 
apskatīt un iegādāties gleznotāja darbus. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Brīvības iela 11, Aizpute 
(+371) 63449643, (+371) 29597793 

21   Bruņinieks
Mākslinieka Kārļa Alaiņa veidotā 
Bruņinieka skulptūra tapusi SERDES rezi
denču centra organizētā 13. Starptautiskā 
čuguna mākslas simpozija ietvaros un ir 
veltījums pilsētai.
Liepājas iela 9, Aizpute

22   Ģirta Brumsona mākslas parks
Dabas parks ar retu augu kolekciju, kas 
papildināts ar Ģirta Brumsona mākslas darbiem un mazajām arhi
tektoniskām formām. Individuāls parka apmeklējums ir bezmaksas 
un bez iepriekšējas pieteikšanās. Iepriekš piesakot, iespējams apskatīt 

mākslinieka darbnīcu un daiļ
dārzu, organizēt dažādas radošās 
darbnīcas vai izmantot parkā esošo 
ugunskura vietu nelielu pasākumu 
vajadzībām.
Mazā iela 3, Aizpute, 
(+371) 26892701 

EKSKURSIJAS PA AIZPUTI (iepriekšēja pieteikšanās)
Aizputes novadpētniecības muzejs, Skolas iela 1, 

(+371) 29623284, epasts: aizpute.muzejs@gmail.com
WWW.VISITAIZPUTE.LV

NODERĪGA INFORMĀCIJA
KUR PAĒST

 Kafejnīca “Piparmētra”, Atmodas iela 14 – 8, Aizpute, 
 (+371) 28296844 

 Kafejnīca „Livonija”, Atmodas iela 24, Aizpute, 
 (+371) 63448687

 Kafejnīca „Kāpenieki – 1”, Saules iela 3a, Aizpute 
 (+371) 63448419

 Tirdzniecības centra „Top!” kafejnīca, 
 Zvaigžņu iela 2, Aizpute

 Kafejnīca „Beķereja SS”, Atmodas iela 28, Aizpute, 
 (+371) 29903473

 Kafejnīca “Osteria”, Kalvenes iela 69, Aizpute, 
 (+371) 29886816

 Ēdnīca „Juna – 1”, Darba gatve 1, Kazdanga, 
 (+371) 63448294

 Kafejnīca „Spāres”, Skolas 8, Kalvene, 
 (+371) 63497001; (+371) 29104657, www.hotelspares.lv

 Autoosta
 Aizputes autoosta, Ceriņu iela 2a, Aizpute

 Velo apkope, serviss
 Veikals „Delta”, Jelgavas iela 6, Aizpute, (+371) 26015874

KUR ZVANĪT NEATLIEKAMOS GADĪJUMOS
 Ugunsdzēsības un glābšanas dienests – 112
 Valsts policija – 110, 112, (+371) 63448192
 Aizputes novada pašvaldības policija – (+371) 26475143
 Neatliekamā medicīniskā palīdzība – 113, 112

AIZPUTES NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Atmodas iela 16, Aizpute, LV – 3456
Tālr.: (+371) 28617307
E – pasts: turisms@aizpute.lv
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CĪRAVA
1   Bišu dzīves iepazīšana

Biškopes Baibas Tikumas mācību bišu dravā vasaras sezonā var 
izzināt bišu saimju dzīvi un iemēģināt dravošanas arodu vai izbaudīt 

relaksāciju un veselības kūres 
bišu dziednīcā. Ziemas sezonā 
apmeklētājiem piedāvā bišu 
produktu degustāciju un vaska 
sveču gatavošanu. Apmeklējumu 
pieteikt iepriekš!
“Cīravas ķēniņi”, 
Cīravas pagasts, 
(+371) 26446701

2   Cīravas Senlietu krātuve
Muzeja ēka celta 19. gs. 20. gados 
kā krājaizdevu sabiedrība (bankas) 
mītne. Krātuves ekspozīcijā ir daudz 
uzziņu mate riāli un fotogrāfijas, 
baznīcas grāmatas, žurnāli, albumi, 
kā arī dažādi sadzīves priekšmeti 
(abras, sviesta kuļamās ierīces, 
gludekļi), kurpnieka un cepurnieka 
rīki, zirglietas, patafoni un citas 
interesantas lietas.

“Atbalsti”, Cīrava, (+371) 25435898, www.cirava.lv

3   Cīravas luterāņu baznīca
Baznīca celta Sudmalkalnā 1780.  1781. gadā pēc barona H.F. fon Bēra 
un viņa sievas J.E. fon Bēras pasūtījuma. Baznīcā saglabājies sens 

baznīcas zvans un 18.gs. ērģeles. 
Valts nozīmes mākslas pieminekļi 
ir 1781. gadā rokoko stilā veido
tais altāris, kancele un kungu sols, 
kā arī telpu dekoratīvā apdare. 
Baznīcā atrodas baro neses J.E. fon 
Bēras portrets baltā marmorā. Ieeja 
pret ziedo jumiem. Apmeklējumu 
pieteikt iepriekš!
Cīrava, (+371) 26401508

4   Cīravas pils
Cīravas muižas pils celta 1752. gadā 
kā fon Manteifeļu dzimtas medību 
pils. 19. gs. 60. gados pils tika pār
būvēta neogotiskā stilā. Namā 
daļēji saglabājusies 19. gs. interjera 
apdare, tai skaitā eklektiski griestu 
gleznojumi un stuka rotājumi. 
Apskatāma no ārpuses.

KALVENE
1   Rīgas Zooloģiskā dārza filiāle “Cīruļi”

Te plašos aplokos mīt 38 sugu 
savvaļas dzīvnieki (kiangi, lāči, 
lūši, vilki, meža cūkas, aļņi, 
vāveres, plēsīgie putni) un 
visdažādāko šķirņu māj dzīv
nieki – Latvijas zilās, Hailandes 
un Galovejas govis, Romanovas 
aitas, Vjetnamas cūkas, pīles, 

zosis, tītari u.c. Acīgākie dīķos pamanīs retās Eiropas kokvardes. 
Kalvenes pagasta “Cīruļi” – tā ir lieliska, nesteidzīga atpūta lauku 
vidē, iepazīstot dzīvo dabu!  
Cīruļi, Kalvenes pagasts, (+371) 26527549, (+371) 29386963
http://www.rigazoo.lv/lv/filialeciruli

2   Tāšu – Padures muiža
19. gs. sākumā celtā Korfu dzimtas pils 1852. gadā pāriet Keizerlingu 
dzimtas īpašumā. Grāfa Keizerlinga medību pils ir izcils vēlīnā 
klasicisma paraugs un senāk kalpojusi viņam kā vasaras mītne. Iekš

telpās saglabājušies vairāki senā 
interjera apdares fragmenti. 
Pēc pils pabeigšanas, ap to 
sāka veidot vairāk kā 10 ha lielo 
parku, kur var sastapt vairākus 
svešzemju kokus. Šobrīd muižas 
ēkā atrodas Kalvenes pamat
skola. 
Skolas iela 1, Kalvene 
(+371) 63497147, (+371) 29577075 

3   Izjādes ar zirgiem 
Saimniecība ir neliela un atrodas 
laukos, klusā vietā. Līdz ar to 
pilnīgi dabiski tiek nodrošināta 
mierīga un relaksējoša saskarsme 
un darbs ar zirgiem. Piedāvājam 
telts vietas un izjādes ar diviem 
zirgiem, organizējam sacen
sības pajūgu braukšanā. Vasaras 

periodā nodrošinām zirgiem pansiju. Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Pērbone, Kalvenes pagasts 
(+371) 26159219 

4   Kalvenes trusis
Trušu audzēšanas saimniecība “Kalvenes trusis” piedāvā šķirnes 
trušu audzēšanu un tirdzniecību, izstāžu rīkošanu pasākumos, kā 
arī interesentiem tiek piedāvāts trušu 
apskates objekts “Rabbit Hotel” ģeogrāfiski 
izglītojošā un mazliet humoristiskā stilā, 
kurā aplūkojami vairāk kā 20 dažādu šķirņu 
truši no visas pasaules. 
“Eglaines”, Kalvenes pagasts, 
(+371) 29721317, www.kalvenestrusis.lv

APSKATES VIETAS AIZPUTES NOVADĀ
KAZDANGA
1   Kazdangas pils un muižas komplekss

 Kazdangas pils un muižas komplekss piederējis ietek mī giem Kurzemes 
baroniem Manteifeļiem. Kazdangas pili klasicisma stilā 19.gs. sākumā cēla 

slavenais Rietumeiropas arhitekts 
J.G. Berlics. Pašreiz pils ēkā 
atrodas muzejs, kurā var iepazīt 
Kazdangas pagasta vēsturi un 
Boju meža muzeja ekspozīciju.
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga
(+371) 29103813, 
(+371) 28616717
www.kazdangaspils.com

2   Kavalieru nams un klēts
Vienlaicīgi ar Kazdangas pili, tai abās pusēs tika uzceltas divas klētis, no 
kurām viena laika gaitā tika pārdēvēta par kavalieru namu. Šajā namā 
saglabājušās apļveida barokālās kāpnes, kuras stiepjas līdz pat jumta 
stāvam. Namu grezno mākslinieču L.Ginteres un F.Kirkes 1976.gadā 

temperas tehnikā veidots žanra 
sienas gleznojums “Kazdanga 
1888. Uz tirgu”. Ēkas otrajā stāvā 
labi saglabājies klasicisma stila 
parkets. 
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga
(+371) 29103813,
(+371) 28616717
www.kazdangaspils.com

3   Akmens tilts
 Uz Kazdangas pili liepu alejas galā pār gravu ved 1840. gadā celtais 
akmens tilts jeb tautā sauktais Vaidu tilts. Kādēļ vaidu tilts? Tādēļ, 

ka daudz asaru, sviedru un asiņu 
lijušas šo tiltu būvējot. Tilta 
virspusē ir granīta stabiņi ar dzelzs 
ķēdēm un rotājumiem. Tagadējās 
ķēdes esot no jūr nie cības, barona 
laika ķēdes fragments apskatāms 
muzejā. 

4   Bijusī muižas krogus ēka
Krogus ēka ir celta 1868. gadā, tās 
ziemeļu galā dzīvojis krodzinieks 
ar savu ģimeni, vidusdaļā bijis 
pats krogs, bet dienvidu galā  – 
stadula, kurā nakšņoja gan zirgi, 
gan ceļotāji. Barona Karla Vilhelma 
valdīšanas laikā krogu pārveidoja 
par tējnīcu. Ēka ir valsts nozīmes 

kultūras piemineklis un tās galvenās vērtības ir fasāde, vecie pusloku 
arkveida logi un durvis, un divi dzelzī kalti vēja rādītāji no 1667. gada. 
Liepu gatve 8, Kazdanga

5   Bijušais muižas zirgu stallis (Kazdangas kultūras centrs)
Sākotnēji ēka būvēta 1686. gadā kā kalpu māja, 1914. gadā tā 
pārveidota par muižas zirgu stalli, bet 1957.1959. gadā stallis pār

bū vēts par kultūras namu. Interjera 
dekoratīvo apdari nacionālā stilā 
veidojuši mākslinieks Albīns Dzenis 
un koktēlnieks Ernests Treimanis. 
Šobrīd ēkā ir kultūras centrs un 
bibliotēka.
Pils gatve 4, Kazdanga
(+371) 26681805, (+371) 63497017

6   Dzirnezers un dzirnavas
Dzirnavas būvētas 1840. gadā, tās ir pilnībā pārbūvētas un tikai 

ārējā fasāde sniedz nelielu ieskatu 
par toreizējiem laikiem. Ļoti labi 
saglabājies dzirnavu dambis. 
Dzirnezerā piedāvājam ūdens velo
sipēdu nomu.
Liepu gatve 10, Kazdanga
(+371) 28616717, (+371) 29103813

7   Grota
Kazdangas 196 ha lielo parku caur vij 
taku un velo celiņu tīkls. Viens no velo 
celiņiem vijas gar Dzirnezera krastiem 
līdz grotai, pa ceļam var apska
tīt skaistu ainavu un interesantas 
koka skulptūras. 1914. gadā veidotā 
lauk akmeņu grota ir bijusi iemīļota 
barona atpūtas vieta.
 Pilī piedāvā velo nomu 
(+371) 28616717, (+371) 29103813 

8    Kazdangas piena kombināts “Elpa”
SIA “Elpa” ir vienīgais piena pārstrādātājs Dienvidkurzemē. Uzņēmums 
dibināts 1993. gadā un nosaukums radies saliekot kopā pirmos burtus 
no vārdiem “Ekoloģiskās Lauksaimniecības Pārstrādātāju apvienība”. 
Piedāvā ekskursijas piena produktu ražotnē un dabīgu piena produktu 
degustācijas. Var uzņemt līdz 20 cilvēku lielas grupas pēc iepriekšēja 
pieteikuma.
Bērzu gatve 4, Kazdanga, (+371) 29230365

9   Laser Tag “Plāns B”
Spēle Laser tag (Lāzera cīņas) ir peintbola analogs. Tā ir tehnoloģiska 
spēle, kuras mērķis ir “neitralizēt” pretiniekus ar infrasarkano staru, 
kas ir pilnīgi nekaitīgi. Spēle pieejama gan profesionāliem sportistiem, 

gan bērnu komandām, gan aktīvai 
atpūtai draugu un ģimenes lokā. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
“Kļavas”, Kazdangas pagasts 
(+371) 29399379 
www.lasertags.lv

10   Boju muiža
Boju muižu 1860. gadā cēlis barons fon Bērs. Latvijas villas tipa ēku 

pārstāv Boju muižas kungu māja. 
Kā galveno uzmanību muižas 
projektē tājs veltījis apjoma tel
pis  kajam risināju mam. Blakus 
atrodas parks ar diviem dīķiem 
un Eiropas balt egļu stādī ju miem. 
Šobrīd muižā atrodas Latvijas 
Valsts mežu Dienvidkurzemes 
mež saimniecība.
Bojas, Kazdangas pagasts

11   Piemineklis Jurim Zingbergam
Piemineklis skolotājam un 1905. gada vienam no galvenajiem 

nemieru organizētājiem, revolu
cionāram Jurim Zingbergam, 
atklāts 1926. gadā J. Zingberga 
nāves vietā, ceļa malā uz Rokaižu 
muižu.
Rokaiži, Kazdangas pagasts

12    Piemiņas akmens Fricim Brīvzemniekam
J.Zingberga soda vietai ceļa pretējā pusē bijusi krogus ēka, kurā 
1846.g. dzimis folklorists Fricis Brīvzemnieks (Treilands). Viņa tēvs 

bijis seglinieks un kādu laiku 
rentējis no barona Rokaižu 
krogu. Piemi ņas akmens dzej
niekam, folkloristam Fricim 
Brīvzemniekam (1846.–1907.), 
atklāts 1982.g.
Rokaiži, Kazdangas pagasts

ROKASBIRZE
1    Piemineklis 1905. gada 

revolucionāriem
Te 1905. gada cīņās krituši gandrīz 
simts cīnītāju, kas tikuši ielenkti no trim 
pusēm un baronu un krievu karaspēks 
atklājis uz tiem uguni. Par 1905. gada 
16. decembra notikumiem Aizputes 
pusē vēsta Rokas birzī uzstādītais 
akmens piemineklis, kurā iegravēts 
Latvijas karogs un kaujā kritušo vārdi. 
Turpat netālu izveidots arī vairāku 
metru augsts monuments. 

5   Cīravas mežaparks
Lēnu pastaigu un skaistu dabas skatu cienītājiem Cīravas mežaparkā 
ir izveidota pastaigu taka ar soliņiem un tiltiņiem. Takas lielākā daļa 

ved gar Durbes upes krastiem, 
atklājot skatam daudzos līkumus 
un bebru nedarbus, skābaržu, 
bērzu, apšu un priežu audzes. 
Aktīvās atpūtas cienītājiem patiks 
lielo trošu tilts, kāpšanas sienas, 
šūpoles un dažādās bebru takas 
aktivitātes.

6   “Cita Abra” Cīravas ūdensdzirnavās
Cīravas muižas ūdensdzirnavas ir 
valsts aizsargājams arhitektūras 
piemineklis. 2002. gada ūdens
dzirnavas tika iekļautas Latvijas 
100 izcilāko industriālā mantojuma 
pieminekļu sarakstā, kas pārstā
vē ja Latvijas kultūras mantojumu 
Eiropas kultūras mantojuma 
dienu pasākumos. Cīravas ūdens

dzirnavas būvētas 1881. gadā. Šobrīd ūdens dzirnavās darbojas 
Neformālās izglītības, mākslinieku rezidenču un kultūras centrs “Cita 
Abra”. Atvērts apskatei vasaras periodā.
Cīrava, (+371) 22589000
7   Dzērves muižas komplekss un parks

Dzērves muižas kungu māja celta 19. gs. sākumā. 1905. gada revolū
cijā nodedzināta un vēlāk, no 1906.  1912. gadam, rekonstruēta pēc 

arhitekta G. Berči projekta neo
klacisisma stilā. No baronu laikiem 
labi saglabājies ir liels baltu 
podiņu kamīns, kāpnes ar margām 
un 20.gs. interjera dekoratīvā 
apdare. Muižas kompleksā ietilpst 
arī 6,7 ha liels ainavisks Kurzemes 
angļu stila parks. Šobrīd muižā 
atrodas Dzērves pamatskola. 
Dzērve, Cīravas pagasts

8   Atpūta pie Dzēkaiņa dīķa
Labiekārtotas peldvietas (ģērb
tuves, tualetes, lapene, galdi un 
soli), bērnu rotaļlaukums, telšu 
vietas.

9   Laivo Durbē!
Upe piemērota atpūtas tipa nobraucieniem visu sezonu. Pasakaini 
skaistas vietas mijas ar visai parastām, dažbrīd pat vienmuļām ainavām, 
skaistas un garas straujteces spēji sabremzējas teju vai stāvošā ūdenī.
www.upesoga.lv

APRIĶI
1   Apriķu muiža – muzejs

Muižas apbūves baroka ansamblis 
veidojies pie Alokstes upes 18.gs. 
Sākumā. Kungu māja būvēta laikā 
līdz 1742. gadam, bet tās astoņstūru 
trīsstāvīgais tornis neogotikas formās 
uzbūvēts 19.gs. Lielākā daļa pārējo 
ēku būvētas 19.gs. otrajā pusē, kad 

tiek ierīkots arī neliels ainavu parks. Apriķu muiža kopš 16.gs. piederēja 
fon Osten – Sakenu dzimtai, bet no 1790.  1852. g. tā bijusi fon Korfu 
dzimtas īpašumā. 20. gs. sākumā muižas īpašnieks ir Karls Gustavs 
Mannerheims, kas vēlāk kļuva par Somijas valsts prezidentu, un  zināms 
kā leģendārās Mannerheima līnijas – fortifikācijas sistēmas Ziemas kara 
laikā autors. Muižā darbojas Apriķu muzejs, kurā ekspozīcijas vēsta par 
novada senvēsturi. Muzejā sev mājvietu atraduši arī liela rūķu saime.
Apriķi, (+371) 29184684

2   Apriķu luterāņu baznīca
Baznīca celta 17.gs. vidū un ir viens no izcilākajiem sakrālās mākslas 
paraugiem Latvijā. Baznīcas interjers (rokoko ar baroka iezīmēm) veido 
vienotu koktēlniecības ansambli. Tajā ir savdabīgas koka konstrukcijas 

griestu velves ar dekoratīviem 
elementiem un Prūsijas gleznotāja 
I.F Rodes gleznojumiem. Ieeja pret 
ziedojumiem. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Apriķi, (+371) 26658606

3   Lažas – Padures muiža
Baronu fon OstenSakenu muiža 
atrodas parka vidū, kurā aug vairākas 
reti sastopamu koku sugas. Muižas 
restaurācija notikusi 19. gs. 70. gados, 
kad ierīkots parks ar mākslīgi raktu 
dīķi. Pēc pirmās brīvvalsts agrārās 
reformas 1920. gadā muižas zeme 
sadalīta zemniekiem – Latvijas 
brīvības cīnītājiem. 1929. gadā to 

piešķīra skolas ierīkošanai. Kopš 1969. gada ēkā darbojas speciālā 
internāt skola, kas apkalpo bērnus ar intelektuālās attīstības 
traucējumiem.
“Lažas internātskola”, Lažas pagasts

4   Neredzīgā Indriķa piemiņas vieta
Pāris kilometru no Apriķiem Aizputes virzienā 
atrodas Ģibortu kapi, kur apglabāts latviešu 
dziesminieks Neredzīgais Indriķis (17831828). 
Kaut arī Indriķis bija neizglītots un jau bērnībā 
5 gadu vecumā zaudējis redzi, viņš iedves
mo jās no G.F. Stendera baznīcas ziņģēm. 
Neredzīgais Indriķis bijis pirmais latvietis, 
kuram izdots dzejoļu krājums (1806. gadā). 
Ģibortu kapi, Lažas pagasts 

5   Vitalitātes Akadēmija
Svara korekcijas centrs ir vienīgais Baltijā, kur tievēšanas process notiek 
pilnīgā izolācijā bez liekiem kārdinājumiem, 180 ha plašā teritorijā un 

stingrā speciālistu uzraudzībā. 
Akadēmija strādā pēc principa 
“viss ietverts” un piedāvā 
kompleksu pieeju: ēdināšanu, 
regulāras fiziskās aktivitātes 
un procedūru kompleksu 
atbilstoši izvēlētajam kursam.
Lejasraķi, Lažas pagasts,
www.academyvitality.com

6   Laivo Tebrā! 
Tebra jau izsenis ir bijusi dzīva transporta artērija, pa kuru liellaivās no 
Sakas ostas piegādātas preces Aizputes bruņinieku pilij un pludināti 
koki. Šobrīd Tebra ir viena no iecienītākajām Rietumkurzemes 
laivojamajām upēm. Upe piemērota atpūtas tipa nobraucieniem visu 
sezonu. Augstā ūdens līmenī vēlama iepriekšēja laivošanas pieredze.
www.upesoga.lv

NAKTSMĪTNES 
AIZPUTE
1    Viesu nams “Mētras māja”, Pasta iela 1a, Aizpute, 

 (+371) 29545975, www.metraa.lv

2    Viesu māja, Liepājas iela 19, Aizpute, (+371) 26519381

3    Telšu un ugunskura vietas Aizputes publiskajā peldētavā
 (vasaras sezonā!), Lažas ūdenskrātuve, Jelgavas iela, Aizpute

KAZDANGAS PAGASTS
4    “Lauku kūrorts”, Ūdensrozes, Kazdangas pag., 

 (+371) 26706009, www.laukukurorts.lv

5    “Lilijas”, z/s “Lilijas”, Kazdanga, 
 (+371) 29100175, (+371) 63440460

6   Kazdangas apartamenti un saieta nams, Pils gatve 2,
 Kazdanga, (+371) 26421640, (+371) 63497017

7   “Lejiņas”, Cildi, Kazdangas pagasts, 
 (+371) 26559222, (+371) 29197788

KALVENES PAGASTS
8   Atpūtas komplekss “Kurzemes pērle” (vasaras sezonā!), 

 “Būdnieki”, Kalvenes pagasts, 
 (+371) 28658466, www.kurzemesperle.lv

9   Viesnīca “Spāres”, Skolas iela 8, Kalvene, 
 (+371) 29104657; (+371) 63497001, www.hotelspares.lv
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EKSKURSIJAS PA AIZPUTES NOVADU
(iepriekšēja pieteikšanās!)  

Vita Valdmane +371 26380297
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