
Izpēti tuvāk 
ūdenstūrisma maršrutus:

www.upesoga.lv 

Brošūra izstrādāta Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2007–2013 projekta “Ūdenstūrisma kā dabas un 
aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros. Brošuras izdošanu līdzfi nansē Kurzemes 
plānošanas reģions, Rīgas plānošanas reģions, Lēnes apriņķa attīstības centrs, Hāpsalu pilsētas dome, nodibinājums 
“Dienvidigaunijas tūrisms”, nodibinājums “Pērnavas apriņķa tūrisms”, NVO Rietumigaunijas salu tūrisma attīstības centrs, 
nodibinājums “Tuuru”, Pērnavas pilsētas dome, Pērnavas apriņķa pašvaldība.

2015

RIVERWAYS

Upes oga – atklājiet aizraujošas ūdenstūrisma iespējas, 
kā arī izbaudiet aktīvu atpūtu neskartā dabā 
Dienvidigaunijā, Rietumigaunijā, kā arī Latvijā.

Piekrastes 
ceļvedis

Ūdenstūrisms Rietumigaunijas un Latvijas piekrastē

Ostas

Ieteikumi izbraukumu 
maršrutiem jūrā

Dažādas aktivitātes 
pie ūdens un 
ūdenssports

Apzīmējumi

Tūrisma informācija
IgaunIja
Hāpsalu TIC 
+372 473 3248 
www.visithaapsalu.com 

Hījumā TIC 
+372 462 2232 
www.visithiiumaa.com 

Kuresāres TIC 
+372 453 3120 
www.visitsaaremaa.ee 

Pērnavas apmeklētāju 
centrs 
+372 447 3000 
www.visitparnu.com 

LaTvIja
KuRZEME

Dundagas TIC 
+371 29444395 
www.visit.dundaga.lv

grobiņas TIC 
+371 26490324 
www.grobinaturisms.lv

Kolkasraga TIC 
+371 29149105 
www.kolkasrags.lv

Liepājas reģiona TIC 
+371 63480808 
www.liepaja.travel

Mērsraga TIC 
+371 63237704 
www.mersrags.lv

nīcas TIC 
+371 29458532 
www.nica.lv

Pāvilostas TIC 
+371 63498229 
www.pavilosta.lv

Rojas TIC 
+371 63269594 
www.roja.lv

Rucavas TIC 
+371 29134903 
www.rucava.lv

ventspils TIC 
+371 63622263 
www.visitventspils.com

RĪgaS REĢIOnS

ainažu TIC 
+371 64043241 
www.visitsalacgriva.lv

Carnikavas TIC 
+371 67708443 
www.tourism.carnikava.lv

jūrmalas TIC 
+371 67147900 
www.tourism.jurmala.lv

Limbažu TIC 
+371 64070608 
www.visitlimbazi.lv

Rīgas TIC 
+371 67037900 
www.liveriga.com

Salacgrīvas TIC 
+371 26463025 
www.visitsalacgriva.lv

Saulkrastu TIC 
+371 67951641 
www.visitsaulkrasti.lv

Tukuma TIC 
+371 63124451 
www.visittukums.lv

Piestātnes vietu skaits 

Maksimālais dziļums

Naktsmītnes 

Apmešanās vieta

Ēdināšana 

Tualete

Mazgāšanās iespējas

Pirts

Internets

Dzeramais ūdens vai tekošs ūdens

Veļas mazgātava

Atkritumi 

Elektrība

Degvielas uzpildes stacija

Autostāvvieta 

Jahtu un motorlaivu serviss

Tilpņu ūdeņu savākšana

Atkritumu nodošana

Celtnis

Slīpe

Jahtu ziemošanas iespējas

Veikals

Pēc pieprasījuma

KaRTē
Bāka

Pasts

Atpūtas vieta

Naktsmītnes

Iepirkumu centrs

Skatu tornis

Baznīca

Ēdināšana 

Atpūtas centrs

Lidosta

Autoosta

Apskates objekts

Tūrisma informācijas centrs

Tūrisma informācijas punkts

Kapsēta

Slimnīca

Degvielas uzpildes stacija

Pārgājienu taka

Pludmale

Muzejs

Osta

Mols

1 3 4 Pakalpojumu sniedzēji • 
Kur doties • Ostas

1. Laivu maršruti

3. Jahtu maršruti

Pärnu Prāmju maršruti

A 9E 22 Galvenie ceļi

P 55 Reģionālie ceļi

Vietējie ceļi

Pārējie ceļi

Divlīmeņu krustojums

Attālums kilometros6 4

Dzelzceļš •
Stacija • 
Pieturas punkts

MilzkalnePärnu

Tārgale
KEILA Pilsēta • 

Ciems

Mērnieku skola
Augštūja Viensētu grupa •

Viensēta

KAROSTA Pilsētas daļa

Pārvietošanās 
ierobežojumi

Rucava
Administratīvās 
vienības centrs

PÄRNU

* Šajā izdevumā maršruti iezīmēti aptuveni; to garums, trajektorija un ilgums var 
mainīties atkarībā no vietas, kur sāksiet vai beigsiet maršrutu.



Saturs
IgaunIja 

2  Rietumu HaRjumā

4  Lēnes apRiņķa ziemeļu 
piekRaste  

6  VoRmsi saLa  
7  HāpsaLu Līcis  
8  HāpsaLu 

10  Lēnes apRiņķa dienVidu 
daļa  

12  Hījumā ziemeļu piekRaste  
14  Hījumā dienVidu piekRaste  
16  keRdLa  
18  sāRemā ziemeļu piekRaste  

20  sāRemā Rietumu 
piekRaste  

22  kuResāRe  
24  dienVidaustRumu sāRemā 

un muHu saLa  
26  tēstamā, VaRbLa un 

kiHnu saLa  
28  pēRnaVa  
30  pēRnaVas Līcis  

LatvIja 
32  ainaži – tūja  
34  tūja – LieLupe  

36  RīGa un apkāRtne  
40  jūRmaLa  
44  RīGas jūRas Līča 

Rietumu piekRaste  
46  miķeļtoRnis – koLka – Roja  
48  VentspiLs – miķeļtoRnis  
50  pāViLosta – VentspiLs  
52  Liepāja – pāViLosta  
54  nida – beRnāti – Liepāja  

56  VaiRāk infoRmācijas  

•	 ligzdošanas laikā (15.04-15.07) 
uz saliņām un piekrastes pļavās 
putnus netraucēt; 
•	 būt uzmanīgiem, pārvietojoties 
dabā;
•	 pārvietojoties dabā kopā ar suni, 
turēt to pie siksnas; 
•	 ceļojuma laikā radušos 
atkritumus lūdzam ievietot 
atkritumu tvertnē; 
•	 pārvietojoties aizsargātajās 
teritorijās, lūdzam ievērot 
pārvietošanās ierobežojumus; 
•	 informāciju igaunijā var iegūt 
Rmk informācijas punktos, kā arī 

Vides pārvaldē, Latvijā – Latvijas 
dabas aizsardzības pārvaldē;
•	 atļaujas un informācija par 
ierobežojumiem ir vietējiem 
ceļojumu organizatoriem;

•	 sākuma vieta izbraucieniem ar 
kajakiem, kā arī maršruts jūrā ir 
atkarīgs no laikapstākļiem, un tas 
jānoskaidro iepriekš, vienojoties ar 
pakalpojuma sniedzēju.

NB!

Igaunijas rietumu 
piekraste aicina jūs doties 
ceļā pa idilliskām ciemu un lauku 
sētu ainavām, piedāvā saulainus 
ceļojumus gar jūras krastu un 
izbaudīt ilgus saulrietus. Gar krasta 
līniju stiepjas ceļi un takas vairāk 
nekā 500 kilometru garumā, kas 
ved cauri kultūrvēsturiskām un 
dabas ainavām. pateicoties jūras 
krastam, pērnava un Hāpsalu ir 
vienas no iemīļotākajām atpūtas 
vietām eiropā. kajakošana ir 
iespējama tikpat kā visā piekrastes 
garumā, kur ir gan smilšainas 
pludmales, gan stāvkrasti un 
aptuveni pusotrs tūkstotis salu 
un saliņu. igaunijas piekraste ir 
iecienīta migrējošo ūdensputnu 
atpūtas vieta, salu krastos joprojām 
mīt roņi. 

hījumā un sāremā ir 
igaunijas lielākās salas, tomēr 
pietiekami mazas, lai, īsā laikā 
apceļojot, redzētu pasaulē vecākās 
bākas, kas joprojām darbojas, 

meteorīta krāteri un tradicionālās 
igauņu lauku sētas, vējdzirnavas 
un arī neskartās dabas nostūrus. 
iepazīt salinieku dzīvi, kas joprojām 
atšķiras no ierastās ikdienas 
pilsētās un laukos iekšzemē. 

Kurzeme ir viens no zaļākajiem 
Latvijas reģioniem, kas sagaida 
kuģotājus ar lielām un mazām 
ostām, atpūtniekus – ar smilšainām 
pludmalēm, dabas baudītājus – ar 
stāvkrastiem un aizsargājamām 
kāpām. kurzemes vidi īpašu padara 
senie zvejnieku ciemi un pilsētas, 
kur ciemiņi vienlaikus var baudīt 
gan vēstures elpu, gan modernas 
pilsētas infrastruktūru un dzīves 
ritmu. kurzemes īpašā bagātība 
ir upes – teritorijas rietumu daļā 
ir ap 20 mežu un pļavu ieskautu 
laivojamu upju. Lielākā daļa 
no tām ietek jūrā, un plašajos 
ūdeņos pabeigtais ceļojums 
sniedz izsmalcinātas emocijas 
pat lielākajiem “laivošanas 
gardēžiem”.

Pierīga ir reģions 
ap galvaspilsētu Rīgu. Lai arī blīvi 
apdzīvots un ar aktīvu biznesa vidi, 
tajā netrūkst iespēju atpūsties 
dabā. eiropā nav daudz lielpilsētu, 
kur vienlaikus var baudīt pilsētvidi 
un netālu atrast klusu dabu vai 
aktīvi atpūsties mežos un ūdeņos. 
pusstundas brauciena attālumā 
ir pludmale Rīgas līča krastā, ir 
atpūtas vietas pie daugavas un 
Lielupes. 

aktīva atpūta iespējama arī 
Rīgas centrā, laivojot pa pilsētas 
kanālu vai pilsētas teritorijā 
esošajiem ezeriem. izbraucot 
pilsētas kanālu, ir iespēja redzēt 
pilsētu no nepierasta skatu punkta. 
Galvaspilsētas Rīgas tuvumā 
ir daudz ezeru, kuros ir plašas 
iespējas aktīvajā ūdenssportā. 
Gaujas un daugavas rāmās lejteces 
piedāvā mierīgus izbraucienus 
ar airdēli (stand up paddling), ko 
bezvēja laikā var apvienot ar jogas 
vai fi tnesa elementiem.
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igaunija un Latvija ir lieliskas vietas, kur aktīvi 
atpūsties dabā, turklāt ar 

plašām iespējām atklāt ko nebijušu. ne tikai viesus, bet pat vietējos bieži 
pārsteidz neskartās ainavas un interesantās mazapdzīvotās vietas, kurās 
iepazīt tradīcijas un ciešo saikni starp kultūru, dabu un vēsturi. ārpus 
pilsētām ir meži, ezeri un upes, kur ir neizsakāmi daudz iespēju baudīt dabu. 
igaunijai ir vairāk nekā 1500 salu, bet Latvijai – vairāk nekā 500 kilometru gara 
smilšaina pludmale. 
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2  LohusaLu osta
 10,   2,2 m

+372 5340 9442, www.lohusalu.ee 
Lohusalu küla, keila vald 
 mazā osta, velosipēdu noma, 

mākslas un rokdarbu veikals.  

       

     

Kur doties?
1  Pakri pussalas kaļķakmens 

stāvkrasts, bāka

2  vihterpalu muiža 
www.vihterpalu.ee

3  Risti baznīca 
www.ristikirik.ee

4  Kogi (Koogi) lauku sētas muzejs 
www.koogitalu.weebly.com

5  Padises klosteris 
www.padiseklooster.ee

6  Padises muiža
www.padisemois.ee

7   Padises pils, rokdarbu 
veikals 

8  Rummu pelnu kalni un karjeri  
www.paekalda.ee

9  vasalemmas pils 

10  trepojas kaskāde

11  Keltsu (Kõltsu) muiža 
www.koltsumois.ee

12  Keilas ūdenskritums

13  Keilas–joas pils schloss Fall  
www.schlossfall.com 

14  harju–Madises baznīca, kapela, 
kapi, www.harjumadise.ee

15  Pakri aizsargājamo ainavu 
apvidus, www.pakrisaared.ee

Rietumu HaRjumā  

Igaunijas ziemeļrietumi aicina visus uz jauniem atklājumiem! apburoša daba un romantiskas 
pludmales igaunijas ziemeļrietumu piekrastē jūs sagaidīs ar interesantiem objektiem, lepnām muižām un pilīm, kā 
arī jaukām viesu mājām. padariet savu atpūtu interesantu, dodoties uz Rummu karjeriem, peldēties vai braucot ar 
kajakiem uz pakri salām. www.loode-eesti.ee

Pakalpojumu sniedzēji
1  PaKRI saaRte  

aRenduse sa  
+372 5697 4118 
www.pakrisaared.ee
braucieni uz pakri salām ar kuteri 
“arabella” no kurkses ostas. 

2  PadIses MuIža  
+372 608 7877, www.padisemois.ee
Laivu noma muižas dīķī, 
nakšņošana, ēdināšana.  

3  LootuuR 
+372 506 6951, www.lootuur.ee
pārgājieni, pārgājienu māja.

4  PaeKaLda atPūtas centRs 
+372 5358 6353, www.paekalda.ee
niršana Rummu karjeros, laivoša- 
na, izbraucieni ar kanoe, snorke-
lēšana, makšķerēšana ziemā.  

 BIedRīBa LauLasMā 
sPoRta KLuBs 
+372 5661 4000, +372 5565 5666 
http://laulasmaa.onepagefree.com
kaitošanas aprīkojuma noma, 
apmācība.

 360 KRaadI 
+372 5686 4634, www.360.ee
izbraucieni ar kajakiem uz pakri 
salām. 

ostas
1  KuRKses osta  

 100,   1,5 m
+372 671 6232, +372 512 3394 
kurkse, padise vald 
 Laivu osta. 
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LēNeS apRiņķa ziemeļu piekRaSte

Šeit atradīsiet kilometriem garas smilšainas pludmales, kur varēsiet gan sērfot, 
gan baudīt ūdens priekus un romantiskus saulrietus. ainava un daba tiek aizsargāta vairākās 
valstiska līmeņa aizsargājamās teritorijās. Vilki, lūši, brieži un lāči, kā arī dzērves, gulbji, rubeņi, medņi un ērgļi 
šeit jūtas kā mājās. putnu pārlidojumu laikā šim apvidum cauri traucas tūkstošiem arktisko ūdensputnu. igaunijas 
lielākais un vecākais neugrundes meteorīta krāteris, kas atrodas baltijas jūrā blakus osmusāres salai, kā arī daži 
veci kuģu vraki sniegs daudz interesanta niršanas entuziastiem. jūras ceļojumu uz osmusāres salu der izvēlēties 
gan tiem, kas vēlas doties vienas dienas ekskursijā, gan arī tiem, kas vēlas doties divu dienu izbraucienā. tādi vietas 
nosaukumi kā birkas, Lyckholm, Österby un citi norāda, ka šeit līdz 2. pasaules karam atradās zviedru apdzīvotas 
vietas. pašlaik ir iespējams doties izbraucienā pa jūru pēc zviedru tradīcijām būvētā laivā vai buriniekā. Lai pārbaudītu 
roku spēku, var doties izbraucienā ar vēsturiskajām vikingu laivām vai izbraucienā ar kajakiem.  

Pakalpojumu sniedzēji
1  saMBLaMaa vIesu naMs

+372 502 6873 
www.samblamaa.com
motorlaivu un velosipēdu noma, 
nakšņošana.

2  MetsaKaPtenI vIesu Māja 
+372 507 2231, www.metskapteni.ee
Laivu noma, nakšņošana.

3  Roosta atPūtas centRs 
(Roosta puhkekeskus)
+372 472 5190, +372 525 6699 
www.roosta.ee
sērfošanas un vējdēļa lietošanas 
apmācība, laivu noma. 

 MõhK ja töLPa
+372 5901 2355 
www.matkakeskus.eu
izbraucieni ar kajaku pa baltijas 
jūru, smailīšu, airu dēļu (sup) 
noma. 

 estonIan natuRe touRs
+372 5349 6695, www.naturetours.ee 
putnu vērošanas pārgājieni uz 
pēsaspeas ragu un uz silmas dabas 
liegumu.

 osMussaaRe ReIsId
+372 5866 9980 
www.osmussaarereisid.ee 
ceļojumi uz osmusāres salu. 

 estonIan dIveRs cLuB
+372 5648 2729 
www.sukeldujad.ee 
niršanas nometnes, niršana 
neugrundes krāterī.

 noRth-West gRouP
+372 5828 5868 
www.nw.ee
kaitsērfinga piederumu pārdošana 
un lietošanas apmācība.

 BIedRīBa noRdestnõva 
+372 5617 9526 
www.nordestnova.org 
izbraucieni pēc pasūtījuma ar 
vēsturisku vikingu laivu.

 noRdsaIL
+372 5669 9919 
www.nordsail.ee 
izbraucieni ar jahtu, jahtu noma.

 KoKa LaIvu BIedRīBa 
vIKan (puulaevaselts Vikan)
+372 527 9641 
www.vikan.ee 
izbraucienu organizēšana ar jahtu 
Runbjarn un ar burinieku Hoppet.

 sēRFoŠanas KLuBs 
suRFaR
+372 5192 8802 
www.surfar.ee
sērfošanas un kaitošanas apmācība 
ar instruktoru, sērfošanas 
piederumu noma.

 360 KRaadI
+372 5663 2979 
www.360.ee
komandu spēles, pārgājieni purvā, 
braucieni ar kajakiem. 

 ReIMann RetKed  
+372 511 4099 
www.retked.ee  
izbraucieni ar kajakiem, pārgājieni 
ar stumjamām kamanām, 
pārgājieni purvā.

ostas
1  dIRhaMI osta

 50,   4 m
+372 562 34523, +372 479 7221 
www.dirhami.ee
 zvejas, preču un jahtu osta. 

       

    (100 m)  
velosipēdu noma

Kur doties?
1  osmusāres sala (omussaar)

www.osmussaarereisid.ee

2  nevas (nõva) dabas centrs 

3  Pelluotsas (Põlluotsa) lauku 
sētas muzejs

4  Likholmas (Lyckholmi) muzejs 
un sāres (saare) muiža 
www.saaremois.ee 

5  sāres (saare) mācību taka

6  esterbi (österby) ostas mols un 
ugunsdzēsēju depo 

7  telises kuģu orientieri 

8  silmas mācību māja 

9  Roslepas kapela un kapi  
www.eelk.ee/noarootsi  

10  Koelas lauku sētas muzejs

3. Noarotsi Ramsi zemesrags–Vormsi sala,  
    Norrbi osta. 3 km, 1 h
4. Hāpsalu–Pullapē–Hobulaida–Pusku. 19 km, 6 h
5. Hāpsalu–Vormsi sala–Hāpsalu. 25 km, 7 h,  
    apstāšanās pie Hobulaidas saliņas
6. Izbrauciens ar tvaikoni Kallis Mari  
    Hāpsalu–Esterbi osta. 2 km, 0,5 h

1. Spithami pussala–Osmusāres sala. 18 km, 4 h
2. Ar motorlaivu Dirhami–Osmusāres sala–Dirhami. 18 km, 2 h

5
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HāpSaLu LīciS

Pakalpojumu sniedzēji
1  PusKu touRIsM FaRM 

+372 5623 8506, http://pusku.ee/ 
plosta saunas noma, izbraucieni 
makšķerniekiem.

2  hāPsaLu BuRāŠanas 
sKoLa vesKIvīgI ostā 
(Haapsalu purjespordikool 
Veskiviigi sadamas) 
+ 372 506 6979, www.hpsk.ee 
burāšana ar bērniem domātu 
burulaivu optimist.  

 tvaIKonIs KaLLIs MaRI 
+372 5396 1396, www.salm.ee  
izbraucieni, iepriekš pasūtot, ar 
tvaikoni Hāpsalu līcī. 

 sēRFoŠanas KLuBs 
suRFaR
+372 5192 8802, www.surfar.ee
sērfošanas un kaitsērfinga 
apmācība kopā ar instruktoru, 
sērfošanas piederumu noma. 

 MIILtRans
+372 523 0508, www.leedritalu.ee
ūdens taksometra pakalpojumi, 
izklaides braucieni ar jūras kuteri.

ostas
1  esteRBI (östeRBy) osta 

 8,   1 m 
+372 472 4359, vv@noavv.ee 
 zvejas un laivu osta. 

Kur doties?
1  24 h infotermināls 

www.visithaapsalu.com

2  Paralepas meža takas 
www.framare.ee

3  Lēnes (Läänemaa)  
veselības taka 
www.tervisetee.blogspot.com 

4  ungru pils 

5  Kiltsi lidlauks 
+372 7179949
ieiešana ar aizsargu organizācijas 
atļauju.

6  esterbi (österby) ostas mols un 
ugunsdzēsības depo

7  Pirksi (Pürksi) muiža

8  silmas mācību māja  
www.silmalk.ee 

9  hobulaidas sala

 hāpsalu (haapsalu) tūrisma 
informācijas centrs 
+372 473 3248 
karja tn 15, Haapsalu 
haapsalu@visitestonia.com
www.visithaapsalu.com

Pa hāpsalu līci ir iespējams doties izklaides braucienā gan ar vēsturisko 
tvaikoni, gan piekrastes zviedru burulaivu, gan  modernu kuteri vai jahtu. tvaikonis 
kursē arī uz esterbi ostu, no kurienes var doties noarotsi pussalas izpētē. Laikā, 
kad ir labs vējš, seklajos un siltajos līču ūdeņos sastapsiet daudz kaitotāju. kad 
laiks ir mierīgāks, varat doties ar kajakiem pa piekrastes ūdeņiem vai aizairēt līdz 
Hobulaidas saliņai.

4. Hāpsalu–Pullapē–Hobulaida–Pusku. 19 km, 6 h
5. Hāpsalu–Vormsi sala–Hāpsalu. 25 km, 7 h, apstāšanās pie Hobulaidas saliņas
6. Izbrauciens ar tvaikoni Kallis Mari Hāpsalu–Esterbi osta. 2 km, 0,5 h
8. Izbrauciens ar kajaku Hāpsalu līcī. 8 km, 2 h

VoRmSi SaLa 

Pakalpojumu sniedzēji
1  eLLe-MaLLe vIesu Māja

+372 5647 2854, www.ellemalle.com
Laivu un velosipēdu noma. 

2  RuMPo Mäe saIMnIecīBa
+372 506 0745, www.rumpomae.ee 
Laivu un velosipēdu noma, 
izbrauciens ar burinieku.

3  RevaLees 
+372 517 8722, www.vormsi.ee/sviby 
Laivu un velosipēdu noma svibi 
ostā, ūdens taksis (iespējams 
pasūtīt braucienam no/uz Hāpsalu), 
izbrauciens ar kuteri apkārt Vormsi 
salai un tai piegulošajām saliņām.

 MuLtIsPoRt 
+372 501 2872, www.kajakimatkad.ee  
maršruti ar kajakiem uz Vormsi salas.

 MõhK ja töLPa
+372 5901 2355 
www.matkakeskus.eu 
izbraucieni ar kajakiem baltijas 
jūrā, smailīšu noma, airu dēļu 
(sup) noma. 

 KoKa LaIvu BIedRīBa 
vIKan (puulaevaselts Vikan) 
+372 527 9641, www.vikan.ee
izbraucieni ar vēsturiskajām koka 
laivām un kuģiem, iepriekš pasūtot.

 tIIKeR saILIng, tIIKeR B&B
+372 5354 4314, www.tiiker.ee 
pasūtījuma izbraucieni, braucieni 
uz Vormsi salu.

 voRMsI LaIvas
+372 5187 190, www.vormsipaat.ee
izbraucieni ar Vormsi vēsturiskajām 
airu laivām un buriniekiem.

ostas
1  svIBI (svIBy) osta    

 14,   3,8 m.  +372 5301 2889
www.saarteliinid.ee/ports/sviby 
sviby küla, Vormsi vald, 
Lääne maakond 

   (3,9 km)  
velosipēdu noma

Kur doties?
www.tule-vormsile.ee

1  vormsi svētā olava baznīca

2  vormsi kapi

3  RMK Rumpo pārgājienu taka 

4  vormsi lauku sētas muzejs 
www.talumuuseum.vormsi.ee

5  saksbi (saxby) bāka  
6  vormsi aizsargājamo ainavu 

apvidus

tikai četrdesmit piecu minūšu braucienā no Rohukilas 
ostas pie hāpsalu atrodas ceturtā lielākā sala Igaunijā – 
vormsi. Leģenda vēsta, ka tās nosaukums iegūts no islandes vikinga ormi,   
kas nozīmē – čūska. Līdz 1944. gadam to pamatā apdzīvoja zviedri. dabas mīļotājus 
te priecēs daudzveidīga daba, kuru vislabāk iepazīt uz velosipēda, ko var iznomāt 
turpat svibi ostā. tiem, kam patīk izbraucieni ar kajakiem, lieliski ir piemērota 
seklā piekrastes jūra. Vairāk informācijas: www.tule-vormsile.ee

3. Noarotsi Ramsi zemesrags–Vormsi sala, Norrbi osta. 3 km, 1 h
5. Hāpsalu–Vormsi sala–Hāpsalu. 25 km, 7 h, apstāšanās pie Hobulaidas saliņas
7. Apkārt Vormsi salai. 47 km, 2 dienas
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HāpSaLu  

netālās salas un saliņas, pussalas un jomi padarīs jūsu ceļojumu ar kajakiem 
neaizmirstamu. jahtu ostas nav domātas tikai burātājiem un kuteru īpašniekiem – ostu lieliskajos restorānos ir 
gaidīts ikviens. interesenti varēs atrast informāciju par iespējām nomāt laivu vai jahtu. jauku izbraucienu Hāpasalu līci 
varēsiet veikt ar igaunijā unikālo tvaikoni, ar kādu no vēsturiskajām piekrastes zviedru koka laivām vai modernu  
buru jahtu vai kuteri. 

Pakalpojumu sniedzēji
1  vIesu Māja hāPsaLu 

teeRIstI vILLa   
+372 5888 0888, www.teeristivilla.ee 
kaitsērfinga apmācība. 

2  tIIKeR saILIng, tIIKeR B&B
+372 5354 4314, www.tiiker.ee 
pasūtījuma izbraucieni, izbraucieni 
uz Vormsi salu.

3  tvaIKonIs KaLLIs MaRI  
+372 5396 1396, www.salm.ee  
braucieni ar tvaikoni Hāpsalu līcī, 
pasūtījuma braucieni.

 MõhK ja töLPa
+372 5901 2355 
www.matkakeskus.eu  
izbraucieni ar kajakiem baltijas 
jūrā, smailīšu noma, airu dēļu 
(sup) noma. 

 KoKa LaIvu BIedRīBa 
vIKan (puulaevaselts Vikan) 
+372 527 9641, www.vikan.ee 
izbraucieni ar vēsturiskajām koka 
laivām un kuģiem, iepriekš pasūtot.

 noRth-West gRouP
+372 5828 5868, www.nw.ee 
kaitsērfinga piederumu pārdošana 
un lietošanas apmācība.

 noRdsaIL
+372 5669 9919, www.nordsail.ee 
pasūtījuma izbraucieni, jahtu 
noma, atpūta burājot.  

 sēRFoŠanas KLuBs 
suRFaR
+372 5192 8802, www.surfar.ee
sērfošanas un kaitsērfinga 
apmācība kopā ar instruktoru, 
sērfošanas piederumu noma.

 ūdens veLosIPēdu noMa
braucienam pa Veikevīkas  
(Väike viik) līci. +372 5459 0342 

ostas
1  vesKIvīgI (vesKIvIIgI) osta 

 10,   1,8 m
 +372 524 7533 
www.haapsalujahtklubi.ee 
Holmi tn 14, Haapsalu 

      

     
velosipēdu, laivu noma, izbraucieni 
ar motorlaivu pēc iepriekšējas 
rezervācijas 

2  vestMeRI (WestMeRI) 
jahtu osta

 35,   2,5 m
+372 5303 9129 
http://ain366.wix.com/westmer5  
Westmeri 1, 90502 Haapsalu 

       

3  gRand hoLM MaRIna
 30,   2,5 m

+372 565 2887 
www.grandholmmarina.ee 
Westmeri 3, Haapsalu

       

    
 automašīnu 
 noma  

Kur doties?
1  24 h infoterminālis

www.visithaapsalu.com

2  hāpsalu (haapsalu)  
Bīskapa pils un doma baznīca 
www.haapsalulinnus.ee

3  vēsturiskā dzelzceļa stacija, 
dzelzceļa un sakaru muzejs 
www.salm.ee

4  Ilonas Brīnumzeme
www.ilon.ee

5  hāpsalu (haapsalu)  
mežģīnu centrs  
www.haapsalusall.ee

6  evalda okases muzejs
www.evaldokasemuuseum.ee

7  Piekrastes zviedru muzejs 
www.aiboland.ee  

8  hāpsalu (haapsalu) rātsnams
www.salm.ee

 hāpsalu (haapsalu)  
tūrisma informācijas centrs
+372 473 3248
karja tn 15, Haapsalu 
haapsalu@visitestonia.com
www.visithaapsalu.com
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LēNeS apRiņķa dieNVidu daļa 

virtsu prāmju osta Lēnes apriņķa dienvidos ir vārti uz sāremā. Šeit jūrā varat doties arī no 
vairākām mazām ostām un daudzām laivu piestātnēm, varat doties izbraucienā uz kaselaidu, izbraukt ar prāmi līdz 
kuivastu ostai, laivot ar laivām vai kanoe pa suitsu, tūdi un kasari upēm, doties ar kajaku uz tauksi salu vai apbraukt 
Virtsu un pivarotsi salas. puise, kīdeva un Haeska ir tradicionālie zvejnieku ciemi, kur vēl šobaltdien zvejnieki no 
rītiem dodas zvejā. Lomu var nogaršot, piemēram, kogres krogā puises ragā.

Pakalpojumu sniedzēji
1  PuIse nIna vIesu Māja  

un KogRes KRogs 
+372 511 7246, www.puisenina.ee  
izbraucieni makšķerniekiem, 
izklaides braucieni ar zvejnieku 
laivām. 

2  PusKu tūRIsMa Mītne 
+372 5623 8506, www.pusku.ee 
plosta saunas noma, izbraucieni 
makšķerniekiem.  

3  LauRI-antsu  
tūRIsMa Mītne  
+372 509 3002, www.lauriantsu.ee   
Laivu un burulaivu noma, 
makšķerēšana. 

 PaaLI-tõnIse  
tūRIsMa Mītne 
 +372 504 2164, www.paalitonise.ee  
kanoe noma, izbraucieni ar kanoe, 
pārgājieni dabā. 

 estonIan natuRe touRs 
+372 477 8214, +372 5349 6695 
www.naturetours.ee 
kanoe, mācību, piedzīvojumu 
izbraucieni. 

 MõhK ja töLPa 
+372 5901 2355 
www.matkakeskus.eu  
kajaku izbraucieni pa baltijas jūru, 
smailīšu noma, airu dēļu (sup) 
noma. 

 KoKa LaIvu BIedRīBa 
vIKan (puulaevaselts Vikan)
+372 527 9641, www.vikan.ee 
izbraucieni ar vēsturiskajām koka 
laivām un kuģiem, iepriekš pasūtot.

 vIIReste
+372 5669 6785 
unotali61@gmail.com
izbrauciens pa jūru uz kesu salu. 

 360 KRaadI 
+372 513 7141, www.360.ee  
pārgājieni purvā, braucieni 
ar kajakiem, dabas vērošana, 
komandu spēles.  

 PeeteR sIRge
+372 514 1542 
www.koolitus.peetersirge.ee
fotopārgājieni, foto kursi.  

 KaaReL RaudKIvI; 
tIIt MeeL
+372 514 9386, +372 5663 6557
Laivošana kasari un suitsu upēs.

 noRdsaIL
+372 5669 9919, www.nordsail.ee  
pasūtījumu izbraucieni, jahtu 
noma, atpūta burājot. 

ostas
1  RohuKILas  

(RohuKüLa) osta
 15,   4,7 m

+372 515 5253 
www.saarteliinid.ee/ports/rohukyla 
Lääne maakond, Rohuküla küla, 
Ridala vald 

      

2  vIRtsu osta
 20,   3,5 m

+372 5344 3945  
www.saarteliinid.ee/ports/virtsu 
tallinna maantee 1, Virtsu alevik, 
Hanila vald 
 prāmju un jahtu osta.  

       

 (200 m)

Kur doties?
1  Pegari (Põgari) lūgšanu nams 

2  augusta tamperga vārdā 
nosauktais hanilas muzejs 
www.hanilamuuseum.ee

3  Kirsi muzejs virtsu salā
www.kirsimuuseum.ee

  Matsalu nacionālais parks 
(centrs penijē muižā)   
www.matsalu.ee

  Kasari upe un vēsturiskais tilts 
www.matsalu.ee

  Keskveres muiža
www.keskvere.ee

  Kirblas baznīca

  Lihulas pilskalns un pilsdrupas 
www.muuseum.lihula.ee 

   Lihulas tūrisma 
informācijas punkts 
sezonas laikā Lihulas muižā 

 
9. Izbrauciens Rames līcī. 7 km, 5 h 11



L ä ä n e m e r i

3  KeRgesāRes 
(KõRgessaaRe) osta  

 20,   2,5 m
+372 504 9165 
best.holding@mail.ee 
kõrgessaare, Hiiu vald 
 zvejas osta.  

pakalpojumi, sākot ar 2016. gadu.  

      

4  sūResadaMas 
(suuResadaMa) osta

 20,   2,0-3,5 m
+372 526 5619  
suursadam@gmail.com 
suuresadama küla, pühalep vald 
 kuģu remonta osta. 

     

   

Kur doties?
1  tahkunas bāka 

2  Kepu (Kõpu) bāka 

3  Ristnas bāka 

4  hījumā (hiiumaa)  
militārais muzejs  
+372 5347 9819 
info@militaarmuuseum.ee

5  Reigi baznīca un pastorāts

6  RMK Ristnas dabas centrs  
+327 676 7499, +327 5300 0991 
ristna.looduskeskus@rmk.ee

7  sērfošanas vieta  
Ristnas ziemeļu līcī: 
s-sW, side-off wave (port tack)  

8  sērfošanas vieta Ristnas 
rietumu līcī (Pābu līcis): nW-n, 
side-off wave (starboard tack)

9  sērfošanas vieta Paopelē:  
W-nW, side-on wave 

10  sērfošanas vietas tervaninā 
(tõrvanina): 
ne-e, freeride, side-on wave

11   soeras lauku sētas muzejs 
+372 5666 6895,  
www.soeratalumuuseum.eu

10. Ar kajaku gar Hījumā piekrasti. 40 km, 2 dienas

Hījumā ziemeļu piekRaSte

Rmk atpūtas vietas un dabas 
takas, kas ierīkotas Hījumā 
mežonīgi skaistajā dabā, būs 
ideāla pieturvieta tiem, kuri ar 
jūru ir uz tu.

skaistās un plašās piekrastes joslas padara Kepu (Kõpu) un tahkunas pussalas  
par katra atpūtnieka sapni, tā ir arī sērfotāju meka. Vēja virziens šeit nosaka to, ka ikviens ūdens 
prieku baudītājs atradīs sev piemērotu pludmali, kur izmēģināt spēkus sērfošanā vai kaitošanā. Šī ir arī teritorija,  
kur varēsiet aplūkot apskates vērtās Hījumā skaistules – tahkunas, kepu un Ristnas bākas, tajās katrs interesents  
var uzkāpt augšā.

Pakalpojumu sniedzēji
1  RogRahu PLosta sauna

+372 5687 3757
2  suRF PaRadIIs

+372 505 1015, www.paap.ee 
ūdens sporta un izklaides centrs, 
”paradiisi Villa” nakšņošanai.

3  hIIu joRn PauKa  
vIesu naMs
+372 504 0967
www.paukapuhkemaja.ee
Laivu noma, makšķerēšana, 
laivošana. 

4  KaLana atPūtas 
KoMPLeKss
+372 5382 1844, www.kalana.ee
ūdens slēpošana, kajaku un 
pedāļlaivu noma, jūras kruīzi ar 
motorlaivu, slīpne. 

5  hījuMā  
sēRFoŠanas KLuBs
+372 5354 1486, +372 509 7179 
www.hiiusurf.eu
sērfošanas punkti Hījumā. 
sērfošanas pamatiemaņu kursi.

ostas
1  KeRdLas (KäRdLa) osta

 60,   3,2 m
+372 5624 7818 
marina.kardla.ee 
sadama 28/30, kärdla 
 tūristu osta.  

       

       

  
treileru  
stāvvieta

2  RogRahu (RoogRahu) osta 
 15,   2 m

+372 5306 6615, www.roograhu.ee 
Roograhu, Hiiessaare küla, 
pühalepa vald 
 jahtu un laivu osta, tūristu osta. 
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L ä ä n e m e r i

1. Ar motorlaivu uz Hījumā

2  oRjaKu osta 
 45,   2,7 m

+372 529 9414 
www.orjakusadam.eu 
orjaku, käina vald 
 tūristu osta. 

       

     

3  seRu (sõRu) osta  
 25,   1,8–2,4 m

+372 462 2443 
www.saarteliinid.ee/ports/soru/ 
 mazo kuģu osta. 

        

  

Kur doties?
1  Pihalepas (Pühalepa) baznīca

2  sūremeizas (suuremõisa) 
apmeklētāju centrs 

3  vaemlas vilnas kārstuve  
www.hiiuvill.ee

4  Kasari lūgšanu nams

5  Kasari ekspozīcijas nams 

6  sēretirpas (sääretirp) rags

7  sērfošanas vietas sūrerannā 
(suureranna): 
 se-sW, freestyle, freeride

8  seru (sõru) jūrniecības centrs

11.  Ar kajaku uz Hījumā saliņām. 20 km, 1 diena
12. Ar laivu apkārt Sārnaki saliņai. 2–5 h

Hījumā dieNVidu 
piekRaSte

Šeit cauru gadu ķer zivis gan 
ar tīkliem, gan ar murdiem, un 
pavasaros Vēja zivs festivāla 
ietvaros notiek tradicionālās 
makšķerēšanas sacensības. 
ziemā šeit ir populāra zemle-
dus makšķerēšana. 

hījumā dienvidu piekrastē jūra ir sekla, silta un droša.  
Vēji šeit ir mainīgi, līči jomaini un jūras dibenā daudz bīstamu akmeņu un 
sēkļu. Šejienes ūdeņus labāk baudīt, laivojot ar smailītēm un laivām vai 
dodoties jūrā ar ūdens velosipēdu. tieši no šīs salas puses visvieglāk nokļūt 
uz Hījumā sērēm, kur gaiss un ūdens ir īpaši tīri.

Pakalpojumu sniedzēji
1  saaRnaK

+372 5383 4083 
www.paadigahiiumaalaidudele.eu
Laivu braucieni uz Hījumā saliņām.

2  hījuMā BuRInIeKu 
BIedRīBa (Hiiu purjelaeva selts)
+372 518 7580, www.hps.ee 
ar jūru saistītie tradicionālie 
pasākumi. dažādi ūdenstūrisma 
pakalpojumi. burulaivas noma.   

3  MeRetaLu

+372 528 8052, +372 515 8381 
http://meretalu.weebly.com 
Laivu noma. izbraucieni ar laivu  
uz Hījumā saliņām. salinemmes 
ciems.

4  FIe aRne KuLI
+372 5656 1157 
www.paadigalaiule.eu
izbraucieni ar laivu uz Hījumā 
saliņām. salinemmes ciems. 

5  KasaRI atPūtas centRs 
+372 469 7169, www.kassarikeskus.ee
Laivu un kuteru noma. 

6  aLus daRītava
+372 504 5341, www.pruulikoda.eu
plosta sauna, izbraucieni ar laivu. 

7  KaLuRI vIesu naMs
+372 501 8224 
www.kaluripuhkemaja.eu
Laivu noma, izbraucieni ar laivu.  

ostas
1  heLteRMā 

(heteRMaa) osta
 41,   2,0–2,8 m

+372 523 7633 
www.saarteliinid.ee/ports/
heltermaa 
Heltermaa, pühalepa vald 
 tūristu osta. 
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keRdLa

Kerdla (Kärdla) ir zaļa, dārzu ieskauta pilsēta jūras krastā. Šeit vienmēr pūš vējš, tas nozīmē, 
viss ir kustībā! kerdla ir kafejnīcu mājvieta, un, pastaigājoties pa pilsētu, atklāsiet artēzisko aku, zemes pagrabu 
un bungu mistisko pasauli. tikai nedaudzi zina, ka kerdla ir cēlusies no debesīm. pirms 455 miljoniem gadu esot 
noticis meteorīta sprādziens, un krātera rietumu pusē arī atrodas kerdla. pateicoties šim sprādzienam, šeit ir daudz 
alkšņainu grāvju un kristāldzidru artēzisko ūdeņu avotu.  

Pakalpojumu sniedzēji
1  tIIt ReIsId 

+372 5014266, www.tiitreisid.ee 
izbraucieni ar laivu tarestes līcī.  
Roņu vērošana.

2  o RIng dageIda  
dIveRs cLuB
+372 518 4332  
martin@hansaliinid.ee 
Hījumā niršanas vietas.  
niršanas kursi iesācējiem. 

3  jahtKLuBs dago
+372 554 3158  
http://dago.edicypages.com/  
burāšanas kursi.

4  jahtu seRvIss KeRdLā 
 www.yachts-service.ee  
sadama tn 30a, kärdla Hiiu vald 
jūras peldlīdzekļu apkope un 
remonts. 

5  KaLuRIKodu 
+372 5647 7436, www.kalurikodu.ee 
Lodju 19, kärdla 
Laivu noma, makšķerēšana.

ostas
1  KeRdLas (KäRdLa) osta 

 60,   3,2 m
+372 5624 7818, marina.kardla.ee 
sadama 28/30, kärdla 
 tūristu osta. 

       

       
treileru stāvvieta Kur doties?

1  hījumā (hiiumaa) muzejs 
Pikk Maja 
+372 463 2091 
 www.muuseum.hiiumaa.ee

2  artēziskā aka

3  Kerdlas (Kärdla) baznīca 

4  Kerdlas (Kärdla) fabrikas 
laukums  
neliela kafejnīca un rokdarbu 
tirdziņš.

5  Kerdlas (Kärdla) 
ugunsdzēsēju depo

6  hījumā (hiiumaa) 
sērfošanas klubs 
+372 5354 1486, +372 509 7179 
www.hiiusurf.eu

 hījumā (hiiumaa) 
tūrisma informācijas centrs 
+372 462 2232  
www.visithiiumaa.com 
hiiumaa@visitestonia.com

kerdla (kärdla) ir ostas pilsēta, un 
tieši ostā vasarās notiek īstā dzīve. 
Šeit nekad nav garlaicīgi, lielas un 
mazas jahtas nāk un iet. jaunieši sper 
pirmos soļus jūras izzināšanā gan ar 
vējdēļiem, gan ar sacensību jahtām. 
Šeit jebkurā laikā var nokļūt jūrā, osta 
vienmēr gaida ciemiņus!
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Ierobežojumi
visu gadu

L ä ä n e m e r i

ostas
1  tRīgI (tRIIgI) osta 

 15,   3,1 m
+372 504 6819 
triigi küla, Leisi vald 
 tūrisma, preču un jahtu osta. 

    

2  Koguvas osta
 15,   1,8 m

+372 513 3446 
koguva küla, muhu vald 
 tūrisma un jahtu osta. 

   

3  vēRes (veeRe) osta
 15,   3,5 m

+372 527 6699, Veere küla, 
kihelkonna vald 
 preču un jahtu osta. 

    
 

4  sāReMā (saaReMaa) osta
 30,   5 m

+372 503 3208
www.portoftallinn.com/ 
saaremaa-harbour
ninase küla, mustjala vald
 kruīza, jahtu un laivu osta. 

   

Kur doties?
1  anglas vējdzirnavu kalns un 

Kultūras mantojuma centrs  
www.anglatuulik.eu

2  sāremā Kara muzejs 
www.sojavaramuuseum.ee  

3  Muhu muzejs 
www.muhumuuseum.ee  

4  Muhu Katrīnas baznīca

5  Koguvas zvejniecības muzejs 
www.koguva.ee 

6  Muhu strausu ferma 
www.jaanalind.ee  

7  Māsi (Maasi) pilskalns

8  Peides (Pöide) Marijas baznīca

9  Koigi purvs

10  Karjas Katrīnas baznīca

11  Pangas stāvkrasts

12  ninases staba tipa 
vējdzirnavas 

13  odaletsi (odalätsi) avoti

skaisti stāvkrasti un pastaigu takas aicina tevi atklāt sāremā brīnumus. plašas ūdens tūrisma  
iespējas – zveja, izbraucieni jūrā, niršana, ūdens sports un laivošana skaistajā piekrastē tavu atvaļinājumu  
padarīs neaizmirstamu! 

Pakalpojumu sniedzēji
1  aLLIKa vILLa 

+372 520 8015, www.allikavilla.ee 
zveja, jūras kajaki, nakšņošana. 

2  KaRujäRve KeMPIngs
+372 454 2181 
www.karujarve.ee  
Laivu noma, nakšņošana. 

3  Zveja Koguvas ostā 
+372 513 3446, www.koguva.ee 
zveja. 

4  Keue-MaRdI vIesu Māja 
+372 506 6740, www.kouemardi.ee 
zveja, motorlaivas, nakšņošana. 

5  oja KeMPIngs 
+372 5694 8801 
www.ojacamping.ee 
Laivošana, niršana, ūdens sports, 
nakšņošana. 

6  Pangas nIRŠanas KūRoRts 
+372 5669 2009, www.panga.ee 
niršana, izbraucieni jūrā, ūdens 
sports, nakšņošana.

 

7  saaRePuhKus 
+372 5662 7637  
www.saarepuhkus.ee 
zveja, kanoe, peintbols, niršana, 
izbraucieni ar motorlaivu, 
nakšņošana. 

8  IsLandeR 
+372 5667 1555,  +372 515 5100 
www.islander.ee 
izbraucieni jūrā, nakšņošana.

 BaRRaKuuda dIvIng 
+372 5697 8810 
www.barrakuuda.ee 
niršana. 

  360 KRaadI 
+372 5663 2979 
www.360.ee 
izbraucieni ar kanoe.

SāRemā ziemeļu piekRaSte 

1. Ar motorlaivu uz Hījumā
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Ierobežojumi
visu gadu

SāRemā Rietumu piekRaSte

Šeit jūs sagaidīs vecākais nacionālais parks Baltijas valstīs – vilsandi. braucieni starp 
mazajām salām ar laivām un kajakiem ir atmiņā paliekošs piedzīvojums. Viens no aizraujošākajiem piedzīvojumiem 
skaistajā jūras izbraucienā ir roņu sastapšana. brīvdabas taka jūs aizvedīs uz Lodes ozolāju, Vīdumē dabas lieguma 
zonu un uz Harilaidas pussalu, kur varēsiet apskatīt nedaudz šķību bāku.

Pakalpojumu sniedzēji
1  IsLandeR

+372 5667 1555, +375 515 5100 
www.islander.ee 
izbraucieni jūrā, nakšņošana.

2  KaRujäRve KeMPIngs
+372 454 2181, www.karujarve.ee 
Laivu noma, nakšņošana.

3  KIPI vIesu naMs 
+372 5340 7826, www.hot.ee/kipi
Laivu noma, nakšņošana.

4  LePaMetsa vIesu naMs
+372 510 9390, www.lepametsa.ee
izbraucieni jūrā, nakšņošana. 

5  MendjaLas sēRFotāju 
KLuBs (mändjala surfiklubi)
+372 5564 3893 
www.mandjalasurfclub.com
kaitbordi, airu dēļi (sup). 

6  MaRdI vIesu naMs 
+372 504 7250, www.marditalu.ee 
Laivu noma, nakšņošana.

7  sāReMā sēRFotāju KLuBs 
(saaremaa surfiklubi)
+372 511 9658 
www.saaremaasurf.ee
Vindsērfinga dēļi.

8  saaRePuhKus
+372 5662 7637 
www.saarepuhkus.ee
zveja, izbraucieni ar kanoe un 
motorlaivu, peintbols, niršana, 
nakšņošana.

9  tooMaLõuKa vIesu naMs
+372 5646 6567 
www.toomaloukatourism.ee
zveja, snorkelēšana, jūras kajaki, 
nakšņošana.

10  västRIKu vIesu naMs
+372 518 3187 
www.ahoivastriku.ee 
kanoe, jūras kajaki, nakšņošana.

ostas
1  Mentu (Mõntu) osta  

 10,   3,4 m
+372 514 5578 
mõntu küla, torgu vald
 tūrisma, preču un jahtu osta. 

   

2  LeMaLas (LõMaLa) osta  
 27,   1,7 m

+372 5647 2104 
www.lomalasadam.ee 

Lõmala küla, salme vald 
 jahtu un laivu osta. 

   

3  aBRuKas osta 
 15,   2,5 m

+372 453 3619 
www.slmarinas.ee/home/abruka/ 
abruka küla, Lääne-saare vald 
 jahtu un tūrisma osta. 

   

4  KuResāRes 
(KuRessaaRe) osta 

 132,   2,5 m
+372 503 1953 
www.kuressaare.ee/sadam 
tori 4, 93813 kuressaare 
 jahtu osta. 

     

Kur doties?
1  serves (sõrve) 

apmeklētāju centrs 
www.sorvekeskus.ee/
kulastuskeskusest

2  vilsandi nacionālā parka centrs 
+372 454 6880 
www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/rahvuspargid/ 
vilsandi-rahvuspark/1737

3  Mihkli lauku muzejs 
www.saaremaamuuseum.ee/
filiaalid/mihkli-talumuuseum/

4  salmes senlaiku kuģa  
atrašanas vieta 

5  serves (sõrve) militārā istaba

6  Lemalas (Lõmala)  
ostas apmeklētāju centrs

7  sāremā Kaļķu parks 
+372 51 56 165 
www.limex.ee/lubjapark/ 

8  Kihelkonnas Miķeļa baznīca

13. Brauciens ar kajaku  
     uz Vilsandi salu. 30 km, 2 dienas 

2. Ar motorlaivu uz Lonas salu
3. Ar motorlaivu uz Vilsandi salu

14. Brauciens ar kajaku uz Abrukas salu un atpakaļ. 18 km, 6 h 

4. Tuule Villa jūras brauciens uz Abrukas salu. 18 km, 2 h 21



kuReSāRe

Kuresāre (Kuressaare) jūs apburs ar savu skaisto arhitektūru, draudzīgajiem 
iedzīvotājiem un ļoti patīkamo atmosfēru. Gan uz pilsētas galvenās ielas, gan arī sānieliņās var atrast 
mājīgas kafejnīcas, bērnu un jauniešu izklaides laukumus, vēsturiskas spa tradīcijas, operas, jūras un kamermūzikas 
svētkus, dažādas sportošanas iespējas un vairāk nekā 20 kilometru garu veloceliņu, kā arī pilna izmēra golfa laukumu. 
blakus varenajam cietoksnim atradīsiet skaistu pludmali un jahtu ostu teju pašā pilsētas centrā. Visu uzskaitīto un vēl 
daudz cita jums piedāvās senatnīga šarma pilnā kuresāre. Labo jūras vēju ieskautajā pilsētā ir mīļi gaidīti gan tie, kas 
ieradušies pa sauszemi, gan tie, kas te nokļuvuši pa jūru vai pa gaisu.

Pakalpojumu sniedzēji
1  KuResāRes KūRZāLes 

LaIvu noMa  
(kuressaare kuursaal)   
+372 554 1067 
www.kuressaarekuursaal.ee
Laivu noma, ēdināšana, 
nakšņošana.

2  PRIngeLdIveRs 
+372 521 5434 
www.pringeldivers.com 
izbraucieni jūrā, niršana.  

3  tuuLe vILLa  
IZBRaucIenI jūRā   
+372 566 45080, www.tuulevilla.ee  
motorlaivu izbraucieni uz abrukas 
salu, nakšņošana.

4  ZuRRaMuRRa LaIvu noMa 
Laivu noma, velosipēdu noma.  

ostas
1  KuResāRes  

(KuRessaaRe) osta  
 132,   2,5 m

+372 503 1953 
www.kuressaare.ee/sadam 
tori 4, 93813 kuressaare 
 jahtu osta. 

     

Kur doties?
1  Kuresāres rātsnams 

+372 453 3120, www.kuressaare.ee 

2   Kuresāres bīskapa cietoksnis 
+372 455 4463 
www.saaremaamuuseum.ee 

3   golfa laukums 
+372 5305 1702, www.saaregolf.ee 

4  Kuresāres pilsētas parks  
un kūrzāle 
+372 554 1067 
www.kuressaarekuursaal.ee 

5  sāremā dzirnavas 
www.saaremaaveski.ee

6  Lielais tells un Pireta 

7  Laurencija baznīca

 Kuresāres  
tūrisma informācijas centrs  
+372 453 3120, www.visitestonia.com 
kuressaare@visitestonia.com 

15. Izbrauciens ar kajaku  
     pa Kuresāres līci. 10 km, 4 h
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2  KuIvastu osta  
 50,   3,5 m

+372 5400 4131 
www.saarteliinid.ee/ports/kuivastu/ 
kuivastu küla, muhu vald 
 tūristu, jahtu un pasažieru osta. 

    

3  LeunaRannas 
(LõunaRanna) osta  

 12,   2,1 m
+372 503 6640 
www.lounaranna.ee 
simisti küla, muhu vald 
 jahtu osta. 

   

4  RoMasāRes 
(RooMassaaRe) osta  

 60,   3 m
+372 5345 1755 
www.slmarinas.ee/home/
roomassaare/ 
Roomassaare tee 12, kuressaare 
 preču, pasažieru, jahtu un 

tūrisma osta. 

    

5  KungLas osta  
 23,   1,3 m

+372 5341 1457 
www.kunglasadam.ee 
kungla küla, Valjala vald 
 jahtu osta 

    

6  RIngsu osta  
 30,   2,7 m

+372 509 6239 
www.slmarinas.ee/home/ringsu/ 
Ruhnu, Ruhnu vald 

    

Kur doties?
1  sāremā kara lietu muzejs 

+372 454 5095 
www.sojavaramuuseum.ee

2  Muhu muzejs 
+372 454 8872 
www.muhumuuseum.ee 

3  Pedastes (Pädaste) muiža 
+372 454 8800, www.padaste.ee 

4  Koigi purvs

5  Muhu Katrīnas baznīca

6  Koguvas zivsaimniecības muzejs 
+372 513 3446, www.koguva.ee 

7  Muhu strausu ferma  
+372 452 8148, www.jaanalind.ee 

8  Māsi (Maasi) pilskalns

9  Peides (Pöide) Marijas baznīca

10  Kāli (Kaali) meteorīta krāteris

11  svētā jēkaba baznīca

12  valjalas Mārtiņa baznīca  

16. Brauciens ar kanoe apkārt Muhu salai

sala, kur laiks apstājas, jūs sagaidīs ar skaistām ostām. 
koguvas zivsaimniecības muzeja apmeklējums ir obligāts katram sevi 
cienošam jūras braucējam. piedzīvojumus meklējošiem ceļotājiem interesanta 
liksies iespēja ar kanoe laivām apmest riņķi apkārt muhu salai. koigi 
aizsargājamo ainavu apvidū pamanīsiet salas tik atšķirīgās dabas nokrāsas,  
bet kāli ciemā varēsiet apmeklēt vienreizējo meteorīta krāteri.

Pakalpojumu sniedzēji
1  Koguvas ostas Zvejas 

BRaucIenI
+372 513 3446, www.koguva.ee

2  KungLas ostas  
LaIvu noMa
+372 5341 1457 
www.kunglasadam.ee

3  LeunaRannas 
(LõunaRanna) ostas LaIvu 
un MotoRLaIvu noMa
+372 503 6640 
www.lounaranna.ee 

4  Muhu Kanoe IZBRaucIenI 
+372 503 2010, www.puhkamuhus.ee  
izbraucieni ar kanoe, nakšņošana. 

5  PRIngeLdIveRs
+372 521 5434 
www.pringeldivers.com 
izbraucieni jūrā, niršana.

6  tuuLe vILLa  
IZBRaucIenI jūRā  
+372 5664 5080, www.tuulevilla.ee  
izbraucieni uz abrukas salu, 
nakšņošana. 

 360 KRaadI
+372 5663 2979, www.360.ee
izbraucieni jūrā. 

ostas
1  Koguvas osta  

 15,   1,8 m
+372 513 3446, www.koguva.ee 
koguva küla, muhu vald 
 tūrisma un jahtu osta. 

    

dieNVidauStRumu SāRemā uN 
muHu SaLa

14. Brauciens ar kajaku uz Abrukas salu un atpakaļ. 18 km, 6 h 

4. Tuule Villa jūras brauciens uz Abrukas salu. 18 km, 2 h 
5. Pringeldiversa brauciens uz Ruhnu salu 
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tēStamā, VaRBLa uN kiHNu SaLa

skaistā reģiona dabas pasargāšanai ir izveidotas vairākas īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas. kihnu līcis ir starptautiskas nozīmes putnu atpūtas un pulcēšanās vieta. kihnu un manijas salas ir 
mājvieta unikālajai kihnu kultūrai, kas šajās divās pērnavas piekrastes salās tiek uzturēta jau vairāk nekā sešsimt 
gadu un ir iekļauta unesco mutvārdu un nemateriālā pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

Pakalpojumu sniedzēji
1  Kastnas BāZe  

+372 508 4529, www.kastna.ee
Laivu noma, niršana, braucieni  
ar kajaku.

2  MeReLaIu atPūtas BāZe
+372 553 0850 
www.hot.ee/m/merelaiu/
Laivu noma, laivošana, ūdens 
velosipēdu noma. 

3  PātsaLu atPūtas BāZe
+372 513 8000 
www.paatsalupuhkekeskus.ee 
Laivu noma. 

4  teheLa eZeRa atPūtas 
BāZe (tõhela järve puhkeküla)
+372 514 5000 
www.tohelajarvepuhkekyla.ee 
Laivu, kanoe un ūdens velosipēdu 
noma.

5  vaRBLas atPūtas BāZe
+372 506 1879 
www.varblapuhkekyla.ee 
Laivu, kanoe un ūdens velosipēdu 
noma.

6  eRMIstu atPūtas BāZe 
+372 5629 7627, www.ermistu.ee 
Laivu un ūdens velosipēdu noma. 

7  suRFhunt
+372 565 5606, www.surfhunt.ee
izbraucieni ar vējdēli un apmācība. 

8  seIKLe vaBaKs
+372 5650 0550 
www.seiklevabaks.ee
izbraucieni ar kajakiem, burāšana.

9  antsu ZIvjsaIMnIecīBa 
(antsu kalastustalu)
+372 529 5109, www.kalastustalu.ee
Laivošana, zveja.

10  toLLI vIesu Māja 
+372 527 7380, www.kihnukallas.ee
Laivošana, zveja.

11  PIhLaKa vIesu Māja 
+372 528 8258 
www.pihlakamajutus.ee
Laivošana, zveja, laivošana ar  
astoņvietīgu airu laivu.

12  RocK cIty
+372 5626 2181, www.rockcity.ee
Laivošana.

13  Rīda vIesu Māja (RIIda) 
 +372 505 5340, www.manilaid.ee
zveja, laivu noma. 

14  atPūtIes KIhnu saLā 
(puhka kihnus), +372 513 7099 
www.puhkakihnus.ee
zveja, velosipēdu noma. 

15  KIhnuRand
+372 525 5172 
www.kihnurand.ee
zveja, velosipēdu noma.

16  vIsIt KIhnu 
+372 5621 8860, www.visitkihnu.com
Laivu noma, laivošana, velosipēdu 
noma.

ostas
1  MeReLaIdas  

(MeReLaIu) osta  
 10,   1 m. +372 553 0850

merelaiu@hot.ee 
tõlli küla, tõstamaa vald 
 maza osta laivotājiem un 

apmeklētājiem. 

     

 
   

2  PātsaLu (PaatsaLu) osta  
 1,5 m. +372 513 8000

info@paatsalupuhkekeskus.ee 
paatsalu küla, Varbla vald 
 maza osta laivotājiem un 

zvejniekiem. 

      

  

3  Lao osta  
 12,   1 m 

+372 505 6816, laht@laht.ee 
Lao küla, tõstamaa vald 
 maza osta laivotājiem un 

zvejniekiem.

4  MunaLaIdas (MunaLaIu) 
osta  

 40,   2,4 m. +372 5332 8095 
munalaiusadam@hot.ee 
www.saarteliinid.ee 
Lao küla, tõstamaa vald 
 jahtu osta, viesosta, prāmju un 

zvejas osta. 

       

5  ManILaIdas (ManILaIu) 
osta

 24,   2,4 m. +372 5332 8095 
munalaiusadam@hot.ee 
www.saarteliinid.ee  
Lao küla, tõstamaa vald 
 jahtu osta, viesosta, prāmju un 

zvejas osta.

6  KIhnu osta  
 40,   3,5 m. +372 5332 8095 

kihnu@saarteliinid.ee 
www.saarteliinid.ee 
Lemsi küla, kihnu vald 
 jahtu osta, viesosta, prāmju un 

zvejas osta. 

       

 
   velosipēdu noma

Kur doties?
1  testamā (tõstamaa) muzejs 

+372 508 3834  
http://mois.tostamaa.ee

2  Kihnu muzejs 
+372 5818 8094, www.visitestonia.com 

3  Kihnu bāka 
+372 507 1453, www.kultuuriruum.ee

4  Ziemassvētku vecīša 
saimniecība Korstnā  
+372 523 6066, www.maria.ee

5  Marijas saimniecības izjāžu 
centrs 
+372 523 6066, www.maria.ee

6  Metsamā (Metsamaa)  
lauku sēta  
+372 5331 0356  
www.kultuuriruum.ee

25. Laivu brauciens Kihnu–Umalaida–Kihnu. 7 km, ~ 2 h
26. Laivu brauciens Kihnu–Sangelaida–Kihnu. 15 km, ~ 3 h

6. Burāšana Pērnava–Kihnu–Pērnava. 80–100 km, 2 dienas  
7. Burāšana Pērnava–Sorgu–Pērnava. 60 km, 1 diena   

19. Izbrauciens ar kajaku apkārt Manijas salai. ~ 12 km, 6 h 
20. Izbrauciens ar kajaku Lao–Manija–Sorgu–Lao. 20 km, 1 diena  
21. Izbrauciens ar kajaku Lao–Manija–Kihnu–Lao. 26 km, 2 dienas
22. Laivu brauciens Munalaida–Kihnu–Munalaida. 24 km, 1 diena
23. Laivu brauciens Kihnu–Sorgu–Kihnu. 30 km, ~ 4–5 h
24. Izbrauciens ar motorlaivu Pērnava–Kihnu–Pērnava  
     80–100 km, 1 diena

17. Laivu brauciens Varbla–Kuralaida–Varbla. ~ 2 km, 1 h 
18. Laivu brauciens Varbla–Pihelgalaida–Varbla. ~ 3 km, 1,5 h 

Pārvietošanās ierobežojumi 
1.IV –15.VII
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 RendIKaateR.ee
+372 507 6369, www.rendikaater.ee
motorlaivu noma.

 seaFun MotoRLaIvu noMa
+372 5341 2845, www.seafun.ee
motorlaivu noma.

ostas
1  PēRnavas jahtu osta  

 90,   3 m
+372 530 7877, sadam@jahtklubi.ee 
www.jahtklubi.ee, Lootsi 6a, pärnu 
 jahtu, mazo kuģu, tūristu osta. 

       

       

2  PēRnavas osta  
 15,   5,5 m

+372 447 1700, +372 504 8180 
sadam@transcom.ee 
www.transcom.ee 
Vallikäär, pärnu 
 prāmju, jahtu, zvejas osta. 

    

3  PēRnavas ZIeMas osta  
 28,   2,5 m

+372 528 3077, +372 503 7732 
info@haldusteenused.ee 
www.talvesadam.ee 
suur–sepa 16, pärnu 
 Laivu, mazo kuģu, tūristu osta. 

    

Kur doties?
1  Pērnavas muzejs 

+372 443 3231 
www.parnumuuseum.ee

2  Marijas Magdalēnas ģilde 
+372 5887 2790 
www.maarjamagdaleenagild.ee

3  Pērnavas rātsnams 
+372 5330 4134, www.visitparnu.com

4  Mūsdienu mākslas muzejs 
+372 443 0772, www.mona.ee

5  villa ammende 
+372 447 3888, www.ammende.ee

6  tervise Paradiis ūdens parks 
+372 445 1666 
www.terviseparadiis.ee

7  Mini zoo 
+372 551 6033, www.visitestonia.com

8  strand minigolfs 
+372 447 5393, www.strand.ee

9  Baltreisen velosipēdu noma 
+372 5696 9760, www.baltreisen.ee

10  tõruke velosipēdu noma 
+372 502 8269 
www.bicyclerentalparnu.eu

11  Bali elektrisko velosipēdu 
noma  
+372 513 2424, www.bali.ee

 Pērnavas apmeklētāju centrs  
+372 447 3000, +372 5330 4134 
parnu@visitestonia.com 
www.visitparnu.com

pēRNaVa

Igaunijas vasaras galvaspilsēta Pērnava ir pazīstama ar savu pludmali, kur ūdens nav dziļš un ir 
patīkami silts. pērnavas atrašanās vieta tiešā jūras un upes tuvumā ir tai devusi kūrorta slavu, kur var saņemt ne 
vien izsenis iecienītus ārstnieciskos, bet arī visdažādākos atpūtas un relaksācijas pakalpojumus. pērnava sava 
kompaktuma un apstādījumu dēļ ir ideāla atpūtas vieta. 

Pakalpojumu sniedzēji
1  seIKLe vaBaKs

+372 5650 0550 
www.seiklevabaks.ee
burāšana, izbraucieni ar kajakiem.

2  jahta LInda 
+372 526 0865, www.lindajaht.ee
burāšana.

3  PuRjetaMIne.coM
+372 525 7228, www.purjetamine.com
burāšana.

4  PēRnavas jahtu KLuBs
+372 447 1750, www.jahtklubi.ee
burāšana.

5  saILIng PäRnu jahtas
+372 5198 1371, www.sailingparnu.ee
burāšana.

6  jahta sInILInd
+372  510 3373, www.jahtsinilind.ee 
burāšana.

7  jahta WIndWaLKeR
+372 508 8493, www.windwalker.ee
burāšana.

8   jahta MIaMIa
+372 503 9151, www.jahirent.ee
burāšana.

9  Konse MoteLIs un 
KaRavānu KeMPIngs
+372 5343 5092, www.konse.ee
Laivu un ūdens velosipēdu noma. 

10  aLoha sēRFoŠanas 
centRs
+372 5694 1133, www.aloha.ee
Hobiji uz ūdens.

11  PēRnavas sēRFotāju 
KLuBs
+372 5814 2661, www.windsurf.ee
Hobiji uz ūdens. 

12  MaxWave
+372 5344 0919, www.maxwave.eu
Hobiji uz ūdens. 

13  PIRates.ee
+372 5667 6716, www.pirates.ee
Laivošana.

 MotoRLaIva FLIPPeR 
+372 504 2502, www.aisamajutus.ee 
motorlaivu noma. 

 PēRnavas LaIvu noMa
+372 5622 3400, www.rendipaat.ee
Laivu noma.

27. Izbrauciens ar kajaku Pērnavas līcī. 10 km, ~ 3 h  
28. Brauciens ar zvejas laivu Vallikāre–Pērnavas mols– 
      Saugas upe–Pērnavas upe. 10 km, ~ 1 h
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Pārvietošanās ierobežojumi 
1.IV –15.VII

pēRNaVaS LīciS

Pērnavas apriņķa garā jūras piekraste piedāvā lielisku iespēju iepazīt zvejnieku seno 
dzīvesveidu un viņu paražas, baudīt dažādās smilšu pludmales, kā arī apmeklēt daudzās salas. teritorijas piekrastes 
pļavas ar savu bagātīgo putnu un augu valsti ir ieguvušas arī starptautisku ievērību, un mūsdienās tās atkal ir 
apdzīvotas un tur ganās lopi. pērnavas līcis ir viena no iecienītākajām vasaras un pludmales atpūtas zonām, kas 
piedāvā arī plašas ūdenstūrisma baudīšanas iespējas. 

Pakalpojumu sniedzēji
1  FIshIng vILLage 

+372 5332 5400 
www.fishingvillage.ee
zvejas braucieni, laivu un zvejas 
inventāra noma.

2  KIPPeRI atPūtas Māja  
+372 5666 2678 
http://www.hot.ee/k/kipperi/
zvejas braucieni, laivu noma. 

3  ojaKo atPūtas un 
aPMācīBu centRs   
(ojako puhke- ja koolituskeskus)
+372 508 4585, www.ojako.ee
Laivu noma. 

4  saRnaKeRtsI saIMnIecīBa  
(sarnakõrtsi talu)
+372 446 7787, www.sarnakortsi.ee
Laivu noma. 

5  IZKLaIdes PaRKs
+372 5557 5791, www.lustipark.ee
motorlaivu noma, hobiji uz ūdens.

6  ReIu atPūtas centRs  
(Reiu puhkekeskus)
+372 5302 5085 
www.reiupuhkekeskus.ee
kanoe un motorlaivu noma. 

7  jūRā aR ZvejnIeKu
+372 5621 8848 
www.kalurigamerele.ee
zvejas braucieni. 

8  seIKLe vaBaKs
+372 5650 0550 
www.seiklevabaks.ee
izbraucieni ar kajakiem un 
buru laivām. 

24. Izbrauciens ar motorlaivu Pērnava–Kihnu–Pērnava. 80–100 km, 1 diena 
29. Izbrauciens ar motorlaivu Pērnava–Ruhnu–Pērnava. 200 km, 1 diena 

6. Burāšana Pērnava–Kihnu–Pērnava. 80–100 km, 2 dienas 
7. Burāšana Pērnava–Manija–Pērnava. 60 km, 1 diena 
8. Burāšana Pērnava–Sorgu–Pērnava. 60 km, 1 diena 
9. Burāšana Pērnava–Ruhnu–Pērnava. 200 km, 3 dienas 

ostas
1  LIu osta    30,   1 m

+372 5621 8848, taggo@hot.ee 
Liu küla, audru vald, pärnumaa 
 maza osta, laivu un zvejas osta. 

 

2  juhetas osta     10,   1 m

+372 5621 8848, siim.s@audru.ee 
saulepa küla, audru vald, pärnumaa  
 maza osta, laivu un zvejas osta. 

 

3  LIndI osta     20,   1 m

+372 509 2768, aarejyrgenson@hot.ee  
Lindi küla, audru vald, pärnumaa 
 maza osta, laivu un zvejas osta. 

 

4  veIstes (võIste) osta   12,   1 m

+372 446 0141, argomengel@hot.ee 
kaluri 1, Võiste alevik, tahkuranna vald 
 maza osta, laivu un zvejas osta.

5  RannaMetsas osta   5,   1 m

+372 445 6097, merle.looring@haademeeste.ee 
Rannametsa küla, Häädemeeste vald 
 maza osta, laivu un zvejas osta.

6  tReIManI osta   10,   1 m

+372 445 6097, merle.looring@haademeeste.ee 
treimani küla, Häädemeeste vald 
 maza osta, laivu un zvejas osta. 

 

Kur doties?
1  valgerannas piedzīvojumu parks 

+372 5622 2855 
www.valgerannaseikluspark.ee

2  Lotes zemes tematiskais parks 
+372 5885 5699, www.lottemaa.ee

3  Izjādes sasi (sassi) saimniecībā 
+372 5646 7301, www.sassitalu.com 

4  White Beach golf 
+372 510 4917, www.wbg.ee

5  auto24ring trase 
+372 5866 6636, www.auto24ring.ee

6  Kabli dabas parks 
+372 5302 0833 
http://loodusegakoos.ee/en 

7  jeulumē (jõulumäe) sporta centrs  
+372 445 6117, www.joulumae.ee

8  audru muzejs 
+372 5559 9302 
www.visitestonia.com
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Kur doties?
1  skultes muiža 

+371 29546818, +371 29633393, www.skultesmuiza.lv 
1739. gadā celtā skultes muižas pārvaldnieka ēka 
kapitāli atjaunota 2004. gadā. pati muižkunga māja 
nopostīta 1910. gadā. tā sākotnēji piederēja Rīgas 
birģermeistaram baronam fon Šulcenam. 

2  Zivju kūpināšana tūjā 
+371 29403119, www.krimalnieki.lv

3  “Lielgravu” lauku zoo 
+371 29466429, igize@inbox.lv

4  I. Klīdzēja podnīca 
+371 29151889, imants.klidzejs@gmail.com

5  salacgrīvas pilsētas muzejs 
+371 64071981 
www.visitsalacgriva.lv/lv/ko-darit/salacgrivas-muzejs 

6  Mantu kambaris 
+371 26436719 
www.tourism.salacgriva.lv/lv/ko-darit/mantu-
kambaris 
Vecā grāmatnīcā iekārtotā padomju sadzīves lietu 
izstāde ļauj gremdēties atmiņās, uzzināt vairāk par 
neseno vēsturi un rosina iztēli.

7  ainažu ugunsdzēsības muzejs  
+371 29213784, bub.muzejs@salacgriva.lv 
ainažos jau 82 gadus darbojas brīvprātīgā 
ugunsdzēsēju biedrība (bub). Šeit atspoguļots 
ugunsdzēsēju darbs, inventārs laika griežos, kā arī 
vimpeļi, dokumenti un tehnika.

8  ainažu jūrskolas muzejs 
+371 64043349, ainazumuzejs@apollo.lv 
1867. gadā dibinātajā baltijā pirmajā jūrskolā izskoloti 
220 tālbraucēju kapteiņi, 371 tālbraucēju stūrmanis 
un 150 tuvbraucēju kapteiņi. muzejā var uzzināt vairāk 
par skolas un kuģniecības vēsturi, kā arī jūrnieku 
gaitām pasaulē. 

 salacgrīvas novada tūrisma informācijas centrs 
+371 26463025, +371 64041254, www.visitsalacgriva.lv

 ainažu tūrisma informācijas punkts 
+371 64043241, www.visitsalacgriva.lv

Izbraucienu maršruti
1  svētupe – salacgrīva – ainaži ir maršruts, ko 

pieredzējušākie laivotāji varēs nobraukt vienas dienas 
laikā. pa ceļam būs vairāku upju ietekas jūrā, putniem 
pārbagātās un purvainās Randu pļavas, divas ostas un 
moli, no kuriem krāšņākais ir ainažu mols uz Latvijas– 
igaunijas robežas. maršruta priekšrocība ir iespēja 
kombinēt tā garumu un iekāpšanas / izkāpšanas vietas.  

2  tūja – Ķurmrags – ežurgu sarkanās klintis – veczemju 
klintis – vidzemes akmeņainā jūrmala.  
Viens no krāšņākajiem posmiem Rīgas jūras līča piekrastē, 
kur skatam paveras pasaku par milžiem cienīgas 
akmens krāvumu joslas, kas mijas ar baltijā vienīgajiem 
smilšakmens klinšu atsegumiem jūras krastā. jūra ik brīdi 
turpina veidot krastu pēc savas patikas, tāpēc katru reizi, 
kad šeit laivosiet, krasts un jūra sagaidīs jūs citādi.

1  Kuiviži – salacgrīva ir iecienīts maršruts, jo tā ir 
iespēja burāt vai doties izbraucienā ar motorjahtu tikai uz 
dažām stundām. ja esat izstaigājuši salacgrīvu, baudiet 
jūru, vēju un maltīti kuivižu “kapteiņu ostā”. 

2  salacgrīva (vai Kuiviži) – Rīga būs piemērots piere-
dzējušiem burātājiem un aizņems visu dienu. iespējams, 
ka akmeņaino pludmali no klāja pamanīt būs grūti.

Pakalpojumu sniedzēji
1  “tuBeRs”

+371 29265452, www.tubers.lv
Laivu un peldkameru noma.

2  “saLacas PēRLe”
+371 26562000, salacas.perle@gmail.com
kanoe laivu noma, laivu tūrisma un atpūtas 
organizēšana salacā.

3  “Zaļā saLacgRīva” 
+371 26617186, www.salacaslaivas.lv
Laivu noma.

4  “Lāču LaIvas”
+371 26612520, +371 26388070, ilze808@gmail.com
straujūdens kajaku, kanoe laivu noma.

5  “PaRtyBoats”
+371 28384751, +371 29115612, www.partyboats.lv
motorlaivas noma (14 pers.), ātrlaivas noma (5 pers.), 
veikbords.

6  atPūtas KoMPLeKss “KaPteIņu osta”
+371 64024930, www.kapteinuosta.lv
jūras kajaku noma.

jahtu ostas
1  saLacgRīvas jahtu osta 

 15,   2,5 m
+371 22016399, www.caramba.lv, ostas 1, salacgrīva 

    
 

2  KuIvIžu jahtu osta 
 20,   3 m.  +371 64024930

www.kapteinuosta.lv/doc/pakalpojumi_lv.pdf 
pērnavas 49a, kuiviži, salacgrīvas novads 

       

 

1. Kuiviži–Salacgrīva. 
    7 km, 3 h
2. Salacgrīva–Rīga. 
    95 km, 1 diena

1. Svētupe–Salacgrīva–
Ainaži. 22 km, 1 diena

2. Tūja–Ķurmrags– 
Ežurgu Sarkanās klintis–
Veczemju klintis– 
Vidzemes akmeņainā 
jūrmala. 23 km, 1 diena

aiNaži –  
tūja

viens no daudzveidīgākajiem jūras 
krasta posmiem, kurā ik pa dažiem 
kilometriem mijas smilšainas pludmales gan 
apdzīvotu vietu tuvumā, gan nomaļos nostūros, 
vienīgie baltijā smilšakmens klinšu atsegumi pašā 
jūras krastā, akmeņu krāvumi un Randu pļavu 
mitraines. Šī piekraste būs patīkams pārsteigums 
laivotājiem ar ainavu dažādību un it kā nomaļo 
atrašanās vietu, kaut gan līdz šosejai nekad nav 
vairāk par dažiem kilometriem. Galvenais – izvēlies 
pareizo virzienu, izvairoties no pretvēja.  

33



Kur doties?
1   Minhauzena muzejs, Minhauzena milzu kauss, 

Minhauzena stāstu parks 
+371 64065633, www.minhauzens.lv 
Viss par un ap pasaules lielāko meli – baronu 
minhauzenu. apmeklētājus priecēs vaska figūru muzejs, 
pastaigu taka ar kokā grebtām minhauzena stāstu 
ainām un daudz kas cits. 

2   I. žagatas keramikas darbnīca “cepļi” 
+371 29234867, www.cepli.lv 
tradicionālās podniecības meistares darbnīca ar iespēju 
iejusties podnieka lomā, vērot paraugdemonstrējumus. 
ieteicams iepriekš pieteikties. 

3   saulkrastu velosipēdu muzejs
+371 28883160, www.velomuseum.lv 
bagātīgā kolekcija veidota no tehniski interesantākajiem 
Latvijā atrastajiem velosipēdu attīstības vēstures 
paraugiem – velosipēdiem, dažādām ar velosipēdu 
lietošanu saistītām lietām, riteņbraukšanas sportu un 
biedrībām. ieteicams iepriekš pieteikties.

4   nēģu cepējs “gaujas krasti”
+371 29268415, +371 26514046, www.gaujas-krasti.lv 
tradicionālā nēģu zveja un gatavošana. ieteicams 
iepriekš pieteikties.

 saulkrastu tūrisma informācijas centrs 
+371 67952641, www.visitsaulkrasti.lv

 carnikavas novada tūrisma informācijas centrs
+371 67708443, www.tourism.carnikava.lv

Laivošanas maršruts
3  vecrīga – vecdaugava – gaujas ieteka 

Lieliska iespēja aktīvi pavadītai dienai tiešā Rīgas tuvumā! 
atkarībā no vēja virziena ieteicams laikus vienoties ar 
laivu operatoru par maršruta virzienu, taču pats maršruts 
būs spēka un atapības pārbaudījums laivošanā gan pa 
daugavas ūdeņiem cauri ostas teritorijai (obligāti ievērot 
kuģošanas noteikumus!), gan rāmajā Vecdaugavas attekā 
ar interesantiem kultūrvēstures pieminekļiem, gan jūrā 
līdz pat samērā mežonīgajai Gaujas ietekai.

3. Vecrīga–Vecdaugava–Gaujas ieteka. 35 km, 1 diena
4. Vecrīga–Buļļupe–Lielupe. 26 km, 1 diena

2. Salacgrīva–Rīga. 95 km, 1 diena
3. Rīgas pilsētas centrs (Andrejosta / Aagenosta u.c.) – 
    Jūrmala. 32 km, 6 h

2. Salacgrīva–Rīga. 95 km, 1 diena

3. Vecrīga–Vecdaugava–Gaujas ieteka. 35 km, 1 diena

Pakalpojumu sniedzēji
1  “cusac” 

+371 29214438. Laivu un marķēšanas boju,  
motorizēta plosta noma (12 pers.).

2  “suP MotIon”
+371 29272005. sup dēļu īre. 

3  “sItKo eneRgy” 
+371 26434520, sitkoenergy@gmail.com  
plosta noma.

4  “gauja Rd” 
+371 27763321, www.gaujard.lv. Laivu noma. 

5  KoMunāLseRvIsa aģentūRa
+371 29282163. Laivu noma.

6  atPūtas KoMPLeKss “LILaste”
+371 263930, www.lilaste.com 
Laivu, katamarānu noma, veikbords.

7  “PoRto ResoRt”
+371 22722258. Laivu, sup dēļu, katamarānu noma, 
izbraucieni ar “porto Resort” kuģīti.

8  easysuP.Lv
+371 29407374. sup dēļu noma.

9  KuLtūRas un IZgLītīBas BIedRīBa “vīZIja”
+371 26419301. slēpju un laivu noma.

jahtu ostas
1  sKuLtes tIRdZnIecīBas un jahtu osta  

 15,   4 m.  +371 26202141
www.skulteport.lv/lv/uznemumi-skultes-osta/
serviss/jahtu-serviss 
bērzu aleja 5a, zvejniekciems, saulkrasti 

     

Šī ir smilšu pludmaļu paradīze visā 
piekrastes garumā,  ko iecienījuši gan laiski 
atpūtnieki, gan aktīvā sabiedrības daļa, kura novērtē 
dažādos sportiskos piedāvājumus laika pavadīšanai 
uz ūdens vai pie tā. carnikava pamatoti lepojas ar 
savām tradīcijām nēģu zvejā; šeit iespējams arī 
pašiem piedalīties zvejas un kūpināšanas procesā. 
savukārt saulkrasti, kas jau izsenis bijuši iecienīti 
kā kūrortpilsēta augstdzimušu ļaužu vidū, priecēs ar 
īpatnējo koka arhitektūru. burātājiem jāņem vērā, ka 
starp Rīgu un salacgrīvu tos var apkalpot tikai skultes 
osta, bet daugavas un Lielupes ieteku apkārtnē 
raksturīga ļoti intensīva kuģu satiksme, tāpēc stingri 
jāievēro satiksmes uz ūdens noteikumi.

tūja –  
LieLupe
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Rīga uN apkāRtNe

Pakalpojumu sniedzēji
1  InventāRa noMa 

“LaIvInIeKs.Lv” 
+371 27878757 
www.laivinieks.lv  
kanoe, dažāda veida kajaka tipa 
smailīšu, sup u.c. inventāra noma, 
transports, gida pakalpojumi.  

2  “tuRBīndēLIs” 
+371 27782776 
www.turbindelis.lv 

3  atPūtas KoMPLeKss 
“PeLdPIRts”
+371 26596059 
www.peldpirts.lv

4  “Rīgas veIKPaRKs”
+371 28877917 
www.rigawakepark.lv
Veikborda noma un apmācība,  
sup dēļu noma, svētku un 
sacensību organizēšana. 

5  “Rīgas LaIvas” 
(“LūZuMPunKts”) 
+371 26559398, www.rigaslaivas.lv
kajaka tipa smailīšu noma, 
pasākumu organizēšana, gida 
pakalpojumi.

6  InventāRa noMa 
“caMPo”
+371 29404049 
www.campo.lv 
kanoe tipa laivu noma ar piegādi.

7  “suRFPRo”
+371 29339936 
www.surfpro.lv
kaitborda, sērfošanas, 
vindsērfinga, sup, longborda u.c. 
ūdenssporta piederumu noma.

8  “BuRusPoRts” 
+371 28639440, www.burusports.lv   
kanoe, kajaka tipa smailīšu, 
sup dēļu noma, apmācība.

9  “Langas LaIvas”  
+371 29436526, www.langaslaivas.lv
airu laivu noma.

10  InventāRa noMa  
“jūRas LaIvas”
+371 29466501, www.seakayak.lv 
jūras kajaka tipa smailīšu 
noma un transports, aktīvās 
atpūtas pasākumu organizēšana, 
sērfošanas, laivošanas apmācības, 
gida pakalpojumi. 

11  aKtīvās atPūtas centRs
+371 29555580, www.aac.lv

jahtu ostas
1  aagenosta 

 60,   2,5 m
+371 67615165 
www.marineverpete.lv  
balasta dambis 1, Rīga 

       

2  jahtKLuBs “andRejosta”  

 150,   2–5,5 m
+371 67323225, www.andrejosta.lv 
eksporta iela 1a, Rīga  

       

 

3  “ģIPŠa FaBRIKa”  
 īstermiņa piestātne.

4  PILsētas jahtKLuBs  

 200,   4 m
+371 26167999  
www.pilsetasjahtklubs.lv 
ķīpsala, balasta dambis, Rīga  

       

5  “ostas sKatI”  
 īstermiņa piestātne.

6  PoRt BoLdeRāja  

 80,   3 m
+371 28631441  
www.latvijasjahta.lv 
stūrmaņu iela 1c, Rīga  

     

7  MaRIna auda  

 80–100,   3–5 m
+371 26114414  
www.marinaauda.com  
audupes iela 15/17, Rīga  

       

8  jauncIeMa osta  
+371 29222614  
www.jaunciema-osta.lv  
 īstermiņa piestātne.

Rīga ir līdz šim nenovērtēta “Ziemeļu venēcija”, pateicoties ūdeņu pārbagātībai. ja esat iebraucis 
Rīgā, varat izbaudīt milzumu dažādu atpūtas veidu uz ūdens, tā arī no pilsētas neizbraucot. tas izklausīsies neticami, 
bet ar laivu iespējams apceļot lielu daļu pilsētas, dažu stundu laikā izbaudot jūgendstila arhitektūru, Vecrīgas kņadu, 
ķīpsalas smalko villu rajonu un cilvēku tikpat kā neskartus nostūrus, kur sastopamas un apskatāmas daudzas 
unikālas putnu sugas, kā arī pludmales, priežu sili, baltās un pelēkās kāpas, dažādas pļavas un citi vērtīgi biotopi. 
sevišķs piedzīvojums ir saulrieta sagaidīšana uz daugavas un pilsētas gaismu, īpaši izgaismoto tiltu izrāde pilsētas 
kanālā. brauciens caur ostas teritoriju liks justies kā pundurim milžu zemē, savukārt daudzās vecupes, attekas un 
kanāli daugavu savieno ar Lielupi un virkni ezeru, piedāvājot nebeidzamas maršrutu kombinācijas.  

Kā jau galvaspilsēta Rīga piedāvā ļoti plašu pakalpojumu un apskates objektu 
klāstu. Šajā izdevumā ietverti vairāki objekti, kas atrodas tiešā ūdens tuvumā un var kalpot ierosmei maršruta 
plānošanā. par citām atpūtas iespējām interesēties tūrisma informācijas centrā.  

Laivošanas maršruti
Ieteikumi laivošanai Rīgas pilsētas 
teritorijā

• ievērojot drošu satiksmi uz 
ūdens, visiem peldlīdzekļiem, kas 
izmēros ir lielāki par tavu laivu, ir 
priekšroka! jo lielāks peldlīdzeklis, 
jo garāks tā apstāšanās ceļš.
• ja šķērso daugavu, 
drošības apsvērumu dēļ dari 
to perpendikulāri straumei, 
lai izvairītos no atrašanās uz 
motorizētu ūdenstransporta 
līdzekļu ceļa.
• izvēlies maršrutu tuvu krastam,  
~ 15 m attālumā no tā. 
• Laivojot diennakts tumšajā laikā, 
laivas aprīkojums ar lampiņu 
ir obligāts – rūpējies, lai esi 
pamanāms citiem braucējiem. 
• izvairies no jūras ostas teritorijas 
un atrašanās uz kuģu ceļiem – tevi 
nelielā laivā var nepamanīt! 
• stingri aizliegts laivot kuģu, t.sk. 
pietauvotu kuģu tiešā tuvumā, tas 
ir bīstami! tu nevari zināt, kad tiks 
iedarbināta tā dzenskrūve, savukārt 
tevi uz ūdens var nepamanīt. 
• Rūpējies par savu un savu 
līdzbraucēju drošību uz ūdens – 
lieto drošības vestes. 

5  Ķīšezers – vecdaugava – 
Mangaļsalas mols – Ķīšezers  
maršruts piemērots pieredzējušiem 
airētājiem, jo ezera šķērsošana, 
braucot no jaunciema ostas, dau-
gava un jūra prasīs labu fizisku sa-
gatavotību, toties priecēs ar radikāli 
atšķirīgiem posmiem, kas ved caur 
aktīvu (un bīstamu!) jūras ostas 
teritoriju, mierpilniem Vecdaugavas 
ūdeņiem pļavu un mežu ielokos un 
pilnīgi atšķirīgu jūras piekrastes 
daļu. no Vecdaugavas uz jūru laivas 
ir jāpārnes pāri kāpām (~ 200 m). 
izturīgākie maršrutu var pagarināt, 
apbraucot ziemeļu molu.  

6  daugava – Zunda kanāls 
apkārt Ķīpsalai – Mīlestības saliņa  
maršruts būs piemērots aktīviem 
laivotājiem mazdārziņu un pavisam 
nomaļu pilsētas nostūru ainu 
vērošanai zunda kanāla krastos, 
kas mijas ar industriālajiem ostas 
skatiem, līdz pat mīlestības saliņai.

7  daugava, Pilsētas kanāls  
Viegls, relaksējošs brauciens cauri 
pilsētas centram. īpaša burvība 
maršrutam ir diennakts tumšajā 
laikā, kad tiek izgaismoti daudzie 
daugavas un pilsētas kanāla tilti un 

parki to apkārtnē. Vējainā laikā ie-
teicams maršrutu saīsināt, izlaižot 
daugavas šķērsošanu.

8  daugava apkārt Zaķusalai  
un Lucavsalai  
maršruts piemērots aktīvi 
noskaņotiem cilvēkiem, ļaujot 
izbaudīt daugavas salu ainavas, 
kurās rosīga ceļu infrastruktūra 
mijas ar mazdārziņiem un 
peldvietām. Lucavsalas atpūtas 
parkā iespējams piestāt uz glāzi 
atspirdzinoša dzēriena, izmēģināt 
citus ūdenssporta veidus. 
Lucavsalas apbraukšanai ieteicams 
izmantot kanālu starp salu un kazu 
sēkli, kurā iekārtota arī airēšanas 
slaloma trase.

9  Pilsētas centrs –  
Brīvdabas muzejs  
Laivošana no pilsētas centra uz 
Rīgas ezeriem ir interesanta piere-
dze pati par sevi, taču, ja procesam 
pievieno noteiktu galamērķi, tas var 
kļūt par lielisku piedzīvojumu. kāpēc 
gan neaizbraukt no Vecrīgas uz brīv-
dabas muzeju juglas ezera krastā?  

Kur doties?
1   televīzijas tornis 

+371 67108643, www.lvrtc.lv 
1989. gadā celtais gruzīnu arhitekta 
nikuradzes projektētais 368 m 
augstais tornis ir viens no desmit 
augstākajiem tV torņiem pasaulē. 
skatu laukums televīzijas tornī 
atrodas 97 m augstumā. 

2   centrāltirgus 
www.rct.lv 
tirgus celts laikā no 1924. līdz 
1930. gadam, vispirms nojaucot 
divas rindas spīķeru un no valdības 
atpērkot Vācijas armijas kurzemē 
atstātos cepelīnu angārus, tā iegūs-
tot lielāko pēckara celtni Rīgā un 
lielāko un modernāko tirgu eiropā. 
tā arhitektūrā vērojama zināma jū-
gendstila, pirmskara neoklasicisma 
un dažviet arī artdeco ietekme. zem 
paviljoniem izveidotas plašas no-
liktavas ar saldētavām un pazemes 
tuneļiem, kas ir īpatna pastaigu 
vieta piedzīvojumu meklētājiem, 
iepriekš saskaņojot vizīti ar tirgus 
administrāciju.   

3   Zaķusala 
izveidojusies pirms aptuveni 
300 gadiem, saplūstot vairākām 
salām. daļa bija apdzīvota jau 
17. gs. Laika gaitā tur atradies 
pilsētas kaļķu ceplis, apbūvēti 

gruntsgabali, divas kokzāģētavas 
un veikali. mūsdienās uz salas 
izvietojies televīzijas tornis un 
televīzijas ēka. 

4   Lucavsala 
Lucavsala izveidojusies 19. gs. starp 
mazo daugavu un bieķengrāvi no 
4–5 saliņām, kad izbūvēja daugavu 
regulējošu dambi. Šeit atrodas 
pirmie brāļu kapi Rīgas apkaimē, 
kas saglabājušies vēl no ziemeļu 
kara. uz salas ir plašs atpūtas parks 
sporta nodarbībām un kultūras 
pasākumiem brīvā dabā. 

5   Lucavsalas airēšanas  
slaloma trase

6   Pilsētas kanāls 
mākslīgi veidota 3,2 km gara ūdens-
tece Rīgas pilsētas centrā ar 16 
dažāda platuma tiltiem. abos kanāla 
galos ierīkotas slūžas vējuzplūdu 
novēršanai, un to ieskauj 19. gs. 
tapušie kanālmalas apstādījumi.

7   Ķīpsala 
arī ķīpsala veidojusies pirms 
apmēram 300 gadiem, saplūstot 
ķīpsalai ar burkānu salu un 
citām mazām salām. pašlaik uz 
salas iepretī Vecrīgai veidojas 
pilsētas debesskrāpju kvartāls, 
savukārt salas otrā pusē izvietoti 
iepirkšanās centrs, viesnīca, Rīgas 
tehniskā universitātes pilsētiņa, 
starptautiskais izstāžu komplekss 
un citas lielpilsētām raksturīgas 
teritorijas, kas mijas ar šarmantām 
ieliņām ar koka apbūvi un vairākām 
jahtu piestātnēm. 

8   Mīlestības saliņa 
saliņa sāka veidoties 19. gs. 
otrajā pusē līdz ar daugavas 
gultni regulējošo dambju izbūvi, 
starp gultni iztaisnojošo dambi 
un buļļupes ieteku uzkrājoties 
daugavas sanesām. salas platība  
ir tikai 0,6 km² un lielākā daļa 
tās krastu ir purvaina. tas ir 
viens no iemesliem, kāpēc salu 
iecienījuši dažādi putni; uz tās ir 
putnu vērošanas tornis. →
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2. Salacgrīva–Rīga. 95 km, 1 diena
3. Rīgas pilsētas centrs (Andrejosta /  

Aagenosta u.c.) – Jūrmala. 32 km, 6 h

3. Vecrīga–Vecdaugava–Gaujas ieteka.  
35 km, 1 diena

4. Vecrīga–Buļļupe–Lielupe. 26 km, 1 diena
5. Ķīšezers–Vecdaugava–Mangaļsalas mols–

Ķīšezers
6. Daugava–Zunda kanāls apkārt Ķīpsalai– 

Mīlestības saliņa
7. Daugava, Pilsētas kanāls
8. Daugava apkārt Zaķusalai un Lucavsalai
9. Pilsētas centrs–Brīvdabas muzejs

12   Mangaļsalas mols 
2240 m garā mola būvniecībai 
(1850.–1861. g.) aktīvi sekojis 
līdzi pats krievijas imperators. 
piekrastes mežos atrodas 
daugavas grīvas krastu 
fortifikācijas būvju daļas, kam ir 
noteikta valsts aizsardzība.

13   Mežaparks un Zooloģiskais 
dārzs 
mežaparks ir viens no 
skaistākajiem Rīgas dzīvojamajiem 
un atpūtas rajoniem. Šeit atrodas 
arī Rīgas zoo, kas ir vecākais 
ziemeļeiropā (1914. g.). Šeit var 
aplūkot vairāk nekā 40 dzīvnieku 
sugu, kas iekļautas pasaules 
sarkanajā grāmatā.

14   Latvijas etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs 
Viens no vecākajiem un 
bagātākajiem muzejiem eiropā, 
dibināts 1924. gadā; 87 ha platībā te 
atrodas Latvijas etnogrāfiskajiem 
apgabaliem raksturīgas zemnieku 
sētas, amatnieku mājas-darbnīcas, 
vējdzirnavas, kalves, podnieku 
un darvas cepļi. iekļūšana 
muzeja teritorijai no ezera puses 
iepriekš jāsaskaņo ar muzeja 
administrāciju!

 Rīgas  
tūrisma informācijas centrs 
+371 67037900
www.liveriga.com 

9   daugavgrīvas cietoksnis 
1608. gadā zviedri daugavas jaunās 
grīvas kreisajā krastā pie buļļupes 
ietekas uzcēla neimindes skansti, 
lai kontrolētu kuģu kustību. 17. gs. 
vidū skansts tika pārveidota par 
piecstūru bastionu ar grāvjiem 
visapkārt. cietoksnī bija kazarmas, 
noliktavas un baznīca. 1710. gadā 
tas nonāca krievijas pakļautībā, un 
tā tas saglabājās līdz pat 1917. ga-
dam, kad, krievijas armijai atkāpjo-
ties, nocietinājumus iznīcināja.

10   vecdaugava 
bijusī daugavas grīva, kas ir nozī-
mīga putnu ligzdošanas vieta Rīgā, 
šeit konstatētas 40 putnu sugas, 
t.sk. 10 eiropā aizsargājamas un 
30 sugas, kas liegumā arī ligzdo. 

11   Komētforta dambis 
pirmās ziņas par nocietinājumiem 
ir jau no 1205. gada, kad sāka celt 
cisterciešu klosteri un pili netālu no 
daugavas labā krasta, pie tagadējās 
Vecdaugavas. daugavas gultnei 
mainoties, 1608. gadā uzcēla 
jauno daugavgrīvas cietoksni, lai 
aizsargātu Rīgu. tomēr 1765. gadā 
mangaļsalā sāka celt komētfortu, 
kura būvniecība turpinājās līdz 
1912. gadam. iznīcināts pirmajā 
pasaules kara laikā. 
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Pakalpojumu sniedzēji
1  “eLIngI” 

+371 29275577 
www.elingi.lv 
ūdens taXi pakalpojumi pa Lielupi, 
ūdensslēpošana, veikbords, 
izbraucieni ar motorlaivu vai airu 
laivu, ūdens ķengurs, ūdensbumba, 
sportisku pasākumu organizēšana, 
citi pakalpojumi.  

2  “stūRIs”
+371 29792972 
www.sturis.lv 
ūdensslēpošana, veikbords, 
inventāra noma, instruktora 
apmācība.

3  “vaRKaļu osta”
+371 26466068
www.varkaluosta.lv 
motorlaivu īre ar vadītāju, 
izbraucieni ar koka motorlaivu 
pa Lielupi, jūru, ūdenstransporta 
inventāra noma, apmācība, airu 
laivu noma.

4  “deLaWaKe” 
+371 29498150 
www.delawake.lv  
Veikborda inventāra noma, 
instruktora apmācība.

5  “PIcoLo”
+371 27729161 
izbraucieni ar jahtu pa Lielupi līdz 
5 personām.

6  uPes KuģītIs “neW Way” 
+371 29237123
no 1. maija līdz 30. septembrim 
katru dienu kuģītis atiet no  
Rīgas, Lielā kristapa skulptūras 
pretī Rīgas pilij, uz jūrmalu. 
iespējams iznomāt saviesīgiem 
pasākumiem.

7  “LatvIjas jahtKLuBs”
+371 29629947 
www.latviansailingclub.lv 
izbraukumi ar jahtu pa 
Lielupi. 

8  “toPs 2000”
+371 29533400
www.udensmoto.lv 
ūdens velosipēdu, ūdens motociklu 
noma, ūdens atribūtika (banāns, 
pūslis, slēpes), katamarāni, 
pludmales gultas, kafejnīca.

9  “FoRtūna d” 
+371 29541573
ūdens velosipēdu noma  
pludmalē.

 “jūRas LaIvas”
+371 29466501
www.seakayak.lv
jūras kajaku tipa smailīšu noma 
un transports; hidrotērpu un 
cita aprīkojuma noma, aktīvās 
atpūtas pasākumu organizēšana, 
sērfošanas, laivošanas apmācības, 
gida pakalpojumi.

 “LaIvInIeKs.Lv”
+371 27878757
http://laivinieks.lv
jūras kajaku tipa smailīšu noma 
un transports; hidrotērpu un cita 
aprīkojuma noma; sadarbībā ar 
partneriem piedāvā aktīvās atpūtas 
programmas uz ūdens.

 ”caMPo”
+371 29404049
www.laivas.lv 
jūras kajaku tipa smailīšu 
noma un transports; aktīvās 
atpūtas pasākumu organizēšana; 
dažādu servisa pakalpojumu 
nodrošināšana sadarbībā ar 
partneriem.

 “MāRIs”
+371 29277886 
Lidojumi tandēmā ar paraplānu, 
objektu fotografēšana no 
augstuma.

4  LIeLuPes ostas PāRvaLde 

 3–5,   4,3 m
+371 26516777 
www.lielupesosta.lv 
Rīgas iela 2a, jūrmala 
 īstermiņa jahtu piestātne.

5  vaLteRa Raga PoRt 

 32,   1,7 m
+371 29231412 
www.valteraragaosta.lv  
upespļavas, salas pagasts, 
Rīgas rajons 

       

  

Kur doties?
1   jūrmalas pilsētas muzejs 

+371 67764746
www.jurmalasmuzejs.lv 
pastāvīgā ekspozīcija “Rīgas 
jūrmalas un ķemeru kūrortu 
vēsture” atspoguļo zīmīgus 
pagrieziena punktus jūrmalas 
kā kūrortpilsētas attīstības gaitā 
fotogrāfiju, dokumentāru liecību un 
sadzīves priekšmetu veidā. īpaša 
vieta atvēlēta digitālajai ekspozīcijai 
ar muzikālo pavadījumu, bez kuras 

citādi vairs nebūtu iespējams 
redzēt peldēšanos no peldu laipām 
vai peldu ratiem, vēsturiskos 
koncertdārzus, vannu procedūras. 
īpašu atzinību izpelnījusies izstāde 
“mode kūrortā” ar eksponātiem 
no muzeja apģērbu, peldkostīmu, 
aksesuāru, fotogrāfiju un modes 
žurnālu kolekcijām par kūrorta 
dzīves tikumiem, tradīcijām un 
modes untumiem no 19. gs. beigām 
līdz 20. gs. 70. gadiem.

2  gleznu teātris  
“Inner Light”  
+371 29628517 
www.jermolajev.lv  
mākslas galerijā skatāma 
savdabīga gleznu izstāde, kas 
veidota unikālā tehnikā – gleznas 
īpašā apgaismojumā sāk mirdzēt, 
un skatītājam redzamās gleznas 
vietā parādās cits, it kā paslēptais 
tās variants.  piedāvājumā mākslas 
terapija, gleznu teātris, meditatīvo 
zīmējumu studija ar iespēju pašiem 
veidot gleznas unikālajā gaismas 
glezniecības tehnoloģijā.

→

 jūRmaLa 

Iespiedusies starp smilšainām pludmalēm un Lielupi, jūrmala ir paradīze visiem 
ūdeni mīlošajiem, jo ūdeņu klātesamība nodrošina gan pludmales laiskām saules vannām, gan aktīvam 
ūdenssportam. dzintaros, bulduros, majoros un jaunķemeros pludmalēm piešķirts zilais karogs, kas apliecina ūdens 
tīrību un drošību. sezonā vidējā ūdens temperatūra jūrā ir +18ºc, Lielupē +20ºc. Lielupes krastā atrodas vairāki 
jahtklubi, kuros iespējams pasūtīt jahtu izbraucienus pa upi, jūras līci vai lai aizceļotu uz Rīgu. iespējams nodoties 
veikbordam vai ūdensslēpošanai, izīrēt ūdens motociklus vai motorlaivas izbraukumiem. pludmalē pieejami ūdens 
velosipēdi, dažādu ūdens sporta veidu inventārs un atribūtika, bet asāku izjūtu cienītājus aicinām baudīt jūrmalas 
vējus, kaitojot vai vindsērfojot Lielupē vai jūras ūdeņos. tiem, kuri priekšroku dod būšanai dabā tālāk no ļaužu masām, 
mežonīgus līčus izpētei ar laivu piedāvā Vecslocene vai Lielupe. 

jūrmala ir pārbagāta ar arhitektūras pieminekļiem un apskates objektiem, 
šajā izdevumā pieminēti tikai daži. iesakām vērsties tūrisma informācijas centrā, lai saņemtu plašākas ziņas par 
katru  no tiem. 

 “LīBava” 
+371 26801196  
http://libavasail.lv 
izbraucieni ar vēsturisko 
burinieku “Lībava” (līdz 40 pers.) 
gar jūrmalas krastu, iespējami 
vairāku dienu ceļojumi uz Roņu, 
sāremā salām (igaunija). burinieks 
piemērots arī korporatīvu 
pasākumu un citu svētku svinībām. 
kāzu svinības ar mastā uzvilktu 
īpaši veidotu kāzu karogu un 
jauno pāri stūrmaņu lomā, skanot 
lielgabala šāviņiem, jau kļuvusi par 
tradīciju.

jahtu ostas
1  LIeLuPes ostas PāRvaLde 

 3–5,   2,5 m
+371 26516777 
www.lielupesosta.lv 
tīklu iela 10, jūrmala 
 īstermiņa jahtu piestātne.

2  “PoRto MaRIna”  

 25,   2 m
+371 67751916  
www.lielupesosta.lv 
Vikingu iela 8, jūrmala  

    

3  LIeLuPe – concePt PoRt 

 32,   1,7 m
+371 67149923 
www.concept.lv  
Vienības prospekts 36, jūrmala 
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4. Vecrīga–Buļļupe–Lielupe. 26 km, 1 diena

3. Rīgas pilsētas centrs (Andrejosta /  
Aagenosta u.c.) – Jūrmala. 32 km, 6 h

3  Raiņa un aspazijas memoriālā 
vasarnīca 
+371 67764295  
muzejs iekārtots 19. gs. beigās – 
20. gs. sākumā celtajā vasarnīcas 
ēku kompleksā, ko Rainis iegādājās 
1926. gada rudenī, pavadot tur 
vasaras no 1927. līdz 1929. ga-
dam. ēkas ir tipiskas jūrmalas 
koka arhitektūrai ar jūtamu 
jūgendstila ietekmi un ir valsts 
nozīmes vēstures piemineklis. 
apskatāmas dzejnieku memoriālās 
istabas ar oriģinālu interjeru 
un piemiņas lietām, personīgā 
bibliotēka, izstādes. piedāvājumā 
arī ekskursijas, muzejpedagoģiskas 
programmas un dokumentālu kino 
materiālu demonstrējumi latviešu, 
krievu, angļu valodā, bet vasarā – 

velobrauciena maršruts ar gidu pa 
Raiņa un aspazijas dzīves, darba un 
atmiņu vietām jūrmalā.

4  K. Morberga vasarnīcas ēku un 
botāniskā dārza ansamblis  
+371 20391002
www.morbergavasarnica.lv  
Valsts nozīmes koka arhitektūras 
piemineklis. ēka celta ap 1883. ga- 
du un piederējusi Latvijas 
lielākajam būvuzņēmējam, 
arhitektam, mecenātam kristapam 
morbergam. paplašināta un 
pilnveidota līdz 1914. gadam. 
ēku īpašnieks novēlējis Latvijas 
universitātei, un jūrmalas un 
Latvijas analogo objektu vidū tā tiek 
vērtēta kā unikāla. pie vasarnīcas 
atrodas dārzs ar eksotiskiem 

visu dienu. parasti burātāji izvēlas 
doties izbraucienā no kādas no 
Rīgas jahtostām (dažas atrodas teju 
pašā galvaspilsētas centrā) un nos-
lēgt maršrutu gleznainajā jūrmalā 
vai arī otrādi. mazliet neierasti un 
interesanti ir Rīgas ostas skati, 
savdabīgie jūras vārti ar moliem 
abās pusēs, izejot no daugavas 
Rīgas jūras līcī. savukārt Lielupes 
krasti līdz pat jūrmalai priecēs ar 
mežonīgiem putnu pārbagātiem 
dabas nostūriem un skatiem uz 
lepnākām vai vienkāršākām villām. 
maršruta pērle – līdz par 20 m aug-
stā Lielupes baltā kāpa, kas gan 
pati izceļas ainavā, gad vērotājiem 
no sauszemes sniedz krāšņu skatu 
pār Lielupi. 

jahtu / laivu maršruts
4  Rīgas pilsētas centrs  

(andrejosta / aagentosta u.c.) – 
Buļļupe – jūrmala
ja jūra biedē, maršrutu Rīga – 
jūrmala iespējams improvizēt, 
no daugavas ieejot buļļupē un no 
tās – Lielupē. ūdeņi būs mierī-
gāki, krasti – tuvāk, bet skats no 
buļļupes ūdeņiem aizķersies pie 
savdabīgām pilsētas nomales dzī-
vojamo rajonu ainiņām. maršruts 
ieteicams virzienā no jūrmalas pa 
vējam, ņemot vērā valdošos R, zR 
vējus. esiet uzmanīgi un ievērojiet 
satiksmes uz ūdens noteikumus! 
Šajā posmā iespējama intensīva 
kuģu satiksme. 

augiem. telpās var rīkot seminārus, 
kāzas, pasākumus nelielām 
grupām, kā arī var pieteikties 
apskates ekskursijai.

5  Bulduru dendroloģiskais parks  
+371 67753135, www.bulduri.lv 
parks atrodas bulduru dārzkopības 
vidusskolas teritorijā. 1910. gadā 
par saziedotajiem līdzekļiem 
bulduru muižas vēsturiskā 
centra teritorijā nodibināja pirmo 
dārzkopības skolu Latvijā. Līdz 
pirmajam pasaules karam skolā 
bija izveidota paraugsaimniecība, 
kur augļu dārzos bija iekoptas 
vairāk nekā 200 dažādas augļu 
koku šķirnes. 

 jūrmalas  
tūrisma informācijas centrs 
+371 67147900
www.tourism.jurmala.lv

jahtu maršruts
3  Rīgas pilsētas centrs 

(andrejosta /aagentosta u.c.) –  
jūra – jūrmala
klasisks burāšanas maršruts, kas 
atkarībā no vēja ātruma un virziena 
var aizņemt dažas stundas vai  



8  Ivara graša podnieka darbnīca 
+371 26369362 
darbi top no melnās keramikas. 
iespēja klātienē apskatīt podnieka 
darbus un iejusties podnieka lomā. 
apmeklējumu pieteikt iepriekš.

9  Lāčupes dendroloģiskie 
stādījumi 
+371 29393605 
apskatāms, kā vietējos apstākļos 
aug dažādi svešzemju koku 
stādījumi. īpaši skaisti šeit ir 
rododendru ziedēšanas laikā. 
apmeklējums, iepriekš piesakot, 
iespējams gides marijas blūmas-
kauliņas pavadībā. 

 tukuma tūrisma  
informācijas centrs 
+371 63124451 
www.turisms.tukums.lv 

 Mērsraga tūrisma  
informācijas centrs 
+371 63237704, www.mersrags.lv

RīgaS jūRaS Līča 
Rietumu piekRaSte 

Piekraste no Mērsraga līdz par engurei dažiem šķitīs visai nepieejama plašo mitrāju dēļ, kas 
veidojušies laikos, kad tagadējais engures ezers bija savienots ar jūru. tomēr tiem, kas šīs piekrastes tuvumā izlems 
doties laivu pārgājienā, kopā ar airiem un citām laivošanas lietām iesakām līdzi paņemt binokli – krasts priecē ar 
putnu pārbagātību, bet mitrie niedrāji ir bagāti ar citur reti sastopamām augu sugām. 

aiz engures uz Rīgas pusi piekraste piedāvā smilšu paradīzes laiskiem atpūtniekiem, kas bieži vien ir 
pietiekami nomaļas, lai nebūtu pārblīvētas ar atpūsties gribētājiem no galvaspilsētas. ar mežu apaugušās kāpas 
ir gana iecienītas sēņotāju un ogotāju vidū – kāpēc gan pusdienas ar vietējo zvejnieku ķertām un kūpinātām zivīm 
nepapildināt ar pašu lasītām ogām desertā?  

Pakalpojumu sniedzēji
1  IZBRaucIenI aR jahtu 

“PaLsa” 
+371 26441749 
www.jahtapalsa.lv 
kruīzi uz Roņa salu, Gotlandi, 
sāmsalu un tepat pa Rīgas jūras 
līci.

2  LaIvu BāZe “MaZsaLIņas”
+371 26424849 
putnu vērošanas tornis, laivu noma.

3  KeMPIngs “aBRagcIeMs”
+371 63161668 
www.abragciems.lv 
dažādas atpūtas un aktivitāšu 
iespējas, dažāda veida inventāra, 
t.sk. airu laivu un ūdensvelosipēdu 
noma.

4  jahta “BoLeRo”
+371 29846999
izbraucieni pa baltijas jūru.

5  jahta “La Rouge”
+371 29235898
izbraucieni pa Rīgas jūras līci. 
iespējams izbraukt arī no citām 
ostām.

6  jahta “santa RIta”
+371 29659611 
ilgonis@inbox.lv 
Luksusa tipa jahta ilgiem 
pārgājieniem, ērta 6–8 pers., 
piedāvā burāšanas treniņu 
programmas gan iesācējiem,  
gan cilvēkiem ar pieredzi.

7  ūdens IZKLaIdes PIe 
jūRas enguRē
+371 63163732, lici@inbox.lv 
Vizināšanās ar kuteri, 
ūdensslēpēm, lidojumi ar izpletni 
aiz kutera un citas aktīvas izklaides 
uz ūdens.

jahtu ostas
1  MēRsRaga jahtu centRs 

 40,   2,5–3,5 m
+371 29116611, www. jahtucentrs.lv 
mersraga osta, mērsrags 

       

      

2  enguRes osta 
 20,   3,5 m

371 29165693, arniskrauklis@inbox.lv  
jūras iela 60b, engure 

       

 

Kur doties?
1  dabas parks “engures ezers” 

izveidots 1998. gadā, un tajā ietilpst 
engures ezers un zemes ap to, 
arī Rīgas jūras līča piekraste no 
mērsraga līdz engurei. pēc augu 
un putnu sugu daudzveidības 
un apdraudēto sugu daudzuma 
engures ezera ornitoloģiskais 
liegums (1957.) ir viena no 
bagātākajām teritorijām Latvijā. 
Liegumā ligzdo 187 putnu sugas, 
to vidū arī jūras ērglis un grieze, 
kuru eksistence ir apdraudēta visā 
pasaulē. engures ezerā konstatētas 
14 zivju un 14 abinieku un rāpuļu 
sugas. daudzas ir ierakstītas 
Latvijas sarkanajā grāmatā. 
apskatāmi dzīvnieku aploki un 
orhideju taka.

2  Lauku māja “dieniņas”  
+371 63154331  
ivetaunoskars@inbox.lv 
kūpinātu zivju degustācija un zivju 
kūpināšanas procesa apskate.

3  saieta nams, bijusī  
engures jūrskola 
+371 63161701 
savā laikā engures jūrskola bija 
viena no 10 Latvijas jūrskolām, 
kuru dibināšanu ierosināja 
k. Valdemārs. skola dibināta  
1875. gada 2. maijā. no 1875.  
līdz 1898. gadam jūrskolā mācījās 
413 skolēni. tā darbojās līdz  
pirmajam pasaules karam,  
1915. gadā to evakuēja uz  
krieviju.

4  engures evanģēliski luteriskā 
baznīca
engures baznīca ir ievērojama 
ar to, ka ir viena no retajām koka 
baznīcām, kas nav nopostīta vai 
pārbūvēta par mūra baznīcu. 
baznīca celta 1804. gadā engures, 
mērsraga un dzirciema draudzes 
mācītāja engures baznīcas skolas 
skolotāja johana pētera branta 
(1776–1835) laikā.

5  jauniešu mītne “Ķesterciems” 
+371 29287271 
brigita@unda.lv 
zivju ķeršana, kūpināšana.

6  Plieņciema Baltā kāpa.  
dabas liegums 
apkārtni par atpūtas vietu 
muižnieki izvēlējušies jau 
hercogu laikos, bet 1810. gadā 
šeit uzturējusies krievijas cara 
aleksandra i sieva elizabete.

7  Piekrastes zveja apšuciemā  
+371 63161586 
i/u ”čiekuri” saimnieks  
aicina doties līdzi zvejā  
(maksimāli 2 pers.) un pēc tam 
piedalīties loma kūpināšanas 
procesā. apmeklējumu pieteikt 
iepriekš. 
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 dundagas novada tūrisma  
informācijas centrs 
+371 29444395, +371 63232293  
www.visit.dundaga.lv

 Kolkasraga apmeklētāju 
un informācijas centrs 
+371 29149105,  
www.kolkasrags.lv

 Rojas tūrisma informācijas  
centrs 
+371 63269594, +371 28630590  
www.visit.roja.lv

jūras laivošanas 
maršruti
10  Irbes ieteka – Kolkasrags 
divu dienu laivojums gar lībiešu 
zvejnieku ciemiem, vecām 
piestātnēm un interesantiem laivu 
vilkšanas braucamajiem liedagā. 

11  apkārt Kolkasragam 
un uz Kolkasraga bāku
kolkasragā satiekas divas jūras, te 
bieži var piedzīvot neparastus laika 
apstākļus un savdabīgus viļņus. 
neikdienišķu sajūtu cienītājiem 
iesakām doties ar laivām uz kolkas 
bāku, kas atrodas uz salas 6 km 
attālumā no krasta.

Pakalpojumu sniedzēji
1  aR MotoRLaIvu uZ KoLKas 

BāKu
+371 29394504
izbraucieni ar motorlaivu no kolkas 
uz kolkas bāku. iespējami arī citi 
maršruti.

2  jūRas LaIvoŠana
+371 29466501, 29464901 
www.seakayak.lv, www.juraslaivas.lv 
jūras kajaku un sot kajaku noma. 
piekrastes maršruti.

3  LaIvu noMas PunKts un 
aR Pontonu Pa Rojas uPI
+371 28627919, noriks67@inbox.lv 
airu laivu, smailīšu, sot kajaku, 
kanoe laivu, kā arī nepieciešamo 
laivošanas un laivu transportēšanas 
inventāru noma. klusuma un dabas 

baudītājiem iespējams doties 
nesteidzīgā braucienā ar pontonu 
pa Rojas upi.

jahtu ostas
1  Rojas jahtu osta 

 12,   3,5 m
+371 63269957, +371 26434813 
www.rojaport.lv 

       

    

Kur doties?
1  aktīvā atpūta Melnsilā 

+371 28605606, www.melnsils.lv 
iespējams doties piedzīvojumā 
ar laivām un kajakiem pa jūru un 
melnsila upi. pastaigu, nūjošanas 
un veloizbraucienu maršruti. 

2  Brīvdabas virvju taka  
koku galotnēs 
+371 29127447, +371 28627919 
noriks67@inbox.lv 
trīs līmeņu virvju taka, kas izvietota 
priežu galotnēs. taka piemērota 
dažāda vecuma grupām – sākot no 
skolēniem līdz pieaugušajiem. 

3  Mielasts zvejnieku sētā 
+371 29477602, rojahotel@inbox.lv 
iespēja iepazīt zvejnieku darbu, 
nobaudīt jūras veltes un zivju zupu.

4  Miķeļbāka 
bākas augstums ir 62 metri, būvēta 
1884. gadā un ir augstākā bāka baltijā.

5  Rojas pludmale 
Labiekārtotā pludmalē iespējams 
nodarboties ar dažādām sporta 
aktivitātēm, kā pludmales volejbolu, 
futbolu, bērniem ir pieejams rotaļu 
laukums. atļautās vietās jūrā var 
izbraukt ar ūdens motocikliem vai 
kaitbordu. 

6   slīteres nacionālais parks 
un Šlīteres bāka 
www.slitere.lv 
īpaši aizsargājamā teritorija dibināta 
1923. gadā, un šāda dabas daudz-
veidība tik lielā platībā nav atrodama 
nekur citur eiropā. īpaši izceļami ir 
dundagas zilie kalni – senā baltijas 
ledus ezera krasts. uzkāpjot Šlīteres 
bākas piektajā stāvā, rezervāta 
skaistumu iespējams baudīt no 
nepilnu 100 m augstuma.

miķeļtoRNiS – koLka – Roja

Ziemeļkurzemē ir liela dabas daudzveidība – meži, purvi, kāpas, ieplakas un jūra. daba ir gandrīz 
neskarta, jo teritorija ir mazapdzīvota. te atrodas viens no populārākajiem Latvijas tūrisma objektiem – kolkas rags. posmā 
no kolkas līdz sīkragam ir saglabājušies lībiešu zvejniekciemi, kas viesus sagaida ar tīklu mājām un  senu koka apbūvi.

10. Irbes ieteka–Kolkasrags. 30 km, 1 diena
11. Apkārt Kolkasragam un uz Kolkasraga bāku.  
      10–14 km, 1 diena
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3   ovišu bāka 
+371 26264616 
33 m augstā bāka ir vecākā 
saglabājusies navigācijas būve 
Latvijā, kurā izveidota bāku 
vēstures ekspozīcija.  

4  slēpošanas kalns  
“Lemberga hūte” 
+371 28611333, www.lembergahute.lv 
unikālais kalns radīts mākslīgi. 
ziemā ir izveidots snovborda 
parks un kalnu slēpošanas 
trase. Līksmus brīžus sagādā arī 
kameršļūkšanas trase un bērnu 
trase nobraucieniem ar ragaviņām. 

5  velotūrisms ventspilī 
www.visitventspils.com 
Ventspils veloceliņu kopgarums ir 

jau vairāk kā 45 km un tie savieno 
iecienītākos tūrisma objektus 
pilsētā. 

6   ventspils mazbānītis 
+371 63624467 
muzejs.ventspils.lv 
Šaursliežu dzelzceļa tvaika 
lokomotīve ar vagoniem piedāvā 
doties nesteidzīgā braucienā, 
kas vijas caur kāpām ieskauto un 
mežaino apvidu, pa ceļam apskatot 
enkuru ekspozīciju, vēsturisko 
stacijas ēku un pieturu replikas.

7  ventspils piedzīvojumu parks 
+371 28611333 
www.piedzivojumuparks.lv 
piedzīvojumu parks ir aktīvās 
atpūtas un sporta komplekss. 

Rāpšanās, šūpošanās, griešanās, 
šļūkšana un ripošana ir tikai dažas 
no darbībām, kurās iesaistās parka 
apmeklētāji.

8  ventspils pludmale 
pludmalē peldsezonas laikā plīvo 
zilais karogs. Vasaras sezonā šeit 
izmantojami pludmales volejbola 
un futbola laukumi, darbojas 
kafejnīcas. bērni var izmēģināt 
dažādas rotaļu konstrukcijas, 
slīdkalniņus un šūpoles. balto, 
smalko smilšu pludmalei ir teju  
80 m plats liedags un kāpas. 
pieejama  labiekārtota sērfotāju 
pludmale, kā arī atsevišķa zona 
nūdistiem.

VeNtSpiLS – 
miķeļtoRNiS

Pakalpojumu sniedzēji
1  eKsKuRsIju KuģītIs 

heRcogs jēKaBs 
+371 26353344
kuģītis vizina tūristus 45 minūšu 
garā braucienā pa Ventas upes 
grīvu. tā ir vienreizēja iespēja 
apskatīt Ventspils pilsētu un 
industriālo darbību brīvostā.

2  PLudMaLes aKvaPaRKs
+371 26429684 
www.pludmalesakvaparks.lv
ūdens izklaides parks bez jumta 
pārseguma ar jautrām ūdens 
atrakcijām.

3  ventsPILs ūdens  
PIedZīvojuMu PaRKs
+371 25636777, www.udensparks.lv
ūdens piedzīvojumu parks ar lielo 
un mazo peldbaseinu, atlētikas zāli, 
aerobikas zāli, ūdens atrakciju un 
spa kompleksu.

jahtu ostas
1  ventsPILs jahtu osta 

 25,   3,5 m
+371 29287670, pils.real@apollo.lv 

       

        

Kur doties?
1  aktīvā atpūta pie Būšnieku ezera 

Labiekārtotas peldvietas un piknika 
vietas, laivu bāzē var iznomāt 
laivas. Velobraucējiem izveidots 
maršruts ar ērtiem veloceliņiem. 

2   dienvidu mols 
uz dienvidu mola izveidota 
labiekārtota pastaigu promenāde ar 
skatu platformu pie pašas bākas. 
tā ir lieliska vieta, kur vērot vareno 
jūras viļņošanos vētras laikā, kā arī 
lielo kuģu ienākšanu ostā.

ventspils ir pilsēta, kas neatstāj vienaldzīgu un var lepoties ar 
plašām atpūtas iespējām. piedzīvojumu parks iepatiksies atraktīvajiem un aktīva-
jiem, mazbānītis un bērnu pilsētiņas – ģimenēm ar bērniem. Ventspilī ūdenspriekus 
var baudīt zilā karoga pludmalē, Ventspils ūdens piedzīvojumu parkā, pludmales 
akvaparkā un spa kompleksā. savukārt uz ziemeļiem no Ventspils dodieties  
meklēt cilvēku neskartu ainavu un pludmales, kurās baudīt vientulību un piekrastes 
dabas skaistumu.

 ventspils tūrisma informācijas centrs 
+371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com
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TE DERĒTU PĀVILOSTAS 
KARTES IZNESUMS LIELĀKĀ 
MĒROGĀ

12. Pāvilosta–Labrags.  
  16 km, 1 diena

13. Užavas bāka– 
  Užavas upes grīva.  
  6 km, 1 diena

pāViLoSta – VeNtSpiLS

neskartā daba, baltās, klusās pludmales, priežu meži un stāvkrasti padara šo 
Baltijas jūras piekrastes posmu par unikālu galamērķi. 
Vietējie saimnieki, zvejnieki un ražotāji parūpēsies par jūsu labsajūtu ar svaigi kūpinātām zivīm, pašceptu maizi  
un dažādām aktīvās atpūtas iespējām pie jūras.

Pakalpojumu sniedzēji
1  IZBRaucIenI jūRā 

no PāvILostas 
+371 26557856 
www.pavilostamarina.lv
topcat katamarānu īre, burāšanas 
skola, vizināšanās ar kuģīti.

2  jūRas LaIvoŠana  
+371 29466501, +371 29464901 
www.seakayak.lv 
www.juraslaivas.lv
jūras kajaku noma. piekrastes 
maršruti, sērfošana viļņos. Laivas 
bērniem pludmalē. sitontop laivas 
un kanoe arī upju maršrutos.

3  PāvILostas jaunIeŠu 
seRF KLuBs 
+371 26444934, dagnisb@windsurf.lv
instruktora uzraudzībā iespējams 
apgūt vindsērfingu, kaitsērfingu, 
sērfingu vai mierīgo sup (airēšana 
ar sērfdēli). klubā pieejama 
inventāra noma.

4  PāvILostas KoKa LaIvas
+371 29125521 
www. pavilostaslaivas.lv 
airu laivu īre un izbraucieni pa 
sakas upi un baltijas jūru kapteiņa-
gida pavadībā. atpūtas braucieniem 
tiek izmantota elektropiedziņas 
laiva, bet tālākos braucienos jūrā 
un zvejā iespējams doties laivā ar 
dīzeļdzinēju.

5  veIKPaRKs das cRocodIL
+37125562998, www.krokodils.lv

6   vēju aģentūRa
+371 2910444 
www.veju-agentura.lv
sertificēta jahtu burāšanas skola.

7  vIZInāŠanās 
aR Zvejas KuģītI
+371 29449927 
www.zvejniekseta.lv
iespēja doties zvejā un zivju 
kūpināšana, airu laivu noma.
 

jahtu ostas
1  PāvILostas jahtu osta 

 20,   2,5–3,5 m
+371 2912552  
www.pavilostasjahtuosta.lv 

       

       
*

2  PāvILosta MaRIna 
 25,   2–3,5 m

+371 26557856  
www.pavilostamarina.lv 

       

    
*

   
*

Kur doties?
1  Pāvilostas pludmale 

teic, ka pāvilostā esot visvairāk 
saulaino dienu gadā. pilsētu ir 
iecienījuši aktīvā sporta cienītāji  
tās unikālo viļņu un vēju dēļ.

2  Piekrastes zveja un zivju 
kūpināšana 
iespēja piedalīties vietējo  
nozvejoto zivju kūpināšanas 
procesā un tās degustēt – viesu 
mājā “zvilnis“, viesu namā 
“āķagals“ (www.akagals.lv) vai 
kempingā “zvejnieksēta”  
(www.zvejniekseta.lv).

3  užavas bāka 
+371 28341836 
užavas bāka celta 1879. gadā, 
ar 19 m augstu torni, atvērta 
apmeklētajiem.

4  užavas alus darītava
+371 29219145, www.uzavasalus.eu 
te darina dzīvo alu, izmantojot 
dabīgās izejvielas. ekskursijas 
laikā iespēja uzzināt alus darītavas 
vēsturi, alus darīšanas nianses, 
kā arī degustēt užavas gaišo un 
užavas tumšo alu. 

5  tandēmlidojumi jūrkalnē
+371 25547550, www.adrenalins.lv 
eksotiskas emocijas tepat 
kurzemē – planēšana brīvajā 
lidojumā ar tandēma paraplānu  
no jūrkalnes stāvkrasta. 

 Pāvilostas  
tūrisma informācijas centrs 
+371 63498229, +371 29458532 
www.pavilosta.lv

jūras laivošanas 
maršruti
12  Pāvilosta – Labrags 

skaistākais kurzemes piekrastes 
laivojums. akmeņu sēklīši, strantes 
pārsteidzošais stāvkrasts ar svīru 
alām tajā, ielīči un mazu strautiņu 
grīvas, vecas baļķu piestātņu 
atliekas un ainaviskā Rīvas ieteka. 
ieteicams uzairēt pa Rīvu uz 
augšu līdz vecajam koka tiltam un 
krodziņam (1,5 km). Šajā posmā 
upē straumes praktiski nav.

13  užavas bāka – užavas upes 
grīva 

bākas piebraucamā ceļa galā ir 
užavas alus darītava ar arhitek-
toniski un sirsnības ziņā izcilo 
degustāciju zāli. pati užavas bāka 
ir interesantākā Latvijas bāka, kas 
maza un strupa, vējiem spītējot, 
uztupusies kāpas galā. maršruta fi-
nišā, užavas upes grīvā, ir labiekār-
tota un  ērti piebraucama Latvijas 
valsts mežu apmetnes vieta. 
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6  vIndsēRFInga KLuBs “RIetuMKRasts”
+371 29187779, www.rietumkrasts.lv
inventāra noma un apmācība – ūdensslēpes, pūšļi, 
kaitsērfings, vindsērfings, ūdens motocikli, laivas.

jahtu ostas
1  LIePājas jahtu centRs 

 40,   3,8-4,5 m
+371 26155882, www.promenadehotel.lv 

         
*

 
*

 
*

 
*

 

Kur doties?
1  akmeņraga bāka

+371 2 8350899
uzkāpjot bākā pa vītņveida kāpnēm, paveras 
fantastisks skats uz jūru un apkārtnes mežiem.

2  aktīvā tūrisma centrs  
“Kuršu vikingu apmetne”
+371 26490324, grobinasvikingi.lv
kuršu vikingu apmetne piedāvā lielisku iespēju 
izzināt kuršu vikingu dzīves ziņas, iejusties vikingu 
tēlos, izzināt leģendas, patīkami atpūsties ģimenes 
un draugu lokā.

3  Liepājas olimpiskā centra baseins un sPa
+371 634 80000, www.loc.lv
baudiet baseina un ūdens procedūru terapeitisko 
efektu rietumu Latvijas lielākajā un modernākajā 
baseinu un spa centrā.

4  Liepājas pludmale 
apmeklējot Liepāju vasarā, jūs atradīsiet lielāko 
pludmali baltijā ar smalkākajām un baltākajām 
smiltīm pasaulē. pludmalē izveidotas mierīgās un 
aktīvās atpūtas zonas. Liepājas pludmale kļuvusi 
īpaši slavena ar jautrām ballītēm jūras krastā kādā 
no pludmales kafejnīcām.

5  velosipēdistiem draudzīga pilsēta
Liepājā darbojas velonomas. pašlaik kopumā izbūvēti 
veloceliņi 40 km garumā. Veloceļveži un kartes, kā  
arī plašāka informācija par velo nomu pieejama  
Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā un  
www.liepaja.travel

6  Ziemeļu mols
ziemeļu mols būvēts 19. gs. beigās. Šī ir liepājnieku 
iecienīta vieta, kur vērot saulrietus, bet vētras laikā, 
kad jūra bango ar pilnu spēku, uz mola var gūt 
neaizmirstamus iespaidus.

 Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs 
+371 29402111, +371 634 80808, www.liepaja.travel

jūras laivošanas maršruti
14  akmeņrags – Pāvilosta 
tuksnesīgas pludmales laivojums. pirms dodieties 
jūrā, uzkāpiet akmeņraga bākā. apmēram laivojuma 
vidū ir jauka atpūtas vieta miera osta. finišs ir 
pāvilostā pie krodziņa āķagals. 

Liepāja –  
pāViLoSta

Pakalpojumu sniedzēji
1  aKtīvās atPūtas un veIKBoRda PaRKs

“BB WaKePaRK”
+371 26146183, www.bbwakepark.lv 
siltajā sezonā ir iespēja izmantot kabeļa veikborda 
trasi, airu laivas un sup aira dēļus. “bb wakepark” 
var atpūsties pludmales kafejnīcā,  sasildīties egles 
koka mucveida pirtī, gan apsildāmajā koka kublā.

2  KuģītIs “četRI vējI”
+371 26779025, +371 26386406, www.fourwinds.lv
izbraucieni ar kuģīti pa Liepājas ostas akvatoriju un 
atklātā jūrā, zveja jūrā, ceļojumi pa baltijas jūru.

3  LaIvu noMa “nIKnās LaIvas” 
+371 26377055, +371 26464294, www.niknaslaivas.lv
kajaku, kā arī pella airu laivu noma, kas īpaši 
piemērotas makšķerniekiem un ģimenēm ar 
bērniem. iesakām doties laivojumā pa cietokšņa 
kanālu, kas ir daļa no Liepājas ziemeļu daļas 
fortifikācijas sistēmas, vai Liepājas ezeru.

4  LIePājas KaItBoRdIstu BIedRīBa
www.kites.lv. kaitborda apmācība.

5  veIKPaRKs “vIKIng WaKe centeR” 
gRoBIņā
+371 29294912, www.vikingwake.com

Liepāja ir pilsēta ar bagātu vēsturi 
un senām kultūras tradīcijām, un 
tās arhitektūrā un pilsētvidē atspoguļojas dažādi 
vēsturiskie laikmeti. Liepāja un tās apkārtne ir 
ne tikai lielisks galamērķis kultūras, mākslas 
un mūzikas baudītājiem, bet arī aktīvās atpūtas 
cienītājiem.

14.  Akmeņrags–Pāvilosta. 10 km, 1 diena



15. Bernāti–Liepāja.  
     15 km, 1 diena Nida – BeRNāti – Liepāja

dienvidkurzemes piekrastē ceļotājs atradīs smilšainus liedagus, kur ļauties mierīgai atpūtai, kā 
arī dažādas iespējas baudīt aktīvu atpūtu pie jūras. dabas tūrisma cienītājus saistīs savvaļas zirgi un putnu vērošana 
papes ezerā. jūrmalciemā iesakām nobaudīt svaigi kūpinātas zivis. 

Pakalpojumu sniedzēji
1  aKtīvā atPūta PaPē

+371 26595623, rucavasnla@inbox.lv
aktīvā tūrisma inventāra noma 
atpūtai visos gadalaikos.  pieejami 
velosipēdi pieaugušajiem un 
bērniem, makšķernieku laivas, 
ūdens katamarāns, nūjošanas 
inventārs, kā arī slēpes ar visu 
aprīkojumu.

2  jūRas PastaIga jeB 
Longe cote
+371 29339677, www.sofijaslaivas.lv
aktīvās atpūtas veids, kas ietver 
pārvietošanos pa jūru paralēli 
krastam, izmantojot airus 
līdzsvaram. Šī nodarbošanās ir 
ļoti veselīga, jo ietver gan fizisku 
kustību, gan veselīgu vidi. 

3  KanoecentRs
+371 26116933 
www.kanoecentrs.lv
airu dēļu (sup) un kanoe noma 
un transports. aktīvās atpūtas 
pasākumu organizēšana.

4  LaIvoŠana LIePājas 
eZeRā
+371 29339677 
www.sofijaslaivas.lv
makšķernieku laivu un inventāra 
noma. Lielās piknika laivas 
“bārtinera” noma – līdz 15 vietām.

5  LaIvoŠana PaPes eZeRā
+371 26242365
ezerā ir izveidotas divas laivu 
bāzes, ko savieno iezīmēts ūdens 
tūrisma maršruts ar bojām 10 km 
garumā. papes ezera apkārtne 
ir viena no labākajām putnu 
novērošanas vietām Latvijā.

Kur doties?
1  dabas parks “Pape”

+37126693867, www.pdf-pape.lv
papes ezera krastos iespējams vērot 
savvaļas zirgus, sumbrus un taurus, 
bet no īpaši būvēta torņa – gājputnus. 
parks apskatāms gida pavadībā, ejot 
kājām, braucot ar riteni vai laivā. 
9 km garā papes dabas procesu 

taka piedāvā ceļojumu caur piecām 
ekosistēmām – ezers, pļava, mežs, 
purvs un kāpas. pa ceļam iespējams 
apmeklēt arī Latvijas etnogrāfiskā 
brīvdabas muzeja zvejnieku sētu 
“Vītolnieki”.

2  etnogrāfiskā māja ”Zvanītāji”
+371 26814051
Rucavnieku tradicionālo ēdienu 
degustācija – īsta rupjmaize, 
sklandrauši, baltais sviests ar 
kartupeļiem. Vasaras sezonā katru 
dienu plkst. 12.00–16.00 ir iespējams 
baudīt saimes pusdienas.

3  jūrmalciems un jūrmalnieku 
senatnes ekspozīcija
+371 6461735
jūrmalciems ir tipisks kurzemes 
jūrmalas zvejnieku ciemats. Šeit 
var apskatīt laivu piestātni un tīklu 
māju, kā arī jūrmalnieku senatnes 
ekspozīciju.

4  Maltīte jūras krastā
www.jurniekaligzda.lv   
www.verbelnieki.lv
te iespējams apmesties kādā no viesu 
namiem un baudīt maltīti gandrīz 
pašā jūras krastā, piemēram, vasaras 
kafejnīcā “siena Šķūnis”. turpat 
netālu atrodas arī krodziņš “jūrnieka 
Ligzda”, kur piedāvā nogaršot tikko 
kūpinātas zivis.

5  Piekrastes zveja un zivju 
kūpināšana
iespēja piedalīties vietējo zvejnieku 
nozvejoto zivju kūpināšanas  
procesā un tās degustēt –  
nīcā (+371 26596877),   
nidā (+371 29235120) un  
Rucavā (+371 29521002). 

 nīcas tūrisma  
informācijas centrs
+371 29458532, www.nica.lv

 Rucavas tūrisma  
informācijas centrs
+371 29134903, www.rucava.lv

jūras laivošanas 
maršruti
15  Bernāti – Liepāja
bernāti – Liepāja ir īpašs laivojums 
ar salīdzinoši apdzīvotu pludmali. 
piekrastes kūrortciemi seko cits 
citam, bet maršruta finišs jānotrāpa 
Liepājā, jūrmalas ielas galā. to 
vasarās nav grūti atpazīt – te kūsā 
aktīva pludmales dzīve. 
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