
Šis ir mazāk populārs laivošanas 
posms, tā  veikšanai ieteikums ir 
vērot laika prognozi un vēja 
virzienus un neizvēlēties braucienu 
laikā, kad sola Ziemeļu vēju, tad 
laivojiens būs cīņa ar pretvēju.
Ar ceļa ("laivas") vēju no 
Dienvidiem, laivojiens būs burvīgs 
un  sportiskā režīmā laivojot, 
pieredzējuši laivotāji maršrutu var 
veikt vienas dienas laikā!
Skrundā starp Liepājas šosejas un 
dzelzceļa tiltiem Ventai no labā 
krasta pietek Ciecere, un aprakstot 
turpmākos 44 km līdz Ventas 
rumbai, kā vienīgie vērā ņemamie 
orientieri jāmin Ventas mazās 
pietekas. Pēc 14,6 km aiz Skrundas 
ir labā krasta pietekas Ponakstes 
ieteka, pēc 600 m tai no kreisā 
krasta seko Ēnava, 10 km tālāk ir 
Lējējupes ieteka, bet vēl 4,6 km 
tālāk ir labā krasta pietekas Ēdas 
ieteka.
Venta šeit ir vienkārši plata, sekla 
un palēna upe, ir jāairē, tomēr ik 
pa laikam, it kā nenokurienes 
rodas neliela straumīte, kas palīdz 
tikt uz priekšu.

SKRUNDA – KULDĪGA

Sākums: Skrundā pie tilta, Ventas kreisais krasts
Finišs: Kuldīga, Ventas Rumba

44 km, 2 dienas

Par Kuldīgas tuvošanos liecina 
augsts radiotornis un apkārt tam 
satupušu mazdārziņu kolonija 
Ventas kreisajā krastā. Tad nāk 
Kuldīgas apvedceļa tilts un 2 km 
aiz tā ir Ventas rumba.
 Te noteikti vajag piestāt un pilnībā 
izbaudīt platā ūdenskrituma 
jaukumus un Kuldīgas ainavas. 
Jāatceras, ka Rumba nav 
laivojama. Ērti apnesieni iespējami 
gar abām ūdenskrituma pusēm. 
Starp Rumbu un Veco tiltu ir jestra 
straujtece, kuras plūdumā 
nezināmu iemeslu dēļ ir iemesti 
vairāki lieli betona bluķi ar asām 
malām. Sargiet laivas!

Šis ir Ventas  populārākais 
maršruts, to iespējams kombinēt 
dažādos vienas un divu dienu 
posmos, pagarinot laivojuma 
sākšanu pat Lietuvā! 
Starta vieta ir līdzās Vadakstes 
ietekai, te Venta uz 2 km kļūst par 
Latvijas – Lietuvas robežupi. Ap 30 
m plata, sekla straume ar labu 
kritumu, vietām vasarās noaugusi 
ar doņiem, vietām skaistiem koku 
apaugušiem krastiem.
Pēc kreisā krasta pietekas 
Vārduvas ietekas laivotāji var 
uzgavilēt – abi Ventas krasti nu ir 
Latvijas teritorija. Upē parādās 
pirmās saliņas, turpmāk to skaits 
pieaug. Abos krastos valda 
attīstīta lauksaimniecība, gar upi  - 
krūmu audzes.
10 km no maršruta sākuma 
noteikti ir jāatzīmē kreisā krasta 
pietekas Losis ieteka. Te jau 
pagurušajiem laivojuma biedriem 
var uzdot ģeogrāfiskas viktorīnas 
vērtu jautājumu: cik Latvijā ir upes, 
kuru nosaukums ir vīriešu dzimtē? 
Precīzas atbildes nav, bet ap 30 
noteikti ir.

GRIEZE – NĪGRANDE – SKRUNDALAIVOŠANA VENTAS UPĒ

PROJEKTS “VISIT VENTA”

Sākums: pie Griezes baznīcas, Ventas labais krasts
Finišs: Skrunda, aiz tilta kreisā krastā

44 km, 2 dienas

600 m aiz Loša ir labā krasta 
pietekas Zaņas ieteka, un pēc 
nepilniem 2 km ir klāt Nīgrandes 
tilts un sengaidītais veikals.
Te sākas Ventas jaukākais posms. 
Nākamie 13 km līdz Letīžas ietekai 
ir mazu saliņu, sēkļu un straujtecīšu 
virkne. Nepilnus 2 km aiz Letīžas ir 
kārtējās „vīriešu dzimtes upes” – 
Šķerveļa ieteka. Venta vēl aizvien 
plūst diezgan strauji un krastos 
parādās skaisti meži. Aiz plaša labā 
līkuma Venta iegraužas ap 13m 
augstā dolomītu atsegumā. Tās ir 
Gobdziņu klintis. Upē šeit ir 
straujtece, vieta ir skaista un 
noteikti ir vērts piestāt un uzkāpt 
klintīs, lai pavērotu ainavu.
Aiz Gobdziņu klintīm mežs no upes 
atkāpjas, tā met pāris lielu loku un 
pēc  5 km laivotāji ierauga Lēnu 
katoļu baznīcas torņus. Te arī Kojas 
ieteka. Turpmākos 8,8 km līdz 
Skrundai Venta plūst pa apkoptiem 
laukiem. Ne ar ko īpašu upe 
neizceļas, šeit viss ir atkarīgs no 
jūsu ceļabiedriem un motivācijas 
nokļūt līdz finiša punktam Skrundā.
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Skrunda

Aiz Vecā tilta sāks straujš un 
līkumots posms, upe atdzīvojas. 
Daudzas salas un saliņas virknējas 
2km garā un straujā posmā. Posma 
galā ir straujš līkums pa labi, 
kreisajā krastā slejas ap 15 m 
augsta krasta krauja. Šī ir 
interesanta vieta upes plūdumā, 
kur laba straume veido spēcīgas 
atstraumes un nelielus atvarus. Ja 
sanāk neuzmanīgi vadīt laivu un tā 
ar sāniem ietriecas pretī tekošā 
ūdenī, tad atsvaidzinoša pelde 
garantēta. Pēc 3,2 km ir klāt Ventas 
labā krasta pietekas Riežupes ieteka 
– laba pauzes vai finiša vieta.
Kad labā krastā ar Ventu satiekas 
Abava, līdz finišam Lielajā Nabas 
ezerā atlikuši 9 km. Lielo Nabas 
ezeru ar Ventu savieno 1 km garš 
Nabas kanāls. Galvenais orientieris 
kanāla atrašanai ir pelēka māja 
kreisā krastā un augstsprieguma 
līnija, te arī meklējiet izeju uz ezeru.

Ventas ūdenstūrisma maršrutu var sākt arī jau Lietuvas pusē, 
populārākā starta vieta 1 dienas laivojumam Lietuvā līdz Latvijas robežai 
Griezē ir no Mažeiķiem. Kopumā Lietuvā pa Ventu laivojumu var plānot 
līdz pat 3 dienām, maršrutu sākot Kuršēnu (Kuršėnai) apkārtnē.

Abavas Brīvdienas
+371 26825352
www.laivo.lv
Abavas laivas
+371 29286489, 29178593
www.abavaslaivas.lv
AtvarsLaivas
+371 29181657
atvarslaivas@gmail.com
Biedrība „Pārcēlājs” 
+371 26426992
inars.jaunzems@inbox.lv 
Campo 
+371 29222339
www.laivas.lv
Jenču laivas
+371 20607509
www.jenculaivas.lv
Jūras Laivas 
+371 29466501
www.juraslaivas.lv
Kanoecentrs Beaver
+371 26116933
www.kanoecentrs.lv

Karlsonalaivas.lv
+371 26524203
www.karlsonalaivas.lv
Krastiņu laivu noma
+371 29435190
www.krastinulaivunoma.lv 
Kurzemes Laivas 
+371 29985244
www.kurzemeslaivas.lv
Laivasventa.lv
+371 29412804
Mučas
+371 26132961
www.laivunoma.com
Niknās Laivas 
+371 26377055
www.niknaslaivas.lv
Sofijas Laivas 
+371 29339677
www.sofijaslaivas.lv
Ventas
+371 29106069
jan.jaunzems@gmail.com
Ventmalas
+371 29633991
www.ventmalas.lv
 

ESI ATBILDĪGS - lieto glābšanas vesti, bērniem līdz 12 gadu 
vecumam tā ir obligāta!

Kad esi laivā, NECELIES KĀJĀS – apgāzīsies! Esi piesardzīgs 
kāpjot laivā un pietuvojoties krastam - tieši tad visbiežāk sanāk 
iekrist upē!

HERMĒTISKI iepakotam jābūt vismaz vienam mobilajam 
tālrunim! Pārliecinies, vai Tev ir laivu iznomātāja tālruņa numurs, ja 
nepieciešama evakuācija! Evakuācijas iespējas ir cerīgas - upe 
lielākoties plūst netālu no lielākiem un mazākiem ceļiem.

IZVAIRIES no alkohola lietošanas!

PELDĒŠANAI izvēlies drošas, peldēšanas prasmei atbilstošas 
vietas!

ĒDIENA GATAVOŠANAI ieteicams lietot prīmusu. Ja kurini 
ugunskuru, tad tikai tam atvēlētās vai citu laivotāju ieviestās vietās.  
Neatstāj ugunskuru bez uzraudzības un dodoties prom to nodzēs.

RESPEKTĒ PRIVĀTĪPAŠUMU UN SAUDZĒ DABU, atstājiet 
apmetnes vietas tīras un kārtīgas, atkritumus ņemiet līdz, pat ja tur 
ir atkritumu urnas – UPE AIZ TEVIS PALIEK TĪRĀKA!

Ventas upes ūdenstūrisma karte sagatavota ar Interreg V-A Latvijas-
Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 
atbalstu projekta Nr.  LLI-293 “Apmeklējiet ventu! (ViVa) ietvaros.

Projekta mērķis ir palielināt nakšņojošo tūristu skaitu projekta 
partneru teritorijās: Kurzemes reģionā, Kuldīgā, Saldū, Skrundā, 
Mažeiķos un Akmenē. Ventas upe vieno visu partneru teritorijas, un 
ir viens no reģiona daudzveidīgākiem un pievilcīgākiem tūristu 
piesaistes objektiem.

Kopējās projekta izmaksas ir 321 607,77 EUR. Projekta līdzfinansējums 
no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 273 366,56 EUR.

Par ceļveža saturu pilnībā atbild Kurzemes tūrisma asociācija, un tas 
nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo 
nostāju.

Foto autori: Artis Gustovskis, Aivita Staņeviča, Jēkabs Aleksandrs 
Krūmiņš, Inese Krone, upesoga.lv arhīvs

Kartes pamatslānis: @Open Street Map

Izdevējs: Kurzemes tūrisma asociācija, Baznīcas iela 5, Kuldīga, 
visitkurzeme@gmail.com, www.kurzeme.lv

 KULDĪGA – LIELAIS NABAS EZERS LAIVOJOT, ŅEM VĒRĀ!

LAIVU NOMAS

VENTAS
UPE3MARŠRUTS1MARŠRUTS 2MARŠRUTS

ŪDENSTŪRISMA 
MARŠRUTU KARTE

Latvijas – Lietuvas robeža līdz Lielajam Nabas ezeram

VISITVENTA.LV       UPESOGA.LV

Sākums: Pārventas parkā, aiz Vecā tilta, Ventas labais krasts
Finišs: Lielais Nabas ezers, Kempings Nabīte

26 km, 1 diena
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Kuldīga Riežupe Kamenītes Abava Nabas
kanāls

kempings
Nabīte

3 MARŠRUTI 114 KM 5 DIENAS

Latvijas – Lietuvas robeža

Nīgrande

Skrunda

Kuldīga

Nabes
ezeri

Venta ir laivojama ar visa veida laivām - kanoe, kajaks, SUP.

Ventai ir tā priekšrocība, ka populārākajos maršruta posmos – 
Nīgrandē, Skrundā un Kuldīgā – nokļūšanu līdz starta un finiša 
vietas var plānot ar sabiedrisko transportu.

Sākot laivojumu Griezē pie Lietuvas robežas, līdzi jābūt pasei vai ID.

Laivojot, uz tiltiem un pie citiem nozīmīgiem orientieriem 
atradīsiet kilometru atzīmes līdz Lielajam Nabas ezeram.

Ja laivā ņemiet līdz makšķeri, atcerieties iegādāties makšķernieka 
karti, bet posmā no Kuldīgas veca tilta līdz Abavas ietekai, 
jāiegādājas licence.  Licences var iegādāties elektroniski:  
www.epakalpojumi.lv, aplikācijā "Mana cope" vai degvielas uzpildes 
stacijā "Riteumu nafta" Ganību ielā 31, Kuldīgā. Makšķerēšanas 
noteikumi - www.manacope.lv
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Ketleru atsegums
Krauja Ventas labajā krastā
20

Lēnu muiža
Ēku ansamblis cietis no pārbūvēm un 
no agrākās godības saglabājušās vien 
saimniecības ēkas.

22

Griezes luterāņu baznīca

Baznīca celta 1580.gadā un piedzīvojusi 
vairākas pārbūves, vissmagāk cietusi 
2.pasaules kara laikā un tagad 
pamazām notiek atjaunošanas darbi. 
Atrodas pie Lietuvas robežas, kur 
Vadakste ietek Ventā. Dodoties 
laivojumā, savu auto variet atstāt pie 
baznīcas, tepat arī neliela atpūtas vieta.
+371 22009892, 22316912
www.griezesbaznica.lv 

1

Loša atsegums
Laiks izstaipīt kājas, dodoties nelielā 
pastaigā. 200 m augšup pa Loša upi, tā 
kreisā krastā atrodas atsegums.  
Atsegumā atsedzas smiltis, māli, 
kaļķakmens. Jūras organismu - gliemeņu, 
amonītu, gliemežu - pārakmeņojumi. 
Kaļķakmenī pārskalotas koku atliekas.

5

Nīgrandes muižas klēts
Laiks pastaigai! Nīgrandes muižas klētī 
(1790) izveidota Nīgrandes 
novadpētniecības materiālu krātuve. 
Ekspozīcijā īpaša vieta ierādīta 
rakstniekam Jēkabam Janševskim. Klētī 
apskatāma arī Nīgrandes pusē atrasta 
mamuta ilkņa mulāža. +371 26497699

8

Nīgrandes luterāņu baznīca
Nīgrandes luterāņu baznīca celta 
1775.gadā, te vēl saglabājušies 18. gs. 
darinātie zvani un torņa gailis. 
+371 26458880

9

Plieņu atsegums
Apakškarbona smilšakmens (līdz 6,5 m 
augsts) un mālu atsegums (bijušais 
Ventasmuižas atsegums).

12

Alšu kaļķa ceplis
Jau iztālēm no upes pamanāmi Alšu 
kaļķu cepļa skursteņi. Ceplis ar 
kaļķakmens apdedzināšanas šahtveida 
krāsnīm celts 1906.-1908. Šobrīd tas 
atrodas sliktā stāvoklī un apskatei slēgts. 

11

Ātrās klintis (Ātraiskalns)
Straujš un krāčains upes posms, 
kreisajā krastā līdz pat 20 m augsti 
dolomītu atsegumi.

15

Gobdziņu klintis
Ainaviski skaists ielejas posms, labajā 
krastā atrodas aptuveni 11 m augstas 
klintis ar 26 m garu, 2 m platu un 30-40 
m augstu alu, kas izveidojusies uz 
dolomīta un smilšakmens slāņu 
robežas. No alas izplūst avots. 

16

Viesnīca Lose

Kalnu 2, Kalni
+371  26436947, 63842501
kalnuvidusskola@saldus.lv

2

Atpūtas vieta Kalni3

Atpūtas vieta 
pie Nīgrandes tilta

7

Apmetnes vieta Šķērvelis

Laiks pastaigai! Apmetnes vieta pie 
Škērveļa ietekas Ventā nav aprīkota, bet 
ir ūdenstūristu iecienīta vieta maršuta 
sākšanai vai nobeigšanai. Šķērvelis ir 15 
km gara upe, tajā ietek daudz avotu, 
tādēļ ūdens pat viskarstākajās vasaras 
dienās ir stindzinoši auksts. Vasarās pa 
seklo upes gultni var doties nelielā 
pastaigā augšup.

14

Atpūtas vieta Sudmaļi

+371 29173742, 26433706
gunars.vilumsons@inbox.lv

13

Atpūtas vieta Nīgrande10

Apmetnes vieta un laivu 
noma Ievas

+371 29412804, 29341073
ievas-ag@inbox.lv
www.laivasventa.lv

4

Brīvdienu māja Kraujas

+371 29104119

6
10

Kempings Varkaļi

+371 26598643
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Atpūtas vieta Jaunvarkaļi 

                             +371 28618596 
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Viesu nams Vecvanagi

+371 28643994    inaleona@inbox.lv

19
9

Apmetnes vieta Pilsžogi

+371 29236371

21

Kempings 
un laivu noma Ventmalas

www.ventmalas.lv   +371 29633991

23

Brīvdienu māja Gāznieki

+371 29129091    www.gaznieki.lv

24
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Lēnu Romas katoļu baznīca
Lēnām tuvojoties Lēnām, tālumā 
parādās Dievnama divi torņi. Baznīca 
celta 1756.gadā, tā pagrabā atrodas 
divu pēdējo Piltenes bīskapu šķirsti. 
+371 63881081

25

Skrundas muiža
Pils iela 2, Skrunda
+371 63370000, 22113355
www.skrundasmuiza.lv

26 24

Skrundas pastaigu taka

Skrundā tūlīt aiz tilta kreisā pusē var ērti 
piestāt un izcelties krastā. 1,5 km garā 
Skrundas pastaigu taka vijas ap Skrundas 
pilskalnu. Takas tālākais punkts ir 
Skrundas augstākajā vietā - Ventas kalnā. 
Te iekārtota atpūtas vieta ar masīvkoka 
galdu, soliem, "fotorāmi", izvietots 
stacionārs grils "Venta" un iekārtota 
ugunskura vieta, kā arī izveidota baskāju 
“sajūtu taka”. Ventas kalnā atrodas arī 
vides objekts - Ventas Stega. Ventastega 
Curonica ir unikāls dzīvnieks, dinozauru 
priekštecis, kurš pirms apmēram 365 
miljoniem gadu izkāpa no okeāna un 
kura fosilās atliekas tika atklātas Ketleru 
atsegumos Skrundas novadā. 
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Viesu māja 
un laivu noma Ventas

+371 29106069   www.ventas.lv

28

Atpūtas bāze Lapsas

+371 29135682    www.laivubaze.lv

29

Apmetnes vieta Mailītes

+371 29406697

30

Briežu krāču atsegums
Atsegums Ventas kreisā krastā, ko 
veido raibi, zaļganpelēki un violetbrūni 
atsegumi.
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Laivu nomas Campo 
punkts Straumēni
+371 29222339  www.laivas.lv

32

Atputas vieta Mārtiņsala

Labiekārtota un atpūtnieku iecienītā 
pludmale ar aktīvās atpūtas laukumu 
bērniem un pieaugušajiem, ģērbtuvēm, 
labierīcībām, glābšanas staciju un 
veselības taku. Tā atrodas ekskluzīvā vietā 
– pie Ventas rumbas.

33

Riežupes smilšu alas
Riežupes Smilšu alu kopējais garums ir 
apmēram 2 km no kuriem apskatei 
pieejami 460 m alu labirinti. Viss alu 
labirints ir cilvēku roku darbs. Smiltis tika 
izmantotas stikla ražošanai Iļģuciemā. 
Alās valda nemainīga gaisa temperatūra 
+8 grādi visu gadu.
+371 29555042, 28636831, 29896646 
www.smilsualas.lv

40

Sarkanā siena
Ap 15 m augsts smilšakmens iezis 100 m 
garumā stiepjas gar Ventas kreiso krastu. 
Sarkanā krāsa radusies no sarkanajiem 
devona māliem.

43

Kuldīgas novada muzejs
Pils iela 5, Kuldīga
www.kuldigasmuzejs.lv
+371 63350179, 27025463

36

Senais ķieģeļu 
tilts pār Ventu 

Celts 1874.gadā un ir viens no garākajiem 
ķieģeļu tiltiem Eiropā - 164 m.  Diennakts 
tumšajā laikā tilts tiek izteiksmīgi 
izgaismots.
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Melnā Kolka
15 m augsta krauja ar iežu atsegumiem 
Ventas kreisā krastā ārējā līkumā.

38

Veckuldīgas pilskalns

Laiks izstaipīt kājas! Veckuldīgas pilskalns 
atrodas uz stāva zemesraga pie 
Krāčupītes ietekas Ventā. Veckuldīgas 
pilskalns bija viens no lielākajiem un labāk 
nostiprinātajiem pilskalniem senajā kuršu 
zemē Bandavā. Vēsturnieki uzskata, ka 
tieši šeit atradusies ievērojamā kuršu 
valdnieka Lamekina pils, kurš 1230. gadā 
slēdza kuršu līgumu ar Romas pāvesta 
sūtni. Pilskalna pakājē neliela atpūtas 
vieta, no kuras koka kāpnes ved uz 
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Pastaigu takas gar Ventu

2,5 km garā pastaigu taka Ventas kreisajā 
krastā savieno abus Kuldīgas tiltus, tās 
sākums ir tūlīt aiz Kuldīgas muzeja un tā ir 
apgaismota arī diennakts tumšajā laikā. 
0,5 km garā Pārventas parka taka sākas 
tūlīt aiz senā ķieģeļu tilta un ļauj uzlūkot 
pilsētu no upes labā krasta.  Abas takas ir 
labiekārtotas ar koka laipām pāri gravām, 
atpūtas vietām, skatu laukumiem, kur 
kājāmgājēji var atvilkt elpu un atpūsties.
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Ventas Rumba
Ūdenskrituma augstums ir no 1,6 līdz 2,2 
metriem, nekādā gadījumā nemēģiniet to 
šķērsot ar laivu. Rumba ērti apnesama 
gar abiem krastiem, vasarā baudiet dabas 
SPA peldes zem tekošā Rumbas ūdens. 
Unikālo dabas parādību - lašu un vimbu 
centienus tikt pāri šim dabiskajam 
šķērslim uz nārsta vietām var vērot ik 
pavasari. 
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Atpūtas vieta 
pie Riežupes ietekas

41

Atpūtas vieta Braslas42

Viesu nams Kamenītes

+371 20372600, 29478628

44
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Kempings Nabīte

+371 26327997, 29458904
nabite@inbox.lv
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