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Jūs sagaida novads, ko dēvē par četru 
ūdeņu novadu. Omulīgas pilauku sētas 
un pilauku sētiņas, dabas ieskauti ciemi, 
acīm tīkamas un iztēli rosinošas dabas 
ainavas, mazlietuviešu un žemaišu 
novada tūkstošiem gadu senā vēsture, 
gadsimtu gaitā saglabātā kultūra un 
tradīcijas, silti un draudzīgi cilvēki. To 
visu un vēl vairāk jūs atradīsiet Klaipēdas 
rajonā – reģionā, kuru apskalo Baltijas 
jūras viļņi un Kuršu joma, kur līkumo 
straujā Minijas upe un rajona zaļo seju 
atdzīvina ezeru zilās acis. 

Jūs iepazīsiet šo četru ūdeņu zemi, 
ceļojot pa apkārtni, atpūšoties lauku 
tūrisma sētās un baudot tradicionālos 
zivju ēdienus. Novada iedzīvotāji 
lepojas ar skaisto dabu, savu vēsturi 
un tradīcijām, jo Klaipēdas rajons ir 
etniski unikāls. To gandrīz uz pusēm 
sadala divu Lietuvas etnisko grupu – 
Mazās Lietuvas mazlietuviešu un Lielās 
Lietuvas žemaišu – vēsturiskais un 
kultūras mantojums. Ceļojot pa Klai-
pēdas rajonu, saglabājušās etniskās 
un kultūras atšķirības starp Mazo un 
Lielo Lietuvu ir lieliski redzamas. Tāpēc 
novēlam neaizmirstamus mirkļus un 
saturīgu atpūtu!

laipni 

lūdzam Klaipēdas rajonā – 
četru ūdeņu novadā 

Top 10 
Klaipēdas rajonā

Holandieša cepures krauja (olando kepurė) 
un ekoloģiskā izziņas taka „Litorina” drevernas mazo kuģu osta un skatu tornis

Klaipēdas zooloģiskais dārzs veselības takas

Jona Giža etnogrāfiskā māja dinozauru parks „apgāztā māja”

Piekrastes artilērijas baterija „Memel-nord” svencele

Lankupju piekaramais tilts Kalnišķes pilskalns
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Tas ir Klaipēdas rajona administratīvais centrs pie 
Minijas upes, bijusī vēsturiskā pierobežas pilauku 
sēta, caur kuru gāja robeža starp Mazo Lietuvu un 
Lielo Lietuvu. Vairāk par šo laika posmu un starpkaru 
periodu Gargždos var uzzināt, apmeklējot Gargždu 
novada muzeja ekspozīciju. Arī blakus muzejam 
esošais parks atceras tos laikus. Tas ir pilauku sētā 
dzīvojušo muižnieku baronu F. un E. Renē (Rönne) 
atstātais mantojums – angļu ainavu stila parks, kur 
pavasarī acis priecē narcišu pļava, bet gleznainajā 
Minijas upes ielejā vasarā notiek dažādi pasākumi. 

Kalnišķes pilskalns upes kreisajā krastā atceras pilauku 
sētas pirmsākumu, un no tā paveras panorāma, kas 
apbur pilauku sētas iedzīvotājus un viesus. Tie, kas 
nav vienaldzīgi pret labu filmu, vienmēr ir laipni gaidīti 
Lietuvas modernākajā kinoteātrī „Minija”, kurā atrodas 
arī fotoaparatūras un kino tehnikas muzejs. Tie, kam 
patīk aktīva atpūta un ūdens izklaides, var izmēģināt 
spēkus ūdens atrakciju parkā „Infinity” vai vienkārši 
palutināt sevi ar sauli, smiltīm un ūdeni karstā vasaras 
dienā Gargždu nomalē esošajā karjerā. Restorāns „Lijo” 
jūs vilina ar gardiem ēdieniem, bet mājīgā kafejnīca 
„Rūta” aicina kafijas un desertu cienītājus. 

VēŽaiČi, lapji

VēŽaiČi
Vēžaiči ir pilauku sētiņa 4 km attālumā no Gargž-
diem. Mūsdienās tā ir slavena ar 16. gs. grāfiem 
Volmeriem piederējušo muižu. Vēžaiču muižas ēku 
kompleksā ietilpst jēgera nams, divi vārti, stallis, 
sarga māja, degvīna tecinātava, govju kūts, klēts, 
māja un kapela. Muižas staļļos tagad atrodas pilauku 
sētas kultūras nams, bet parkā katru gadu notiek 
Oniņu svētki. 

lapji
Tā ir mazā Lietuvas Šveice. Gleznainā Lapju apkārtne, 
leģendārais Lapju pilskalns Žvelsas upes krastā un 
Lakstīgalu ieleja apbur visus, kas šeit ierodas. Vasarā 
tūristus piesaista smaiļošana Minijas upē, ziemā 
un pavasarī – ekstremāls peldējums Žvelsas upē. 
Ziemas izklaižu entuziasti tiek laipni gaidīti Utru 
kalnā, kur ir veselas trīs dažāda līmeņa slēpošanas 
trases. Tiek organizēti arī tūrisma pārgājienu paugu-
rainajā Lapju apkārtnē.

GarGŽdi

ūdens atrakciju parks „Infinity” 

ekstremāls peldējums Žvelsas upē

onas svētki vēžaičos

Netālu no Gargždiem tek Žemaitijas lielākā un 
skaistākā upe – Minija, kas vasarā ir smaiļotājiem 
pievilcīga vieta. Nav svarīgi, cik jums ir gadu, vai esat 
pieredzējis ceļotājs vai arī tikai iesācējs, brauciens pa 
šo upi daudzus aizrauj ar Klaipēdas reģiona unikālo 
dabu un kļūst par lielisku atpūtu dabā kopā ar visu 
ģimeni vai draugiem.

Vai zinājāt, ka   
par Gargždu Atdzimšanas simbolu tiek uzskatīta 1989.–1990. gadā 
celtā postmodernisma stila Sv. Erceņģeļa Miķeļa baznīca?

Minijas upes ieleja

Minija – smaiļotājiem pievilcīga upe

Kalnišķes (Gargždu) pilskalns

vēžaiču muiža

utru kalnsvēžaiču muižas Baltie vārti
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Karklė ir vienīgais zvejnieku ciemats Lietuvā pie 
Baltijas jūras, Piejūras reģionālajā parkā, kas 
saglabājis savu etnogrāfisko identitāti, vēsturi un 
tradīcijas. Oļu un balto smilšu pludmale, tīrs, priežu 
un jūras smaržas piesātināts gaiss un viļņu šalkoņa, 
veselības takas, veloceliņi, kas līkumo caur skaistām 
piejūras pļavām un priežu mežiem, apbrīnojami 
skaists dabas piemineklis – par Holandieša cepuri 
dēvētais stāvkrasts, kas apbur visus un piesaista 
ceļotājus, kuri ilgojas pēc ekskluzīvas atpūtas un 
jūras terapijas. 

Šeit gaida 3 dažāda garuma veselības takas, kas 
iezīmētas ar dažādām krāsām, bet visa 12 km garā 
taka prasīs tik daudz kaloriju, cik jūs uzņemtu, apēdot 
pusi šokolādes kūkas. Kad apnīk staigāt, dodieties 
izjādē. Karkles tuvumā ir vairākas zirgaudzētavas, kur 
ne tikai apmāca iesācējus, bet arī aicina pārgājienā 
ar zirgiem gar jūru. Noteikti apmeklējiet arī tuvumā 
esošos Otrā pasaules kara bunkurus, Kuršu laikus 
atgādinošo Kukulišķu pilskalnu, vecos zvejnieku 
kapus un uzziniet dzintara ārstnieciskās īpašības un 
tā ķeršanas noslēpumus. Asu izjūtu cienītājiem tiek 
piedāvāts izmēģināt lidojumu ar paraplānu kopā ar 
pieredzējušu pilotu un apbrīnot Holandieša cepures 
skatus no putna lidojuma. 

Īpašu uzmanību pievērš mūzikas festivāls „Karklė live 
music beach”, kas katru gadu augustā tiek rīkots jūras 
krastā. Septembrī aktīvā vietējā sabiedrība aicina 
piedalīties tradicionālajā piekrastes kopienu svētku 
saietā „Menkinė”, kurā tiek prezentēti tradicionālie 
amati, spēles, tradicionālā zivju zupa ar mencām un 
vietējā folklora. 

KarKlE

Holandiešu cepures krauja 

Pārcelieties uz 20. gs. sākumu un sajūtiet daļiņu no Otrā pasaules 
kara laika. To saodiet un pieskarieties Melnajā cietoksnī, ko dēvē 
arī par „Memel-Nord” nocietinājumiem pie Baltijas jūras. Tas ir ne 
tikai bunkurs, bet arī reģiona vēsture, ar kuru no jauna un daudz-
pusīgi iepazīsieties.    

Vai zinājāt, ka   
Karkle ir bagāta ar dabas resursiem? Šeit ir Ploča rezervāts, Holan-
dieša cepures, Nemirsetas un Šaipju ainavu liegums, Karkles botā-
niskais liegums, Kalotes botāniski zooloģiskais liegums, Karkles 
talasoloģiskais liegums un Karkles etnokultūras liegums. Parkā ir 
arī divi ledāju izcelsmes ezeri – Kalote un Plocis. 

iepazīstina jūs ar ekskluzīvo piekrasti. Šeit var iepazīties ar ekspozīciju 
par dzintara iegūšanu, zveju, kultūras mantojumu, jūras kāpu veido-
šanos, dzirdēt interesantus faktus par vietējiem augiem un dzīvnie-
kiem vai doties ekskursijā ar ar profesionālu gidu. 

VeselīBas takas 

Veselības takas – tiem, kas vēlas interesantus, gleznainus 
maršrutus, tiem, kam patīk pastaigas un aktīva laika pavadīšana 
dabā. Veselības taku sistēmu veido trīs apļveida takas: sarkanā – 
4 km, dzeltenā – 3,5 km, zilā – 4,5 km. Kopējais veselības taku garums 
ir 12 km. Sākt pastaigu pa šīm takām iespējams jebkurā ērtā vietā 
vai vietā, kas patīk. Neapmaldīties palīdz rādītāji, bet tabulā atro-
dama informācija par noieto attālumu, kā arī tēlaini salīdzinājumi, 
cik kalorijas tiek sadedzinātas, noejot attiecīgo attālumu. Lai to 
panāktu, salīdzinājumam izmantoti populāri pārtikas produkti un 
ēdieni, tāpēc rosina padomāt par veselīgāku uzturu un fiziskām 
aktivitātēm. Ejot pa Veselības takām, ne tikai pabūsiet svaigā 
gaisā, atslābināsieties, izbaudīsiet unikālo augu valsti, bet pa ceļam 
apmeklēsiet arī Piejūras reģionālā parka apskatāmās vietas: Kalotes 
ezeru, krasta artilērijas bateriju „Memel-Nord”, Kukulišķu pilskalnu, 
Holandieša cepures krauju, senos Karkles kapus. Veselības takas ir 
piemērotas arī nūjošanai.
Karklē ir unikāli dabas resursi (jūra, priežu meži), kuri tiek saistīti 
ar veselību, tāpēc dažāda tipa izmitināšanas iestādes piedāvā ar 
veselības tūrismu saistītus pakalpojumus (terapijas, SPA procedūras, 
pirtis).

24,4 m virs jūras paceļas paraboliska kāpa, ko pastāvīgi ārda viļņu 
brāzmas, un nolaižas jūras krastā no 16–18 m augsta slīpuma. 

Kustība nozīmē veselību, bet kustība dabā – tas ir veselīgi un 
patīkami.

„Memel-nord” nocietinājumi

Piejūras reģionālā parka apmeklētāju centrs   

Karkle no putna lidojuma

Terapijas Karklē

Festivāls „Karklė live music beach”
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Senais zvejnieku ciems, kas tiek minēts no 1253. 
gada, atrodas Kuršu jomas krastā pie Drevernas upes 
ietekas. Ja būtu iespējams ceļot atpakaļ laikā, tad tā 
laika ciemā apreibinātu zivju smarža un cilvēku dau-
dzums. Mūsdienās Dreverna kļūst arvien populārāka 
un modernāka, saglabājot seno piekrastes zvejnieku 
ciema struktūru, tāpēc ierodoties šeit var sajust tā 
garu. 

Apmeklējot atjaunotā, 20. gs. slavenā Kuršu jomas 
kuģu būvētāja Jona Giža (1867–1940) etnogrāfiskajā 
mājā ierīkotā muzeja ekspozīciju „Kuģu būvētāja 
lādi atverot” (19. lpp.), var piedzīvot ceļojumu laikā, 
iepazīstot novada kuģu būves un zvejas tradīcijas vai 
izkrāsojot spilgtāko reģiona simbolu – Drevernas vēja 
rādītāju, kam pasaulē nav analogu. Lauku sētā tāpat 
tiek organizēta izglītojoša izklaides programma un 
kulinārais kruīzs „ZIVJU CEĻŠ” (20.–21. lpp.), kur jūs gaida 
ne tikai unikāla pieredze Piemarē, bet arī iespēja kuģot 
pa Kuršu jomu ar seno kuršu buru kuģi „Dreverna”. 

Modernā mazo kuģu osta sniedz plašu pakalpojumu 
klāstu, lai atpūta vai viesošanās atstātu pēc iespējas 
neaizmirstamākus mirkļus. Tas ir 4* kempings, 
moduļu istabas „Avilys”, eiropeiskas virtuves restorāns 
„Dreverna”, izklaižu kuģu, ūdens velosipēdu, laivu un 
SUP dēļu noma, SPA pakalpojumi, sezonas apsildā-
mais āra baseins, bērnu rotaļu laukumi un vēl daudz 
citu pakalpojumu. Tāpat daudziem lielu iespaidu 
atstāj skats uz Nagļu dabas rezervātu, Kuršu jomu vai 
daudzajiem burātājiem un kaitotājiem, kas paveras no 
15 m augstā skatu torņa, bet vasaras sezonā netrūkst 
pasažieru regulārajā ātrgaitas prāmī Dreverna-Jod-
krante-Dreverna, kas savieno Kuršu jomas krastus.

drEVErna

Svencele – kaitotāju meka, kas atrodas Kuršu jomas 
austrumu krastā un dabas rezervātu ielenkumā. Tā ir 
unikāla ūdens sporta oāze, kurā ikviens var mācīties 
„savaldīt vēju” un relaksēties. Teritorija ir lieliski 
pielāgota ūdens sportam – kaitošanas, vindsērfinga 
un vējdēļu amatieriem un profesionāļiem. Neap-
tverams plašums, ūdens, vējš, skati otrā pusē kāpām 
un ar ainavu saplūstošs moderns atpūtas komplekss 
mīļi aicina ikvienu, kas nebaidās ūdens, prot peldēt 
un nevar dzīvot bez ekstremālām sajūtām un 
adrenalīna, notvert savu vilni!

sVEnCElE

Tās ir Lietuvā vienīgās slūžas, kuras atzītas par tehnikas pieminekli. 
Tās vēl joprojām reizēm tiek izmantotas savam mērķim.

Šķērsojiet Lietuvā garāko Lankupju piekaramo tiltu, kura garums 
130 m, bet platums 1,4 m. Ar metāla plāksnēm klāts tilts savieno 
Klaipēdas un Šilutes rajonus. Ir dati, kas liecina, ka šis tilts uzbū-
vēts XX gs. sākumā.

Lankupju piekaramais tilts

Vai zinājāt, ka  
pie Drevernas upes gandrīz 300 gadus darbojās liels zivju tirgus 
„Strykis”? Mūsdienās blakus Karaļa Vilhelma kanālam atradīsiet 
lauku tūrisma mītni ar tādu nosaukumu, bet kafejnīcā „Karaliaus 
Vilhelmo prieplauka”, kas darbojas vasaras sezonas laikā, varēsiet 
baudīt ne tikai zivju ēdienus.

Vai zinājāt, ka   
netālu no Drevernas var ieraudzīt vistaisnāko kanālu, kas nosaukts 
par godu Prūsijas karalim Frīdriham Vilhelmam I un mūsdienās 
strauji kļūst par populāru ūdens tūrisma trasi un atpūtas zvejas 
vietu? Karaļa Vilhelma kanāla būvniecība notika 1863.–1873. 
gadā. To raka vietējie iedzīvotāji, bet pēdējos gados, lai paātrinātu 
rakšanas darbus, tika atsūtīti arī franču karagūstekņi. Kanāla 
garums 25–27 km, platums 28–30 m, vidējais dziļums 1,7 m. 
1902.–1904. gadā uzstādīti 10 metāla tilti, bet mūsdienās ir 
saglabājušies tikai 2 tilti ar metāla konstrukcijām un 7 tiltu balstu 
atliekas. 

Lankupju slūžas

drevernas mazo kuģu osta

vēsturiska ekspozīcija par kuģu būvi un zveju

J. Giža etnogrāfiskā sēta

Burāšana ar kaitborda pūķi

unikāla ūdens sporta oāze
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Senā arhitektūra, autentiskums, piekaramie tilti pār 
Miniju, muzeji – tas viss atrodams Priekulē. Pilsēta ir 
slavena ar literātiem, grāmatu iespiedējiem un Mazās 
Lietuvas pilsētai raksturīgo arhitektūru. Atrodas 
pie gleznaina Minijas upes līkuma un ir pārpilna ar 
vēsturisko mantojumu: J. F. Šrēdera, J. Trauša lietu-
viešu grāmatu tipogrāfijas, krāsns podiņu fabrika, 
19. gs. pasta un dzelzceļa komplekss. Izvairoties 
no lielām izmaiņām, tā ir saglabājusies līdz mūsu 
dienām un ir iekļauta Kultūras vērtību reģistrā, 
bet pa veco dzelzceļa līniju Tilže-Šilute-Klaipēda 
mūsdienās regulāri kursē Lietuvas dzelzceļa vilciens 
maršrutā Klaipēda-Šilute-Klaipēda. 

Priekulē strādāja slavenais vācu jurists un rakstnieks 
E. Viherts (1831–1902), dzīvoja un strādāja rakst-
niece Ieva Simonaitīte (1897–1978). 1997. gadā viņai 
pilsētas centrā uzcelts piemineklis „Šventvakarių 
Ėvė” (aut. D. Matulaite), bet kopš 1979. gada rakst-
nieces vasarnīcā ierīkots memoriālais muzejs (18. 
lpp.) un ekspozīcija. 

Dabas cienītājus iespaidos Minijas piekraste 
un piekaramie tilti. Upes labā krasta līkumā ir 
gleznainais Vinģa parks ar ainavas stila elementiem, 
kur var redzēt liepas, ozolus, kļavas, bērzus, ošus 

priEKUlE

Apmeklētājiem vispievilcīgākā vieta ir Agluonēnu 
parks, bagāts ar ozoliem, kas iemūžina Lietuvas un 
Mazās Lietuvas vēsturi. Šeit ir Lietuvininku ozolu 
birzs ar pieminekli, kuru veido arka un neliels 
piemiņas akmens ozollapas formā, Mazās Lietuvas 
iedzīvotāju – mazlietuviešu jeb lietuvininku – 
piemiņai (aut. J. Čeps un Klaipēdas reģiona māks-
linieki) un izveidoti piemiņas akmeņi ievērojamā-
kajām Mazās Lietuvas personībām: K. Donelaitim, 
M. Mažvīdam, L. Rēzai, Vīdūnam, I. Simonaitītei, 
I. Kanta vecvectēvam – R. Kantam.

Ievērojami valsts darbinieki un notikumi, kas noteica 
Lietuvas vēstures attīstību, attēloti 100 ozolu „Laika 
spirālē”. Blakus parkam uzbērts kalns, kura virsotnē 
1990. gadā atklāja pieminekli-altāri Gediminaišu 
stabus (tēlnieks J. Mickevičus). Tā ir lieliska pasā-
kumu vieta, kur katru gadu tiek svinēta tradicionālā 
Jāņu diena – Jonines, skan folkloras kopas „Agluona” 
izpildītās lietuviešu tautas dziesmas un Mazās 
Lietuvas reģiona dziesmas, valsts un citos svētkos 
tiek iedegts altāris. 

Unikālajā Klaipēdas reģiona etnogrāfiskajā sētā tika 
izveidots pēckara Lietuvā pirmais Klona teātris, kur 
katru gadu notiek izrādes, etnogrāfisko ansambļu 
koncerti un citi kultūras pasākumi. 

aGlUonēni

Vanagu ciemu rotā 1909. gadā celta neogotiskā stila evaņģēliski 
luteriskā baznīca, kurai raksturīgas mūsdienīgas un racionālas 
arhitektūras iezīmes. 

un ievas. Šeit ir dabas piemineklis – Priekules ozols, 
bet takas, kas uz to ved, rotātas tautas mākslinieku 
veidotām koka skulptūrām. Parka ielejā katru gadu 
jūlijā notiek tradicionālie pilsētas un jāšanas sporta 
svētki – sacensības par E. Kļimova kausu. 

Vai zinājāt, ka    
Mazajā Lietuvā Meteņos pankūku vietā vārīja putru ar nosaukumu 
„šupinis”? Meteņos Priekulē notiek putras vārīšanas čempionāts. 

Vai zinājāt, ka  
Vanagos dzimusi lietuviešu literatūras klasiķe Ieva Simonaitīte un 
kādreizējo rakstnieces dzimšanas vietu iezīmē tautas mākslinieka 
veidota koka skulptūra?

Zirgu sporta svētki

dāmas ar cepurēm Piemineklis „Šventvakarių Ėvė” (aut. d. Matulaite)

Piemineklis-altāris Gediminaišu stabi 
(tēlnieks J. Mickevičus)

vanagu baznīca

Piemineklis Lietuvininku ozolu birzī Mazās Lietuvas 
personību piemiņai

Priekules vēsturiskais centrs

aglonēnu etnogrāfiskā sēta
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Veiviržēni ir viens no gleznainākajiem Klaipēdas 
rajona nostūriem, kura viļņaino reljefu šķērso viena 
no lielākajām Minijas pietekām – Veiviržes upe un 
iztekošās upītes. Pilsētiņā jūs apburs Sv. apustuļa 
un evaņģēlista Mateja baznīca ar koka baroka stila 
iezīmēm un 7 altāriem, Neatkarības piemineklis vai 
slavenā Sv. Jaunavas Marijas lurda. Pilsētiņas lielākie 
svētki ir jūlijā notiekošās Sv. Marijas Magdalēnas 
atlaidas.

Veiviržēnu apkārtnē ir daudz pilskalnu. Viens no 
tiem ir Veiviržēnu jeb Vilķu pilskalns, ar kuru sākas 
pilsētas vēsture. To ieskauj Veiviržes upes līkums, un 
līdz 15 m augstās, stāvās nogāzēs nolaižas Veiviržes 
ielejā. Vietai romantiku piešķir nostāsti par šeit reiz 
bijušo pagānu kulta vietu, kur dega mūžīgā uguns, 
un upuriem par godu mīlestības dievietei Mildai. 

Tiem, kas vēlas apskatīt iespaidīgāko Klaipēdas 
rajonā un vienu no vislabāk nocietinātajiem pils-
kalniem Lietuvā, vajadzētu apmeklēt ordeņa laikus 
pieredzējušo Skomantu pilskalnu. Kalna augstākajā 
vietā jūs redzēsiet 1928. gadā uzcelto pieminekli – 
par godu Mazās Lietuvas pievienošanas Lietuvai 5. 
gadadienai un Lietuvas neatkarības 10. gadadienai 
(aut. K. Rameika), jo agrāk netālu no pilskalna bija 
robeža starp Klaipēdas reģionu un Lietuvu. 1969. 
gadā pilskalna pakājē tika uzcelta tautas māksli-
nieka Vītauta Majora koka skulptūra „Žemaitis”, kas 
simboliski sargā šīs zemes no ienaidniekiem. 

VEiVirŽēni

Vai zinājāt, ka 
Klaipēdas rajona amatniecības centrā (17. lpp.) tiek organizētas 
izglītojošas tradicionālās amatniecības programmas? Šeit notiek 
maizes un gardu maizīšu cepšana, aušana, pīšana no klūdziņām 
vai avīzēm, leļļu gatavošana, ziepju vārīšana un daudzas citas 
nodarbības.

Nelielā pilsētiņa var lepoties ar vietējo amatnieku 
būvēto un autentisku interjeru saglabājušo Sv. 
Antana Paduvieša baznīcu, kur saglabājušās vienas 
no senākajām 18. gs. otrās puses baroka ērģelēm, bet 
Sv. Antana atlaidas (Antanines) ir ļoti gaidīti svētki. 

Judrēni ir slaveni ar sporta aviāciju, tie pazīstami kā 
leģendārā pilota Stefana Darjus, kurš šķērsoja Atlan-
tijas okeānu, dzimtā vieta. Darjus ciemā atrodas 
pilotam veltīts muzejs ar memoriālo parku (19. lpp.). 
Muzejā var iepazīties ar Lietuvas aviācijas vēsturi un 
eksponātiem par S. Darjus dzīvi. Memoriālajā parkā 
zemē ir apskatāms simbolisks granīta kompass, kura 
pamatā ir lidmašīnas „Lituanica” kompasa prototips. 
Šeit tiek rīkoti svētki par godu lidmašīnas „Lituanica” 
lidojumam pāri Atlantijas okeānam.

Katru gadu lielu cilvēku loku, kuri vēlas labi pasmie-
ties, pilsētiņā piesaista humora kolektīvu konkurss 
„Judrėnjuokis”. Aktīvā Judrēnu kopiena organizē 
Žemaitijas kulinārā mantojuma degustācijas, bet 
vairumu apmeklētāju galvenokārt interesē izglīto-
jošā programma „Siera ceļš” (17. lpp.).

jUdrēni

veiviržēnu pilskalns

sv. apustuļa evaņģēlista Mateja baznīca

simbolisks granīta kompass uz zemes

Lidotāja stepona darjus dzimtās mājas – muzejs

Izglītojoša programma „siera ceļš”

Judrēnu sv. antana Paduvieša baznīca

Vai zinājāt, ka  
netālu no Veiviržēniem esošo Vodkupišķes pilskalnu savulaik 
straujā Juodupja straume sadalīja divās daļās?

skulptūra „Žemaitis” (aut. v. Majors) skomantu 
pilskalnā

Tūristu nometne „Misgiriai” ar 1500 vietām ir lieliski piemērota 
piknikiem, salidojumiem vai festivāliem.
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doVili

dovilu pilskalns

Dovilu neogotikas evaņģēliski luteriskā baznīca, celta 1862. gadā.

Vēsturisks ciemats Mazās Lietuvas pierobežā, 
kur uzcelta neogotikas stila mūra evaņģēliski 
luteriskā baznīca. Cauri pilsētiņai stiepjas tūrisma 
velomaršruts „Pavyk pajūrio vėją”, pa kuru var 
aizbraukt līdz pat Liepājai. Dovilu etniskās kultūras 
centrs aktīvi organizē kalendāros svētkus, rīko 
izstādes, folkloras kopas „Lažupis” programmas, 
izglītojošas nodarbības, etnotūrisma maršrutus.

Vai zinājāt, ka  
Dovilu evaņģēliski luteriskajā baznīcā ir kristīts pirmais Lietuvas 
militārās aviācijas pilots no Klaipēdas reģiona – Eriks Mačkus 
(1903–1931)?

Vai zinājāt, ka  
Kisinu etnogrāfiskajos kapos apglabāts 1831. gada sacelšanās 
dalībnieks Antans Gelgauds (1792–1831) un viens no Lietuvas perio-
diskās preses pionieriem Johans Ferdinands Kelkis (1801–1877)? 

Endriejava atrodas skaistā pakalnā netālu no 
Kapstata ezera, tas ir Endriejavas iedzīvotāju 
lepnums, atpūtas, kultūras un sporta pasākumu 
vieta. Gandrīz katru ziemu uz Kapstata ezera 
ledus tiek rīkotas autosacīkstes, bet vasarā pilsētas 
laukumā notiek autoslaloma sacensības.

Lielākā daļa arhīvu avotu pirmās Endriejavas 
baznīcas dibināšanu saista ar 1780. gadā uzcelto 
koka baznīcu un uzskata to par pirmo. Endriejavas 
novads jau no seniem laikiem ir mežiem bagāts. 
Tā tuvumā ir zināmi divi pilskalni – Žvaginu un 
Norgelu. Saskaņā ar arheoloģiskajiem datiem 
akmens un dzelzs laikmetā Endriejavas apkārtne 
bija blīvi apdzīvota. 

Vai zinājāt, ka 
Žvaginu pilskalns ir augstākā vieta Klaipēdas rajonā? Tās augstums 
ir 148,3 m virs jūras līmeņa. 

1985. gadā, pateicoties A. Šaulīša pūlēm, netālu no pilskalna tika 
atjaunota Ablingas Dievmātes lurda. Tur notiek reliģiskie upuru 
piemiņas pasākumi – mise, himnu dziedāšana.

EndriEjaVa, aBlinGa 

Žvaginu pilskalns

Žvaginu pilskalna pakājē 1972. gadā ierīkots Ablingas memo-
riāls – 30 ozolkoka skulptūru ansamblis, veltīts 1941. gada 23. 
jūnijā nacistu nošauto Ablingas un Žvaginu ciemu iedzīvotājiem. 
Tas ir pirmais Lietuvā kolektīvi veidotais monumentālās tautas 
skulptūras piemineklis, kas atklāj dzīves tieksmi un naidu pret 
vardarbību.

evaņģēliski luteriskā baznīca 

Folkloras kopa „Lažupis”

ablingas memoriāls

ablingas dievmātes lurda

Kapstata ezers

1414 15



dInoZauru ParKs un „aPGāZTā MāJa”
Dinozauru parks atrodas skaistas dabas ielokā, muižas kompleksa „Radailių dvaras” teritorijā tikai 7 km 
no Klaipēdas. Dinozauru parkā savām acīm redzēsiet pirms 65 milj. gadu izmirušus dinozaurus. Glez-
nainā teritorijā dabas ielenkumā esošajā parkā „dzīvo” vairāk nekā 40 dabiska izmēra šņācošu, ūdeni 
spļaujošu un rēcošu dinozauru. Šeit atradīsiet arī ekstrēmu 5D kino, greizos spoguļus un enerģisku 
Dino labirintu, ūdens burbuļus, elektroauto, karuseļus un citas izklaides. Bet, ja vēlaties izmēģināt 
dzīvi kājām gaisā, iegriezieties „Apgāztajā mājā”, kur rotaļīgi izjuks ikdienas rutīna un jūs piedzīvosiet 
neizdzēšamus iespaidus un sajūtas! 

auTenTIsKs ZIeMeļaMerIKas IndIāņu cIeMs – vIneTū cIeMs
Vinetū ciems ir indiāņu dzīvās vēstures brīvdabas muzejs. Kopā ar īstu indiāni jūs izmēģināsiet 
indiāņu dzīvi autentiskās teltīs, ēdīsiet tradicionālos ēdienus un dzērienus, sajutīsiet brīvību, 
dodoties izjādēs zirga mugurā, iedegsiet radošuma dzirksti, strādājot rokdarbus, un pamodi-
nāsiet cīņas garu, šaujot ar loku vai metot tomahauku. Šeit rīb indiāņu bungas, bet akmeņu 
enerģētiskais labirints palīdz atbrīvot vēlmes, lai īstenotu sapņus. 
 

ZooLoģIsKaIs dārZs   
Neaizmirstama iepazīšanās ar eksotiskiem dzīvniekiem Klaipēdas apriņķa vienīgajā zoodārzā, 
kas atrodas tikai 10 km no Klaipēdas. Tajā dzīvo aptuveni 200 dzīvnieku. Šajā kolekcijā ir vairāk 
nekā 150 sugu, daudzas no tām iekļautas Lietuvas un Starptautiskajā sarkanajā grāmatā. Šajā 
zooloģiskajā dārzā jūs redzēsiet vienu no Baltijas valstīs retākajiem baltajiem tīģeriem. 
 

„GaMTos PerLas” – ZooLoģIJas MuZeJs un saFarI KarKLē
Unikāls medību trofeju muzejs, kam nav analogu Lietuvā un Austrumeiropā, pārsteidz ar 
eksponātu pārpilnību un daudzveidību. Šeit jūs redzēsiet satriecoša izmēra ziloni un žirafi, kā arī 
lauvas, zebras, degunradžus, pērtiķus, dažādus putnus un daudzus citus eksotiskus dzīvniekus. 
Tie, kas vēlas sajust Āfriku jūrmalā, tiek aicināti neko negaidīt un labā kompānijā izmēģināt safari 
Karklē, kas noteikti neatstās vienaldzīgu. Safari laikā jums būs iespēja pabarot dambriežus, stalt-
briežus un Dāvida briežus vai aļņu māti Meili (Mīlestību). 
 

„MeMeL GP” KarTodroMs 
Jūtieties kā slaveno brāļu R. un M. Šumaheru kartodromā – apmeklējiet „Memel GP”, lielāko 
kartodromu visā Žemaitijā! Izmēģiniet spēkus 260–300 metru garā atklātā trasē ar boksiem – 
trases kopējais laukums līdz 1800 m2 – un sajūtiet „Formulas 1” braucēja garu. 

Top 5 
BērniEM 

Pušyno iela 9, radailiai  
www.dino.lt

Šlikių iela 63, Šlikiai  
www.vinetukaimas.lt

durpyno iela 52, Jonušai  
www.zoosodas.com

Placio iela  146, Karklė  
www.gamtosperlas.lt

vaškių iela  30, Mickai  
www.memelgp.lt

KLaIPēdas raJona aMaTnIecĪBas cenTrs   
Centrā apmeklētājiem tiek piedāvātas vairāk nekā piecpadsmit amatniecības 
izglītības programmas: leļļu darināšana, aušana, kokgriešana, adīšana, kera-
mika, ādas mākslinieciskā apstrāde, maizes cepšana, klūdziņu pīšana u. c. Katra 
programma ir piemērota dažāda vecuma cilvēkiem. 

 +370 618 85 928 
 k.r.amatucentras@gmail.com

Judrēnu KuLInāraIs ManToJuMs 
Tie, kas vēlas labāk iepazīt zemaišu tradicionālo virtuvi, tiek aicināti uz 
izglītojošo programmu, kuras laikā būs iespējams nobaudīt dažādus ēdienus. 
Izglītojošā programma „Siera ceļš” aicina iepazīt mājas siera gatavošanu. Tiek arī 
pieņemti pasūtījumi sieru ražošanai, tiek piedāvāti vairāki desmiti veidu.

 +370 618 37 903 
 vilnorita@gmail.com

daudZFunKcIonāLaIs drevernas KoPIenas naMs   
(IZGLĪToJoŠā dZInTara darBnĪca)
Šeit varat sajust dzintara burvību un siltumu. Izglītojošās programmas piedāvā 
vēsturisku un vizuālu iepazīšanos ar dzintaru un tā apstrādi. 

 +370 699 30 840 
 valdas.jaura@gmail.com

ŠaLPēnu FILca naMs 
Šalpēnu kopiena jūs pārsteigs ar unikālu un modernu filca namu. Tajā esošā 
pirts piesaista ar izglītojošu pirts programmu, bet konferenču zāle ir piemērota 
ikvienam, kas meklē ekskluzīvu risinājumu saviem pasākumiem.

 +370 612 54 637 
 saltupe@gmail.com

vēŽaIČu KonFerenČu cenTrs
Konferenču zāle Vēžaičos piedāvā konferenču, apmācību, semināru organizē-
šanas, tulkošanas, ieskaņošanas, video tehnikas nomas un ēdināšanas pakal-
pojumus pasākumos. 

 +370 652 75 268 
 vezaiciu.bendruomene@gmail.com

iZGlĪTojoŠas nodarBĪBas 
Klaipēdas rajona KopiEnās

Mokyklos iela 2, veiviržėnai  
www.amatucentras.com 

Mokyklos iela 8, Judrėnai 
www.pajuriobendruomenes.lt

Klaipėdos iela 2, dreverna

draugystės iela 23, Šalpėnai 
www.pajuriobendruomenes.lt

Gargždų iela 29, vėžaičiai  
www.pajuriobendruomenes.lt
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GarGŽdu novada MuZeJs
Muzejs ar mūsdienīgiem un vizuāli pievilcīgiem līdzekļiem iepazīstina apmeklētājus 
ar Klaipēdas rajona un Gargždu pilauku sētas vēsturi. Rotaļīgā ekspozīcija „Gargždi 
starpkaru periodā 1918–1939” aicina apmeklētājus iepazīt starpkaru perioda piero-
bežas pilauku sētu. Uzzināsiet, ar ko nodarbojās Gargždu iedzīvotāji, kādus svētkus 
svinēja, kādu kontrabandu nesa pāri robežai, redzēsiet citus pilauku sētas dzīves 
mirkļus. Muzejs nodarbojas arī ar profesionālās mākslas izplatīšanu, prezentējot 
dažādu jomu mākslinieku darbus. 

 +370 46 452 214, +370 656 15 501 
 info@gargzdumuziejus.lt   
 www.gargzdumuziejus.lt

darba laiks: ii–Vi 11.00–18.00

Ievas sIMonaITĪTes MeMorIāLaIs MuZeJs
I. Simonaitītes memoriālais muzejs, kas apmeklētājiem vēris durvis pēc renovācijas, 
aicina ielūkoties mājā, kurā dzīvoja slavenā rakstniece, lai apskatītu autentiskas 
20. gs. 7.–8. desmitgades mēbeles, suvenīrus, aksesuārus, dāvanas un personīgās 
mantas, sajust rakstnieces piedzīvotās slavas elpu. Šajā divstāvu vasarnīcā autore 
pavadīja 1961.–1978. gada vasaras. 

 +370 46 454 247, +370 696 75 876 
 simonaitytes@gargzdumuziejus.lt  
 www.gargzdumuziejus.lt

darba laiks: ii–Vi 11.00–18.00

BrĪvĪBas cĪņu un TrIMdas vēsTures MuZeJs 
Muzejs veltīts atmiņām par lietuviešu nācijas brīvības cīņām. Muzeja fondā ir vairāk 
nekā 360 fotokopijas un fotogrāfijas, dokumentu oriģināli, videoieraksti, vēsturiski 
pētījumi un citi rakstiskie un vizuālie materiāli. Ekspozīcijā „Trimda un pretošanās 
Klaipēdas rajonā” apmeklētāji konsekventi iepazīsies ar partizānu kustību, iedzīvo-
tāju masveida deportācijām un ieslodzīšanu. Šeit saglabāti uzdāvinātie politisko 
ieslodzīto un izsūtīto priekšmeti. Muzeja āra ekspozīcijā jūs pieredzēsiet autentiskus 
pārdzīvojumus, apmeklējot trimdas vagonu vai partizānu bunkuru. 

 
 +370 696 26 175 
 tremties@gargzdumuziejus.lt  
 www.gargzdumuziejus.lt

darba laiks: ii–Vi 11.00–18.00

Klaipēdas rajona 
MUZEji

J. GIŽa eTnoGrāFIsKā sēTa
Rekonstruētajā J. Giža etnogrāfiskajā zvejnieku lauku sētā atrodas muzejs un Tūrisma 
informācijas centrs. Muzeja ekspozīcija „Jons Gižs. Kuģu būvētāja lādi atverot...” 
iepazīstina ar Drevernas kuģu būvētāju Jonu Gižu, Kuršu jomas buru laivām, vēja 
rādītājiem, piekrastes iedzīvotāju dzīvi un ieradumiem. Muzejā varēsiet izmēģināt 
dažādus kuģu būves rīkus vai izgatavot unikālu vēja rādītāju. Šeit tiek rīkotas arī 
izglītības programmas, kas iekļautas Kultūras pases pakalpojumu paketē.

 +370 696 95 861 
 gizo@gargzdumuziejus.lt  
 www.gargzdumuziejus.lt

darba laiks: ii–Vii 9.00–18.00 vasaras sezonā, ii–Vi 11:00–18:00 nesezonā

aGLonēnu eTnoGrāFIsKā sēTa
Tas ir viens no skaistākajiem un izcilākajiem Mazās Lietuvas koka arhitektūras 
piemēriem Rietumlietuvā. Etnogrāfiskajā lauku sētā apmeklējot ekspozīciju 
„Klaipēdas novada lauku sēta”, jūs redzēsiet lietuviešu sadzīvi, mājsaimniecības 
priekšmetus, dzirdēsiet stāstu par vietējo iedzīvotāju likteņiem un kultūras manto-
jumu Mazajai Lietuvai. Sētā notiek arī ikgadējās Klona teātra izrādes, etnogrāfisko 
ansambļu koncerti, citi kultūras pasākumi vai izglītojoša programma, kas iekļauta 
Kultūras pases pakalpojumu paketē.

 +370 665 24 278 
 agluonenu@gargzdumuziejus.lt  
 www.gargzdumuziejus.lt

darba laiks: ii–Vi 11.00–18.00

LIdoTāJa sTePona darJus dZIMTene – MuZeJs
Muzejs dibināts 1991. gadā un darbojas atjaunotajā S. Darjus vecāku lauku sētā. 
Dzīvojamajā mājā un klētī ierīkotas ekspozīcijas. 2007. gadā memoriālajā parkā 
sāka eksponēt simbolisku granīta kompasu, no kura centra precīzi pa azimutu 
iestādīti kociņi, kas apzīmē S. Darjus dzīvesvietu virzienus. Kompasa pamatā ir 
lidmašīnas „Lituanica” kompasa prototips.

 +370 46 319 767, +370 698 81 025 
 steponodariausgimtine@gmail.com 
 mrastikis@gmail.com 
 www.lam.lt

darba laiks: 
ii–Vi 09.00–17.00 (mēneša pēdējā ceturtdiena – brīvdiena)

sodo iela 5, Gargždai

vingio iela  11, Priekulė

Klaipėdos iela 29, Priekulė

Žvejų iela 13, dreverna

darjus c., Judrėnų seņ.

Klojimo iela 9, agluonėnai
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Izglītojoša izklaides programma „Zivju ceļš” aicina uz 
unikālo Lietuvas piekrastes ciematu Drevernu, kur 
daba ir radījusi labvēlīgus apstākļus dzīvei un zvej-
niecības biznesam. Šeit iepazīsieties ar zvejniecības 
vēsturi Kuršu jomā, tradīcijām, zvejnieku dzīvesveidu 
un kuģu būvi.

Kopā ar folkloras kopas dalībniecēm griezī- •
siet ratiņu, uzzināsiet šišonišķu-mazlietuviešu 
dialekta vārdus folkloras programmā „Į žvejus 
eisiu”.

Iepazīsieties ar piekrastes slavenā kuģu būvē- •
tāja J. Giža personību un Kuršu jomas buru 
kuģu būvniecību.

Uzzināsiet, kādi bija senie zvejas noteikumi,  •
uzminēsiet vēja rādītāju noslēpumu.

Nogaršosiet Mazās Lietuvas desertu – kafiju  •
un biezpiena kūku ar nosaukumu „gliumzinis 
pyragas”, nobaudīsiet unikālo Drevernas zivju 
zupu. 

Pacelsiet buras un Kuršu jomā kuģosiet ar  •
iespaidīgu seno kuršu buru kuģi „Dreverna”.

iZGlĪTojoŠa proGraMMa 
„ZiVjU CEĻŠ”

Bezmaksas, garšīgi, unikāli –
ZiVjU CEĻŠ!

Tas ir ekskluzīvs kulinārs ūdens tūrisma maršruts 
piekrastē pa Drevernu, Miniju, Karaļa Vilhelma 
kanālu, Kuršu jomu, Nemunas deltu. Kruīza laikā jūs 
apbrīnosiet piekrastes dabu, apmeklēsiet apskates 
vietas krastā, iepazīsities ar kuģu būvi un zvej-
niecības vēsturi. Un pats galvenais – kruīza laikā 
baudīsiet Pamares reģiona, Mazās Lietuvas zivju 
kulinārijas mantojumu: vietējos ūdeņos zvejotas 
sešu veidu kūpinātas zivis, zivju zupu vai zuša zupu. 
Nogaršosiet karalisko jeb zilo karpu un nobaudīsiet 
desertu – kafiju, šišionišķu vafeles, biezpiena kūku ar 
nosaukumu „glumzinis pyragas” un citus reģionam 
raksturīgos ēdienus. 

Slavenā Drevernas kuģu būvētāja J. Giža etnogrā-
fiskajā lauku sētā jūs sagaidīs ar Mazās Lietuvas 
desertu un folkloras ansambļa „Žvejytės” novada 

KUlinārais KrUĪZs 
„ZiVjU CEĻŠ”

folkloras programmu par zvejniekiem. Muzejā 
apmeklēsiet improvizēto J. Giža darbnīcu un atvēr-
siet slavenā piekrastes kuģu būvētāja instrumentu 
lādi. Nogaršosiet vietējā vīndara „MEMEL wine” 
vīnu. Ar ātrgaitas kuteri no Drevernas mazo kuģu 
ostas pa Drevernas upi, Karaļa Vilhelma kanālu un 
Minijas upi kuģosiet uz Kintu pusi. Pēc pusdienām 
tūrisma kompleksā „Mėlynasis karpis” turpināsiet 
kruīzu uz Minijas ciematu, Lietuvas Venēciju. Pa 
Atmatas upi iekuģosiet Kroku ezerā. Apmeklēsiet 
Ostadvares bāku. Mednieku takā jūs sasniegsiet 
pa Upaite upi, bet Knaupas līcī apbrīnosiet liliju 
plantācijas. Iebraucot Kuršu jomā, tālumā redzē-
siet Ventes bāku. Apstāsieties restorānā „Ventainė”. 
Braucot pa Kuršu jomu, apbrīnosiet mirušās 
kāpas – Nagļu dabas rezervātu, un sasniegsiet 
Drevernu. 

Kruīzs ir unikāls ar to, ka tiek kuģots četros ūdeņos ar 
ātrlaivas kuteriem vai divu veidu kuģiem, brauciena 
laikā pārsēžoties no viena otrā un daļu brauciena 
turpinot ar autobusu.

Ilgums: viena diena. 
Grupām no 10 līdz 30 personām.  
Kulinārijas kruīzu varat sākt no drevernas, Kintiem, Minijas 
ciema, ostadvares vai ventaines. 
Iespēja izvēlēties dažāda garuma un ilguma maršrutus.  
Tiek sagatavoti individuālie piedāvājumi. 

Papildus piedāvājam svētku vakariņas, nakšņošanu Kuršu jomas 
krastā, kuģošanu ar seno kuršu buru kuģi – „Dreverna”, makšķerēšanu 
un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

informācija un pieteikšanās:
   +370 648 23 198
   gizo.sodyba@klaipedosrajonas.lt

Ilgums: 4 stundas.  
Grupām no 10 līdz 30 personām. 
nepieciešama iepriekšēja reģistrācija.

Tiek piedāvāta arī ekskluzīva programmas pakete: izglītojoša prog-
ramma „ZIVJU CEĻŠ”, brauciens ar kuģi pa izvēlēto maršrutu, vakariņas 
(zvejniecības kulinārā mantojuma degustācija) un nakšņošana.
Programmas ilgums un cena ir atkarīga no jūsu vēlmēm. 

informācija un pieteikšanās:
   +370 648 23 198 
   gizo.sodyba@klaipedosrajonas.lt
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PasaŽIeru PrāMIs  
dreverna–JodKranTe–dreverna

 +370 678 77 789 
 www.dreverna.lt

aTPūTas IZBraucIenI KurŠu JoMā
drevernas mazo kuģu ostas administrācija

 55°31“04,0‘   21°13“10,3‘  
 +370 678 77 789 
 www.dreverna.lt

kuršu jomas senais buru kuģis „dreverna” (30 vietu)
 +370 648 23 198

kuģis „gilija” (50 vietu)
kuģis „Benas” (50 vietu)
izpriecu kuģis „Pašvaistė” (20 vietu)
kuteris „maxum” (8 vietas)
ātrgaitas kuteris „Yamaha” (10 vietu)

 +370 604 71 723
kuģis „raivita” (11 vietu)  
Buru jahta „Vitalija” (6 vietas)   

 +370 699 10 809 
kuģis „dreverna” (20 vietu)

 +370 686 26 911
kuģis „Priekulė” (12 vietu)

 +370 648 72 885
kuteris „robis” (5 vietas) 

 +370 682 96 193 
kuteris ma-r141 (8 vietas)

 +370 611 12 808
kuģis „Nelė” (12 vietu) 

 +370 686 40 996
kuģis „jurgita” (12 vietu)

 +370 671 75 764
kuģis „aurelija” (12, 50 vietu)   

 +370 686 26 396
kuģis „selina” lt-9367 (12 vietu)  

 +370 604 03 471
kuteris lt 10345 (5 vietas)  

 +370 610 42 979
kuģis „Palmė” (12 vietu)

 +370 630 74 977

BurāŠana ar KaITBorda PūĶI 
„life is life”

  +370 610 18 605 
 www.kaitumokykla.lt

„go2kite”
  +370 659 95 828 
 www.go2kite.com

„svencelė”
  +370 655 14 441 
 www.svencele.lt

aKTĪVā aTpŪTa „kiteguru”  
  +370 620 42 686 
 www.kiteguru.lt

„kNots vandens sporto akademija”
 +370 690 77 770 
 www.knots.lt

„Xpro”
 +370 686 79 979 
 www.xpro.lt/90-vasaros-kursai 

„BoardHouse”
 +370 655 24355 
 www.boardhouse.lt

sMaILĪŠu noMa
„Prie šaltinio” 

 +370 610 32 237 
 www.priesaltinio.lt

smailīšu centrs
 +370 698 82 700, +370 698 82 708 
 www.baidare.com

j. giža etnogrāfiskā lauku sēta  
 +370 46 476 301, +370 648 23 198 
 www.klaipedosrajonas.lt

„Vinetu kaimas”
 +370 602 50 008, +370 602 04 009 
 www.vinetukaimas.lt

„raganaitė”
 +370 605 91 412

„sigita smailītes”
 +370 698 39 114

suP dēļu, ūdens MoTocIKLu vaI LaIvu noMa
„Hortivita” 

 +370 604 71 723 
 www.dreverna.lt

veIKBorda ParKI
„cable park gribžė”

 +370 644 66 454 
 www.pirtiskaime.lt

„infinity”
 +370 637 77 688 
 www.iwp.lt

„go2wake”
 +370 659 95 828 
 www.go2kite.com

aTPūTas ZveJa
 +370 46 476 297, +370 656 01 591 
 www.stintusterkuzvejyba.lt

IZJādes ar ZIrGIeM
jāšanas sporta klubs „Žemaičiai”

 +370 687 71 518, +370 616 83 295 
 www.baniuliusodyba.lt

jāšanas pakalpojumu centrs „Horsemarket”
 +370 655 99 906 
 www.horsemarket.lt2222 23



LēcIenI ar IZPLeTnI  „Klaipėdos parašiutininkų klubas”
 +370 652 02 526 
 www.skydiving.lt

aTPūTas LIdoJuMI  „Klaipėdos avialinijos”
 +370 46 411 567, +370 699 57 960 
 www.airklaipeda.lt

ParaPLānI 
„Piekrastes paraplāni”

 +370 603 95 175
klaipēdas–karkles lidlauks

 +370 671 01 050
drevernā virs kuršu jomas

  +370 673 88 616 
 www.go2fly.lt

GoLFs „national golf resort”
 +370 46 420 000, +370 655 22 222 
 www.nationalgolf.lt

TenIss
gargždu brīvdabas tenisa klubs „setas”

 +370 687 88 001
„gargždų pramogos”

 +370 46 412 222, +370 646 12 747 
 www.gargzdupramogos.lt

„gribžė”

 +370 693 00 083 
 www.pirtiskaime.lt

„Memel padelio klubas”
 +370 612 23 579 
 www.klaipedospadelis.lt

sPa PaKaLPoJuMI
drevernas sPa

 +370 604 80 108 
 www.dreverna.lt

sPa-radaiļi

 +370 699 83 199 
 www.radailiudvaras.lt

sLēPoŠanas Trase  „utrių kalnas”
 +370 610 32 237, +370 699 03 781 
 www.utriukalns.lt

dInoZauru ParKs un „aPGāZTā MāJa”
 +370 685 11 764 
 www.dino.lt 

auTenTIsKs ZIeMeļaMerIKas IndIāņu cIeMs    
„vinetū ciems”

 +370 602 50 008, +370 602 04009 
 www.vinetukaimas.lt

KLaIPēdas ZooLoģIsKaIs dārZs 
 +370 673 64 706 
 www.zoosodas.com 

BrIeŽu dārZs un ZooLoģIJas MuZeJs „Gamtos perlas”
 +370 46 463 033, +370 687 30 700 
 www.gamtosperlas.lt

GarGŽdu KInoTeāTrIs „Minija”
 +370 46 277 720 
 www.gargzdukinas.lt

aGLonēnu BrĪvdIenu un aTraKcIJu ParKs 
 +370 681 71 631, +370 636 18 427

„Memel GP” KarTodroMs
 +370 650 11 966 
 www.memelgp.lt

PeInTBoLs „Trys drakonai”
 +370 46 451 733,  +370 684 88 835 
 www.dazasvydis.transer.net

BurBuļFuTBoLs
 +370 639 70 116, +370 630 88 303 
 www.noriupramogauti.lt

PIeKrasTes arTILērIJas BaTerIJa „Memel-nord”
 +370 630 20 263 
 memelnord@gmail.com

IZKLaIdēJoŠI KoGnITĪvā eKsKursIJa   
„dzintara ķeršanas noslēpumi”

 +370 650 21 337 
 www.amberguide.lt

vĪna deGusTācIJa  „Memelio vynas”
 +370 684 56 151 
 www.memeliovynas.lt

MūZIKas un KoKTeIļu Bārs „anell“
 +370 614 18 921

PIeJūras reģIonāLā ParKa aPMeKLēTāJu cenTrs  
 +370 46 412 483 
 www.pajuris.info

PIeKrasTes TūrIsMa KLasTerIs
 +370 46 476 301, +370 648 23 198 
 www.pamarioklasteris.lt
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naKTsMĪTnEs Un ēdināŠana

naKTsMĪTnEs

Viesnīcas

„lijo” *** 
Kvietinių iela 14, Gargždai
Tālr.: +370 46 470 430, +370 687 79 913, 
+370 670 40 221
info@lijo.lt
www.lijo.lt

Viesnīcā ir skandināvu stila interjers, dabīgi materiāli un 
mājīga, stilīga atmosfēra. Kafejnīcā-restorānā regulāri 
notiek pasākumi.

  1   12  30    WiFi     

„Gamtos perlas” ***
Placio iela 146, Karklė
Tālr.: +370 46 463 033, +370 687 30 700
info@gamtosperlas.lt
www.gamtosperlas.lt

Provansas stila viesnīca dabiskā patvērumā pie jūras. Lietuvas 
un Austrumeiropas vienīgais medību trofeju muzejs. Šeit 
uzkrāta unikāla fazānu un citu putnu kolekcija. Briežu dārzs 
un safari Karklē – tie ir iespaidi uz mūžu.

  2   15  35  1500    WiFi       

     

„Žaliasis slėnis” ***
Jungtinė iela 2, Aukštkiemiai
Tālr.: +370 46 473 090, +370 678 54 446
info@zaliasisslenis.lt
www.zaliasisslenis.lt

Atpūta netālu no Klaipēdas tiem, kas ilgojas pēc mājīguma 
un miera un vēlas paslēpties no pilauku sētas kņadas.

  3   18  41    WiFi      

Viesu nami

„Mingė” **** 
Klaipėdos iela 9, Priekulė
Tālr. +370 685 76 885
info@karcemaminge.lt
www.karcemaminge.lt

Mājīgi un moderni numuri Priekules centrā. Lieliska vieta 
rāmai atpūtai, kā arī konferencēm un svinībām.

  1   8  16    WiFi      

Moteļi

“avia” **
Oro uosto iela 9, Dirvupiai
Tālr. +370 614 13 001 
motelisavia9@gmail.com  
www.motelisavia.com

Motelis atrodas stratēģiskā vietā – Klaipēdas lidostas terito-
rijā pie automaģistrāles Klaipēda–Viļņa, pavisam tuvu Klai-
pēdas pilauku sētai (5 km līdz centram). 

  1  20  52    PL  WiFi      

„Vlantana” ***
Dvaro iela 1, Gobergiškė
Tālr.: +370 46  416 550, +370 640 11 223
motel@vlantana.lt
www.vlantana.lt

Motelis atrodas pie ātrgaitas šosejas. Jūs varat apmesties 
divvietīgos augstos un standarta numuros. 

  2   24  48     WiFi   

Kempings

 „olando kepurė” ** 
Krikštų iela 5, Karklė
Tālr. +370 686 62 915
info@olandokepure.lt
www.olandokepure.lt

Lieliska vieta aktīvai atpūtai, izklaidēm un sportam, kā arī 
ģimenēm ar bērniem. 

  1   10  28  50  50  500    DE  WiFi  

                

drevernas kempings****
Pamario iela 14, Dreverna
Tālr. +370 604 80 108
camping@dreverna.lt
www.dreverna.lt

Lieliska atpūtas vieta Kuršu jomas krastā. Tā ir kaitotāju un 
burātāju paradīze, vieta mierīgai ģimenes atpūtai, eksklu-
zīva vieta draugu kompānijām un romantiska vieta tiem, 
kas ir iemīlējušies. 

  2   34  272  22  50-100    WiFi        

                

apartamenti

„Melnmuižė” 
Placio iela 9, Karklė 
Tālr. +370 618 05 122
kbartkeviciene@gmail.com  
www.melnmuize.lt

Viesu nams, ko ģimene radījusi mierīgai atpūtai pie jūras.

  1  8  33    WiFi        

„Klevas” 
Placio iela 41C-B1, Karklė
Tālr. +370 650 17 751
klevass@gmail.com 
www.karklenida.lt

Mājīgie apartamenti ar privātām virtuvēm un vannas 
istabām, tikai 600 metru attālumā no jūras.

  2  5  15  2  10 600    WiFi     

      

„Užulapis” 
Užulapio iela 9, Lapiai
Tālr. +370 618 74 400
algina@gmail.com

Mājīga viensēta ģimenes atpūtai vai dažādām svinībām.

  3   1  14               

  

„smėlynas Klaipėda house” 
Pakrantės iela 3, Slengiai 
Tālr.: +370 677 50067, +370 611 55179
info@smelynas.lt 
www.smelynas.lt

Mājīga vieta ģimenes atpūtai. Ir divu veidu apartamenti: ar 
balkonu vai ar terasi.  

  4   5  10   WiFi     

„steam sauna apartments”   
Gedimino iela 4, Gargždai
Tālr. +370 687 57 160

Apartamentos ir sezonas piepūšamais āra baseins, turku 
pirts, bezmaksas bezvadu internets, iekšpagalms un terase. 

  5   3  6        WiFi   

lauku tūrisms 

„ažpurvinė”   
Ažpurvių iela 7, Ažpurviai 
Tālr. +370 687 54 090 
azpurviai@gmail.com, www.azpurvine.lt

Plaša un mūsdienīga lauku tūrisma sēta ģimenes svinībām 
un rāmai atpūtai. Tuvumā atrodas dīķis un mežs.

  1   8  80              

  

račkausku viensēta      
Kantvainių iela 5, Kantvainiai 
Tālr. +370 698 47 208  
rackauskusodyba@gmail.com
www.rackauskusodyba.lt

Mūsdienīga lauku sēta ar pirts kompleksu Aglonas upes 
krastā, tūristu nometnē ir lieliska vieta atpūtai, svinībām 
un salidojumiem.

  2    6  20              

    

Ekolauku sēta „Gandrų dvaras”    
Kojelių iela 19, Kojeliai
Tālr. +370 612 96 079
algirdasliudas@gmail.com

Ekoloģiskā viensēta mežā, tā ir piemērota svētceļniekiem, 
un šeit pieejami veselības pakalpojumi un klusuma rekolek-
cijas. Ārstniecības augu tūrisms.    

  3   2  10            

„smiltelė”
Klaipėdos iela 9, Dauparai
Tālr. +370 688 10 513
sodybasmiltele@gmail.com  
www.sodybasmiltele.lt

Mūsdienīga, moderna lauku tūrisma sēta atpūtai un 
ģimenes svinībām.

  4   10  20    DE  WiFi      

„Gribžė”     
Mokyklos iela 7, Gribžiniai
Tālr. +370 693 00 083
info@pirtiskaime.lt, www.pirtiskaime.lt

Visa lauku sētas „Gribžė” teritorija sadalīta 7 funkcionālajās 
zonās: Aukštaitijas, Dzūkijas, Žemaitijas, Suvalkijas un Kuršu 
sporta un izklaides, un bērnu atpūtas nometnes zonās. Centrā 
atrodas vējdēļu parks.

  5   18  100             

    

lauku sēta „lingrida” 
Kretingos iela 36, Gribžiniai
Tālr. +370 640 23 036
linajefimova@gmail.com 
www.lingrida.lt

Zemnieku viensēta paredzēta ģimenes svētkiem, plenēriem 
un biznesa pasākumiem.   

  6   5  30             

Muiža „lingrida” 
Kretingos iela 36, Gribžiniai
Tālr. +370 640 23 036
linajefimova@gmail.com, www.lingrida.lt

Grezna vieta dažādām svinībām. Tuvumā atrodas divas 
ūdenstilpnes, pirtis, tenisa korti un basketbola laukums.

  7   24  90         

„rūgpienių kaimas”  
Pakalnės iela 10, Kvietiniai
Tālr. +370 687 85 347
info@rugpieniukaimas.lt 
www.rugpieniukaimas.lt

Lauku sēta dabas ielokā ir piemērota aktīvai atpūtai un 
ģimenes svinībām. Te ir liela mājputnu un dzīvnieku kolekcija.  

  8   8  30              

   

„Gaspada”    
Bažnyčios iela 42, Sėlenai
Tālr.: +370 46 440 525, +370 620 47 979
info@gaspada.lt
www.gaspada.lt

Mūsdienīga viensēta nomaļā vietā, blakus mežam. Lieliska 
vieta biznesa pasākumiem. 

  9   5  60    WiFi           

     

Gervaičiu lauku sēta      
Gedminų iela 10, Gedminai
Tālr. +370 659 15 926
info@gervaiciusodyba.lt 
www.gervaiciusodyba.lt

Mūsdienīga lauku sēta netālu no Minijas upes. Lieliska vieta 
aktīvai atpūtai dabā un ģimenes svinībām.  

  10   11  42    WiFi          

    

„akmenynė”    
Gedminų iela 6, Gedminai
Tālr. +370 656 64 438
akmenyne@gmail.com

Etnogrāfiskā viensēta priežu mežā, blakus lielam dīķim. 
Lieliska vieta mierīgai atpūtai dabas ielokā ar SPA. 

  11    5  27    DE           

  

Majoru lauku sēta     
Majorų iela 21, Jurgiai
Tālr. +370 636 20 616
vytautas26@gmail.com

Tautas mākslinieka – tēlnieka Vītauta Majora lauku sēta.   

  12    8  43              
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Baņuļu lauku sēta     
Agluonos iela 20, Šiūpariai
Tālr. +370 687 71 518
info@baniuliusodyba.lt 
www.baniuliusodyba.lt

Zemnieku lauku sēta ģimenes svinībām, zirgu mīļotājiem. 
Ir jāšanas sporta klubs „Žemaičiai”, tiek organizētas bērnu 
nometnes 

  13   10  50                

„patyris”     
Patyrio iela 3, Patyris
Tālr. +370 620 56 824
raimonda.narvaisiene@gmail.com

Sēta atrodas gleznainā dabas nostūrī, blakus mežam, 40 km 
no Klaipēdas Rietavas virzienā. 

  14   12  50    DE          

  

„Karkelbeck no. 409”  
Placio iela 10, Karklė
Tālr. +370 686 60 389
info@karkelbeck.lt, www.karkelbeck.lt

Jūs gaida miers un šalcoša jūra aiz atvērtā loga, un dzintara 
un masāžas terapija. Iespēja dzīvot kā Bali salā – gazebo.

  15   3  14  90     100       

     

„pajūrio paštas” 
Placio iela 42, Karklė
Tālr. +370 698 22 997
pajuriopastas@gmail.com

Lauku sēta atrodas Piejūras reģionālajā parkā, blakus biju-
šajam pasta ceļam, pasta ēkā. Līdz pludmalei – 200 m. 

  16   3  10  200    WiFi        

„jūros mergelė” 
Placio iela 86, Karklė
Tālr. +370 652 22 292
aaa.vaida.atiene@gmail.com

Lauku sētā Piejūras reģionālajā parkā ir trīs mājiņas jaukai 
ģimenes atpūtai.

  17  3  18    300  WiFi     

Godas rudminaites lauku sēta 
Placio iela 88, Karklė
Tālr. +370 610 65 534
rudminas@splius.lt

Atrodas ciemata nomalē priežu mežā un atpūtniekus gaida 
tikai vasaras sezonā.

  18  5  17    200   

„Karklės vila”  
Placio iela 59, Karklė
Tālr. +370 699 84 927
poilsiskarkleje@gmail.com
www.karklesvila.lt

Divas Provansas stila villas, tikai 600 m no pludmales. 

  19   16  48  200   WiFi         

  

„padangė” 
Danės iela 15, Kretingalė
Tālr. +370 606 36 111
info@viskaslaisvalaikiui.lt
www.viskaslaisvalaikiui.lt

Viensēta Akmenes upes krastā, netālu no pludmales. Tiek 
organizēti kvadraciklu braucieni, peintbols.

  20  6  20                 

   

„national Golf resort” 
Tvenkinių iela 30, Stančiai
Tālr.: +370 46 420 000, +370 655 22 222
info@nationalgolf.lt, www.nationalgolf.lt

Golfa cienītājiem gleznainajā Danes upes ielejā ir pasaules 
standartiem atbilstošs klasiskais 18 bedrīšu „72 par” golfa 
komplekss ar treniņu laukumu braukšanas diapazonu un 3 
bedrīšu īso spēles laukumu.

  21   16  50    DE  WiFi         

„stančių klėtis”  
Rentos iela 88, Stančiai
Tālr. +370 688 88 729
stanciukletis@gmail.com 
www.stanciukletis.lt

Sēta blakus golfa laukumam – ģimenes atpūtai un 
ballītēm. 

  22   4  14            

Granicku lauku sēta   
Būdviečių c. 1C, Būdviečiai
Tālr. +370 671 66 840
andriusgranickas@gmail.com

Mājīgai ģimenes atpūtai laukos – plaša divu guļamistabu 
kotedža ar lielu terasi un pirti, āra lapene vasaras svinībām 
līdz 50 personām, vieta kemperiem.

  23  2  6           

„pakrantė”     
Pakrantės iela 7, Dituva
Tālr. +370 698 49 912
sbudreckas@gmail.com

Lauku sēta Minijas upes krastā. Blakus mājai ir unikāls 
piekaramais tilts pār Miniju.

  24  7  20    DE  PL  WiFi      

„strykis” 
Dzūkų iela 21, Dreverna
Tālr.: +370 699 40 747, +370 652 20 235
info@strykis.lt, www.strykis.lt

Viensēta pie Karaļa Vilhelma kanāla. Blakus atrodas Kuršu 
joma. Lieliska vieta ģimenes svinībām, dažādiem pasāku-
miem, vasarā darbojas kafejnīca un tūristu nometne.

  25   12  48              

  

 „stragnai” 
Pylimo iela 3, Stragnai II
Tālr.: +370 698 78 347, +370 46 454 135
prieminijos@takas.lt 
www.stragnai.lt         

Banketu zāle kāzām, jubilejām vai citām svinībām.

  26    6  20    WiFi        

„senojo dvaro sodyba”   
Kinčių iela 8, Gručeikiai
Tālr.: +370 685 63 743, +370 600 00 990
info@senojodvarosodyba.lt 

Lieliska vieta ģimenes svinībām, uzņēmumu ballītēm. 
Nodrošina organizēšanas un dekorēšanas pakalpojumus.

  27   5  50              

„Brastadvaris”  
Šapalo iela 43, Lankupiai
Tālr. +370 698 26 348
brastadvarisinfo@gmail.com 

Provansas stila lauku sēta gleznainajā Minijas krastā. Lieliski 
apstākļi svinību organizēšanai.

  28   16  70    WiFi         

„Memelio dvaras”  
Liaunų iela 2, Liaunai
Tālr. +370 615 50 504 
info@memeliodvaras.lt
www.memeliodvaras.lt

Ideāla vieta ģimenes svinībām un biznesa pasākumiem. 

  29   16  80              

     

„prie Vilhelmo kanalo”   
Pjaulių iela 54, Pjauliai
Tālr. +370 616 37 746
elvyvav@gmail.com
www.vasileviciusodyba.lt

Lauku sēta pie Karaļa Vilhelma kanāla. Klusa vieta semināru 
rīkošanai un izbraucieniem ar kuģīti Kuršu jomā. 

  30    3  28    WiFi           

      

„lietuvininku nams”  
Lietuvininkų iela 13, Priekulė
Tālr. +370 652 88 893
raimonda.ausre@gmail.com

Lieliska vieta klusai ģimenes atpūtai Priekulē, netālu no 
Vinģa parka.

  31  4  16    DE    

 „Kaimelis“  
Kalviškių iela 11, Priekulė
Tālr. +370 699 31 295
info@kaimelis.com,www.kaimelis.com

Mūsdienīga lauku sēta, kas saglabājusi senās Klaipēdas 
reģiona arhitektūras iezīmes, atrodas skaistā vietā. 
Piemērota gan klusai, gan ģimenes atpūtai.

  32    2  10    WiFi      

„pas brolius” 
Turgaus iela 47, Priekulė
Tālr.: +370 698 84 073, +370 639 92 346 
urbonavicius.donatas@gmail.com 

Lauku sēta atrodas gleznainā nostūrī ar dīķi. Mājīga, droša 
un lieliski aprīkota sēta, piemērota kāzām, jubilejām, citiem 
pasākumiem vai aktīvās atpūtas cienītājiem.

  33   22    WiFi           

„Keturi vėjai”  
Svencelės iela, Svencelė
Tālr. +370 672 26 428 
pamariovejas@gmail.com

Lauku sēta netālu no meža, 2 km līdz kaitotāju nometnei pie 
lagūnas. Lieliska vieta svinību organizēšanai, salidojumiem 
vai nometnēm. 

  34   2  25              

 „pamario burė”  
Svencelės iela 54, Svencelė
Tālr. +370 682 50 616
pamario.bure@gmail.com
www.pamariobure.lt

Ekskluzīvs dabas stūrītis netālu no Kuršu jomas – svinībām, 
atpūtai un aktīvai brīvā laika pavadīšanai.

  35   10  50    WiFi          

„linģu lauku sēta”  
Pagairės iela 3, Aukštkiemiai
Tālr. +370 698 37 606
lingiusodyba@gmail.com
www.lingiusodyba.lt

Atrodas netālu no Klaipēdas pilsētas, iepretim Zaļajai 
ielejai. Saimnieki jūs sagaidīs ar iekurtu kamīna un sirsnīgu 
viesmīlību.

  36   8  32    WiFi           

  

„pasagynė”     
Naujoji iela 50/52, Purmaliai
Tālr.: +370 699 65 835, +370 685 06 363
pasagyne@gmail.com

Mājīga lauku sēta netālu no Klaipēdas. Izcili apstākļi svinību 
un konferenču organizēšanai.

  37   11  50    WiFi          

„radailių dvaras”     
Pušyno iela 9, Radailiai 
Tālr.: +370 699 83 199, +370 652 55 666
infodvaras@gmail.com, www.radailiudvaras.lt

Mūsdienīga lauku māja dīķa krastā, tikai 7 km no Klaipēdas. 
Tās teritorijā ir „Dinozauru parks”, „Apgāztā māja” un „SPA 
Radailiai”.

  38    20  50    DE  WiFi         

        

„Župė”     
Pušyno iela 30, Radailiai
Tālr. +370 685 11 747                 
info@zupe.lt, www.zupe.lt

Liela un grezna banketu un konferenču zāle līdz 100 
personām, blakus atrodas „Dinozauru parks”.

  39   9  36    WiFi          

     

„Župė”     
Pušyno iela 30, Radailiai
Tālr. +370 685 11 747
info@zupe.lt, www.zupe.lt

Jauna un grezna banketu zāle līdz 50 personām ar brīnišķīgu 
skatu.

  40   7  14    WiFi          
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„pagraumenės malūnas”   
Malūno iela 3, Daukšaičiai
Tālr. +370 614 73 560
pagraumene@gmail.com 
www.pagraumene.lt

Atjaunota lauku māja ūdens dzirnavās ar vēsturiskām 
saknēm Šalpes upes krastā. Lieliska vieta ģimenes svinībām, 
salidojumiem, semināriem. 

  41   20  90             

„pozingė pegasas”  
Poškų iela 33, Pozingiai
Tālr.: +370 606 10 861, +370 606 11 576
pozingepegasas@gmail.com

Viensēta blakus mežam. Organizē dažādas svinības, ballītes, 
kāzas.

  42   8  45           

„Klotilda” 
Gandrų iela 1, Ežaičiai
Tālr.: +370 46 453 397, +370 615 41 436
lnraudien@gmail.com

Mājīga un moderna viensēta skaistā vietā – tiem, kas 
novērtē ekskluzīvu dizainu un greznību. 

  43   9  50             

   

„prie šaltinio”   
Trumpės iela 17, Lapiai
Tālr. +370 610 32 237
priesaltinio@gmail.com, www.priesaltinio.lt

Etnogrāfiskā sēta Žvelsas upes ielejā. Tiek organizēti brau-
cieni pa Minijas un Žvelsas upēm, pārgājieni, izglītojošas 
programmas. 

  44  3  25   DE             

  

„Gintaras”   
Linksmoji iela 12, Kuodžiai
https://www.booking.com/hotel/lt/sodyba-
gintaras.lt.html

Lieliska vieta ģimenes atpūtai. Atrodas pie ezera. 

  45  3  12    WiFi            

naktsmītnes  

„Miego namai”
Pylos iela 18, Maciuičiai
Tālr. +370 650 22 600
miegonamai@edelmeta.lt

Gargždu tuvumā ar koplietošanas virtuvi un atpūtas zonu.

  1   11  15   WiFi    

naktsmītnes un brokastis 

„Mackykių vila”  
Mackykių iela 9, Šakiniai
Tālr. +370 687 71 827
mackykiuvila@gmail.com
www.mackykiuvila.lt

Lieliska vieta klusai atpūtai un ģimenes svinībām tikai 14 km 
attālumā no Klaipēdas centra.

  1   6  15    WiFi          

  

Viesu nami 

„Frankesto svečių namai”
Klaipėdos iela 96, Gargždai
Tālr. +370 699 15 208
kjzilys@gmail.com,  
www.frankestosveciunamai.lt

Lieliska vieta ģimenes svinībām vai ilgākai atpūtai tikai 5 km 
no Gargždiem, pie krustojuma Klaipēda-Gargždi-Dovili.

  1   7  20   WiFi       

„VillaVanilla”  
Placio iela 54A, Karklė
Tālr. +370 639 08 190
info@villavanilla.lt, www.villavanilla.lt

Atrodas Piejūras reģionālajā parkā, 250 metru attālumā no 
jūras. Mājīgi numuri ar virtuvēm.  

  2   5  15  250    PL   WiFi      

      

„Karklės kopos”  
Placio iela 37, Karklė
Tālr. +370 687 49 456
info@karkleskopos.lt,www.karkleskopos.lt

Mājīgi numuri pie jūras, Piejūras reģionālajā parkā. Lieliska 
vieta atpūtai ar kemperiem un teltīm. 

  3  7  21   5 20  400    WiFi     

     

„olando kepurė”   
Krikštų iela 5, Karklė
Tālr. +370 686 62 915
info@olandokepure.lt, www.olandokepure.lt

Lieliska vieta atpūtai Piejūras reģionālajā parkā, blakus 
Baltijas jūrai un Holandieša cepures kraujai.

  4     9  27  500    DE  WiFi       

    

„naujoji Karklė”  
Karklininkų iela 4A-1, Karklė
Tālr. +370 669 87 000
naujojikarkle@gmail.com 
www.naujojikarkle.lt

Ģimenes atpūtas nams Karkles ciemā, netālu no Baltijas 
jūras.

  5   9  30  600   DE   WiFi      

 

„joldija”  
Placio iela 138, Karklė
Tālr.: +370 682 72 871, +370 682 51 111
joteik@gmail.com

Tā ir atsevišķa māja-dzirnavas ar pirti Piejūras reģionālā 
parka priežu mežā. 50 metri līdz pludmalei. 

  6   2  10  50   DE   WiFi       

     

aivara Eidina viesu nams    
Placio iela 37, Karklė
Tālr.: +370 46 446 626, +370 676 11 226
eidinas@yahoo.com

Pieticīgs viesu nams. Līdz pludmalei – tikai 300 m. 

  7  20  40  3 14  300         

 

„almadojus”  
Mokyklos iela 5, Dreverna
Tālr. +370 650 21 445
strumlina@gmail.com

Viesu nams Drevernā, pie Kuršu jomas, mājīgai atpūtai kopā 
ar ģimeni.

  8    1  6  DE   WiFi          

Tūristu nometnes 

račkausku lauku sēta    
Kantvainių iela 5, Kantvainiai 
Tālr. +370 698 47 208  
rackauskusodyba@gmail.com
www.rackauskusodyba.lt

Tūristu nometne – lieliska vieta atpūtai, svinībām, 
salidojumiem.

  1                  

 „Misgiriai” 
Misgirių iela 6, Misgiriai
Tālr. +370 687 37 695
info@misgiriai.lt 
www.misgiriai.lt

Lieliska vieta piknikiem ar teltīm. Piemērota salidojumu vai 
festivālu organizēšanai.

  2   1500               

„Karklės kopos”  
Placio iela 37, Karklė
Tālr. +370 687 49 456
info@karkleskopos.lt, www.karkleskopos.lt

Šeit var palikt ar teltīm un kemperiem. Teritorija robežojas ar 
viesu namu „Karklės kopos”.

  3  5  20  350    WiFi         

„Karkelbeck no. 409”   
Placio iela 10, Karklė
Tālr. +370 686 60 389
info@karkelbeck.lt, www.karkelbeck.lt

Šeit jūs gaida miers ar šalcošu jūru, dzintara un masāžas 
terapiju. Iespēja dzīvot kā Bali salā – lapenē. 

  4   90     110            

„Klevas”  
Placio iela 41C-B1, Karklė
Tālr. +370 650 17 751
klevass@gmail.com  
www.karklenida.lt

Tūristu nometne robežojas ar apartamentiem „Klevas” tikai 
600 metru no jūras.

  5  2 8  600    WiFi         

„Karklecamp” 
Placio iela 54A, Karklė
Tālr. +370 645 39 330 
karklecamp@gmail.com
www.karklecamp.com

Atrodas skaistā vietā, pavisam netālu no jūras un robežojas 
ar viesu namu „Golf Inn”. 

  6  250    DE  PL  WiFi      

„Karklės sos vaikų 
poilsiavietė”  

Placio iela 46, Karklė
Tālr.: +370 684 25 985, +370 672 06 689
karkle@sos-org.lt 
www.karkle.lt

Vasarā šeit atpūšas Lietuvas SOS bērnu ciematu aprūpē 
esošie bērni. Tiek pieņemtas arī ģimenes ar bērniem. 

  7   6  18  6 40  350    WiFi    

            

„pajūrio takas”  
Placio iela 54A, Karklė
Tālr. +370 601 05 001
pajuriotakas@gmail.com, www.pajuriotakas.lt

Viesu nams atrodas Karklē, Piejūras reģionālajā parkā. 
Pludmale ir tikai 250 m attālumā. 

  8   6  14  250            

   

„Golf inn”  
Placio iela 54A, Karklė
Tālr.: +370 688 48 280, +370 676 86 879
info@golfinn.lt,  www.golfinn.lt

Jums tiek piedāvāti divi mājīgi apartamenti 4–5 cilvēku ģimenei 
un liels, ērts viesnīcas tipa numurs 2–3 personām.

  9    3  11  250   DE  PL  WiFi     

„Vinetu kaimas”  
Šlikių iela 63, Šlikiai
Tālr.: +370 602 50 008, +370 602 04 009
info@vinetukaimas.lt
www.vinetukaimas.lt

Autentisks Ziemeļamerikas indiāņu ciems. Lieliska vieta 
aktīvai atpūtai, izklaidēm, sportam vai izbraucieniem ar 
teltīm. Ir bērnu nometnes, izglītojošas programmas un 
indiāņu muzejs.

  10   2  30  70             

          

„strykis”  
Dzūkų iela 21, Dreverna
Tālr.: +370 699 40 747, +370 652 20 235
info@strykis.lt
www.strykis.lt

Kempings pie Karaļa Vilhelma kanāla netālu no Kuršu jomas. 
Lieliska vieta dažādiem pasākumiem, vasarā darbojas 
kafejnīca.

  11               

Kaitošanas un burāšanas 
centrs „svencelė”   

Svencelės iela 49A, Svencelė
Tālr. +370 655 14 441
info@svencele.com
www.svencele.com

Iecienīta vieta kaitotājiem un sērfotājiem. Ir veikbords, 
ūdenssporta skola, naktsmītnes jūras stila konteineros.

  12  22  90               
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„Minijos senvagė”  
Lankų iela,  Rudaičiai
Tālr. +370 683 55 583
minijossenvage@gmail.com 
www.minijossenvage.lt

Tūristu nometne skaistā Minijas senlejas ainavu rezer-
vātā, tikai 7 km no Gargždiem un 4 km no Viļņas-Klaipēdas 
šosejas.

  13  1000               

skolēnu nometnes

„Žilvitis”   
Placio iela 28, Karklė
Tālr.: +370 46 463 146, +370 686 84 478
balsiene.zilvitis@gmail.com
www.zilvitis.eu

Skolēnu nometne Piejūras reģionālā parka teritorijā, jūras 
krastā.

  1   400  500             

     

„pasaka”  
Vydūno iela 2, Kukuliškiai
Tālr.: +370 5 261 0082, +370 647 06 322
info.pasaka@lmnsc.lt 
www.stovyklos.lmnsc.lt 

Vasaras nometne aicina lieliski pavadīt laiku kopā ar vienau-
džiem. Tiek nodrošināta ēdināšana. 

  2   400  500             

Cits

 „Trys mylimos”  
Gobergiškės iela 8, Šlapšilė
Tālr. +370 610 22 610
trysmylimos@gmail.com

Atrodas netālu no šosejas, 13 km no Klaipēdas. Tiem, kas vēlas rīkot 
ģimenes svinības, konferences vai seminārus lauku vidē, saimnieki 
piedāvā banketu un konferenču zāli, viesnīcu un divas pirtis.

  1   19  40    DE  WiFi      

Macis stanislovs  
Gargždų iela 37, Vėžaičiai
Tālr.: +370 46 458 120, +370 699 90 729
laimutemaciene05@gmail.com

Mājīgas istabas caurbraucošiem ceļotājiem. Ir pirts un 
banketu zāle līdz 30 personām.

  2  4  8        

„Gargždų pramogos”   
Skaidrioji iela 12, Gargždai
Tālr.: +370 46 412 222, +370 646 12 747
uzsakymai@gargzdupramogos.lt
www.gargzdupramogos.lt

Izklaides komplekss ar dažādām sporta un ūdens 
aktivitātēm.

  3   2  16              

atpūtas komplekss  
„raganaitė” 

Gerduvėnai
Tālr. +370 605 91 412
raganaitesbaidares@gmail.com

Piedāvā izbaudīt pirts kompleksu, bet vasarā – smaiļot pa 
Minijas upi un apmesties kempingā. 

  4   2  16               

   

ēdināŠana

Kafejnīca-bārs  „Kryžkelė”  
Agluonos iela 2, Agluonėnai
Tālr.: +370 46 442 280, +370  611 38 636
kryzkele@erdves.lt  
www.pirtis.lt/pirtys/kryzkele

  1      I-VII 7.00-22.00

 Vietne „agluona” 
Kantvainių iela 5, Kantvainiai
Tālr.: +370 698 47 208, +370 699 80 137
rackauskusodyba@gmail.com
www.rackauskusodyba.lt

  2      I-VII 11.00-22.00

Kafejnīca „Vlantana” 
Dvaro iela 1, Gobergiškė 
Tālr.: +370 46 416 550, +370 645 41 851
motel@vlantana.lt 
www.vlantana.lt

  3      I-VII 8.00-17.00

dovilas bistro   
Klaipėdos iela 20, Dovilai
Tālr. +370 681 45 655
bistro.dovilai@gmail.com

  4      I-V 9.00-18.00, VI-VII 10.00-18.00

restorāns-kafejnīca „lijo”   
Kvietinių iela 14, Gargždai
Tālr.: +370 46 470 430, +370 687 79 913, 
+370 670 40 221
info@lijo.lt, www.lijo.lt

  5      I-VII  8.00-24.00

Kafejnīca-picērija „ievos 
skanėstai”   

Klaipėdos iela 72, Gargždai
Tālr. +370 656 89 626
kavine@ievosskanestai.lt 
www. ievosskanestai.lt

  6      I-IV  9.00-22.00, V-VI 9.00-23.00, VII  10.00-22.00

aMaM bistro
Klaipėdos iela 6-2, Gargždai
Tālr. +370 674 64 003
amamcafe26@gmail.com

  7      I-V 8.30-18.00, VI 8.30-15.00, VII closed

„rūta” konfektes un kafija   
Klaipėdos iela 16, Gargždai
Tālr. +370 618 73 233
kavineruta@gmail.com  
www.facebook.com/saldainiaiirkava

  8      I-VII 10.00-20.00

„desertų namai” 
Klaipėdos iela 28, Gargždai
Tālr. +370 623 97 037
desertunamai@inbox.lt 
www.facebook.com/Uabdesertunamai

  9      I-V 9.00-19.00, VI 10.00-19.00, VII 11.00-16.00

Kafejnīca-bārs „Bastilija”    
Kvietinių iela 15, Gargždai
Tālr.: +370 646 54 555, +370 656 28 004
kavine.bastilija@gmail.com 
www.facebook.com/bastilijakavinebaras

  10      I-IV 11.00-22.00, V-VI 11.00-24.00, VII 11.00-22.00

„Kinų drakonas” 
Klaipėdos iela 9, Gargždai
Tālr. +370 670 07 272
info@auksinisliutas.eu  
www.auksinisliutas.eu

  11      I-IV 11.00-22.00, V-VI 11.00-23.00, VII 12.00-22.00

„skveras” 
Klaipėdos iela 3, Gargždai
Tālr. +370 651 87 162

  12      I-VI 10.00-22.00, VII 11.00-21.00

Kalotes kafejnīca   
Naujoji iela 29, Kalotė
Tālr. +370 609 44 645
sodyba4you@gmail.com

  13      I-VII 11.00-22.00

Medījumu restorāns    
„Gamtos perlas” 

Placio iela 146, Karklė
Tālr.: +370 620 33 037, +370 686 87 600
gamtosperlas.restoranas@gmail.com
www.gamtosperlas.lt

  14      I-V 12.00-22.00, VI-VII 10.00-23.00

Kafejnīca-bārs „olando 
kepurė” 

Krikštų iela 5, Karklė
Tālr. +370 686 62 915
info@olandokepure.lt
www.olandokepure.lt

  15      vasaras sezonā I-VII 10.00-24.00, nesezonā pēc pasūtījuma

Kafejnīca-bārs „Žvejo 
sodyba”   

Placio iela 24, Karklė
Tālr. +370 46 486 205

  16      vasaras sezonā I-VII 11.00-24.00, nesezonā 11.00-20.30

Kafejnīca-bārs „Kukudra” 
Klaipėdos iela 16, Kretingalė
Tālr.: +370 46 446 736, +370 616 00 869
kukudra@kukudra.lt 
www.facebook.com/kukudra/

  17      I-VII 11.00-23.00

restorāns „dreverna” 
Pamario iela 12, Dreverna
Tālr. +370 648 33 399
camping@dreverna.lt 
www.dreverna.lt

  18      I-VII 10.00-23.00

Kafejnīca „Karaliaus 
Vilhelmo prieplauka”   

Dzūkų iela 21, Dreverna
Tālr.: +370 699 40 747, +370 652 20 235
info@strykis.com, www.strykis.lt

  19    asaras sezonā V-VII 10.00-23.00

restorāns-krodziņš „Mingė” 
Klaipėdos iela 9, Priekulė
Tālr.: +370 46 454 351, +370 656 01 554
info@karcemaminge.lt 
www.karcemaminge.lt

  20     vasaras sezonā  I-VII 08.00-24.00, 
                           ziemas sezonā  I-V 8.00-23.00, VI 8.00-24.00, VII 8.00-23.00

Meat lovers Camp
Svencelės iela 49, Svencelė
Tālr.  +370 650 38 927
klaipeda@meatloverspub.lt

  21      vasaras sezonas  I-V 9.00-22.00, VI-VII 9.00-23.00

Kafejnīca „Venckai 
Venckuose”  

Kintų iela 6, Venckai
Tālr.  +370 630 04 355
www.facebook.com/kavine.venckaivenckuose

  22      I-IV 10.00-22.00, V-VI 10.00-24.00, VII 10.00-22.00

restorāns „Žaliasis slėnis” 
Jungtinė iela 2, Aukštkiemiai
Tālr. +370 46 313 898
restoranas@zaliasisslenis.lt
www.zaliasisslenis.lt

  23      I-VI 11.00-23.00, VII 12.00-23.00

Bārs „Korys”  
Mėtų iela 2, Jakai
Tālr. +370 676 36 512
baraskorys@gmail.com
www.baraspirtiskorys.lt

  24     I-IV 11.00-22.00, V-VI 11.00-23.00, VII slēgts

restorāns „radailių dvaras” 
Pušyno iela 9, Radailiai
Tālr.: +370 699 83 199, +370 652 55 666
infodvaras@gmail.com
www.dino.lt

  25      I-IV 11.00-22.00, V-VI 11.00-23.00, VII 11.00-22.00

„skalvija dreverna” 
Mokyklos iela 4, Dreverna
Tālr. +370 640 00 285
v.alminauskas@gmail.com 

  26      I-VI 11.00-22.00, V-VI 11.00-02.00, VII 11.00-22.00

ēdnīca „Bulvė” 
Kvietinių iela  9, Gargždai
Tālr. +370 46 452 409

  27     I-V 08.00-18.00, VI 09.00-17.00, VII 09.00-16.00

3232 33



 _  Numuriņu skaits 

 _  Vietu skaits 

 Pirts 

 Kubls

  Baseins

 Spa

 Kafejnīca 

 Ēdināšana

 Virtuve 

 Pludmale 

 Dīķis 

 Veikals 

 Ekoloģiska saimniecība 

 Ārstniecisko augu vākšana 

 Izglītojoša programma 

 Aktīvās izklaides 

 Ekstremālās izklaides

 Ziemas izklaides 

 Burāšana 

 Peintbols 

 Golfs 

 Šautriņi 

 Velosipēdi 

  Smailītes 

 Niršana 

 Slēpošana

 Badmintons 

 Šaušana ar loku 

 Galda teniss 

 Āra teniss 

 Makšķerēšana 

 Basketbols 

 Volejbols 

 Futbols

 Jāšana 

 Trenažieri 

 Āra skatuve 

 Nometnes vieta 

 Kempings 

 Lapene 

 Ugunskura vieta 

 Kamīns 

 Grils

 Kemperis 

 Safari

_  Attālums līdz jūrai 

_  Vtelšu vietu skaits 

_   Kemperu vietu skaits 

_  Vietu skaits mājiņās 

 Angļu valoda 
DE  Vācu valoda 
PL  Poļu valoda 

 Itāļu valoda 

 Zviedru valoda 

 Krievu valodaa 

 Strādā visu gadu 

 Pielāgots personām ar invaliditāt 

 Ūdens izklaides 

 Terase 

WiFi Wifi bezvadu internets 

 Draudzīgi dzīvniekiem 

 Bērnu rotaļu laukums 

 Automobiļu stāvlaukums

 

 Lauku tūrisms 

 Izmitināšana 

 Viesnīca 

 Tūristu nometne 

 Ēdināšana 

 Pludmale 

 Degvielas uzpildes stacija 

 Muzejs 

 Baznīca 

 Sena apdzīvotā vieta 

 Pilskalns

 Kapsēta 

 Muiža 

 Slimnīca 

 Kempings 

 Klaipēdas zooloģiskais 
dārzs 

 Slēpošanas trase 

 Veikborda sporta trase „Cable Park 
Gribžė” 

 Drevernas skatu tornis 

 Drevernas mazo kuģu osta 

 Svenceles kaitborda bāze 

 Autentiska Ziemeļamerikas indiāņu 
nometne „Vinetu kaimas” 

 Golfa kūrorts “National Golf Resort”

 Dinozauru parks 

 Gargždu kino teātris „Minija”

 Izklaižu lidojumi un izpletņlēkšana 

 Piejūras reģionālā parka apme-
klētāju centrs 

 Piekrastes artilērijas baterija 
„Memel- Nord”

 Safari

 SPA

 „Memel GP” kartodroms

aPzīmĒjUmi 

aPzīmĒjUmi 

Izdevumu sagatavoja:    Klaipēdas rajona tūrisma informācijas centrs

Foto: Klaipēdas rajona tūrisma informācijas centrs, Klaipēdas rajona pašvaldība, Priekules 
kultūras centrs, Gargždu novada muzejs, Klaipēdas rajona amatniecības centrs, Aušra Mendele, 
Andrjus Kundrots, Gintautas Rusteika.

dizains:  Linas Janonis

Izdevējs un iespiedējs: S. Jokužio leidykla-spaustuvė www.spaustuve.lt
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 Kaimo turizmas
 Apgyvendinimas
 Viešbutis

Turistinė stovykla 
 Maitinimas
 Paplūdimys

 Degalinė
 Muziejus

 Bažnyčia
 Senovės gyvenvietė

 Piliakalnis
 Kapinynas
 Dvaro sodyba
 Ligoninė
 Kempingas
 Klaipėdos zoologijos sodas
 Utrių slidinėjimo trasa
 Vandenlenčių sporto trasa „Cable Park Gribžė“
 Drevernos apžvalgos bokštas

 Drevernos mažųjų laivų uostas 
 Svencelės jėgos aitvarų bazė
 Autentiška Šiaurės Amerikos indėnų 

 stovyklavietė „Vinetu kaimas“
 Golfo kurortas „National Golf Resort“
 Dinozaurų parkas 
 Gargždų kino teatras „Minija“
 Pramoginiai skrydžiai ir šuoliai parašiutu
 Pajūrio regioninio parko lankytojų centras 
 Pakrantės artilerijos baterija „Memel-Nord“

 laužavietė
 židinys
 šašlykinė
 kemperis
 safaris

 atstumas iki jūros
 vietų skaičius palapinėms
 vietų skaičius kemperiams
 vietų skaičius nameliuose

 anglų kalba
DE   vokiečių kalba
PL   lenkų kalba
IT   italų kalba

 švedų  kalba
  rusų kalba
  dirba visus metus
  pritaikyta neįgaliesiems
  vandens pramogos
  terasa

WiFi  belaidis internetas
 draugiški gyvūnams
 vaikų žaidimo aikštelė
 automobilių stovėjimo aikštelė



KLaIPēdas raJona TūrIsMa 
InForMācIJas cenTrs

Kvietinių iela 5, LT-96122, Gargždai 
Tālr.: +370 46 473 416, +370 620 81 901 
info@klaipedosrajonas.lt 
www.klaipedosrajonas.lt
Klaipėdos rajono turizmo  
informacijos centras
klaipedos_rajonas 
Klaipėdos rajono TIC

KLaIPēdas raJona TūrIsMa 
InForMācIJas cenTra FILIāLe 
J. GIŽa eTnoGrāFIsKā sēTa 

Žvejų iela 13, LT-96240, Dreverna 
Tālr.: +370 46 476 301, +370  648 23 198 
gizo.sodyba@klaipedosrajonas.lt 
www.klaipedosrajonas.lt
 J. Gižo etnografinė sodyba

Klaipėda
vilnius

Mūsu ParTnerI:

KLaIPēdas TKIc

Turgaus iela 7, LT-91247 Klaipėda 
Tālr. +370 46 412 186 
tic@klaipedainfo.lt 
www.klaipedatravel.lt

PaLanGas TIc

Vytauto iela 94, LT-00132 Palanga 
Tālr. +370 460 48 811 
info@palangatic.lt 
www.palangatic.lt

nIdas KTIc „aGILa”

Taikos iela 4, LT-93121 Nida 
Tālr.: +370 46 952 345, 
+370 46 952 827 
info@visitneringa.lt 
www.visitneringa.lt

ŠILuTes TIc

Lietuvininkų iela 4, LT-99185 Šilutė 
Tālr.: +370 44 177 785, +370 633 34 418 
info@siluteinfo.lt 
www.siluteinfo.lt 

KreTInGas TIc

Vilniaus iela 2B, LT-97125 Kretinga 
Tālr. +370 44 573 102 
tic@kretingosturizmas.info 
www.kretingosturizmas.info

sKuodas TIc

Vytauto iela 9, LT-98121 Skuodas 
Tālr. +370 618 26 628 
turizmas@infoskuodas.lt 
www.skouds.lt

PIeJūras reģIonāLā ParKa 
dIreKcIJa

Placio iela 54, LT-92383 Karklė 
Tālr. +370 46 412 483 
direkcija@pajuris.info 
www.pajuris.info


