
7. Pielikums 

Izmitināšanas un ēdināšanas vietas Liepājas valstspilsētā 
 

 

 

 

Nr. 

p.k. 
Nosaukums Ēkas tips Adrese Telpu veids 

Cilvēku 

skaits 

Virtuve 

ar ēdnīcu 
Guļamvietas 

1. 
Struktūrvienība 

LOC Manēža 

vieglatlētikas 

manēža 
Brīvības iela 55 

sporta zāles, dienesta 

viesnīca, manēža, mācību 

klases, darba kabineti 

2000 ir ir 

2. 

Struktūrvienība 

LOC Olimpiskais 

centrs 

sporta un 

kultūras 

iestāde 

Brīvības iela 39 

sporta zāles, koncertu 

zāles, arēna, konferenču 

zāles, darba kabineti 

4000 nav ir 

3. 
Struktūrvienība 

LOC Ledus halle 

sporta iestāde 

(slidotava) 
Brīvības iela 1 

halle (slidotava), darba 

kabineti 
1180 nav ir 

4. 
Struktūrvienība 

LOC Tenisa halle 
sporta iestāde Liedaga iela 1 

sporta zāles, slēgtie tenisa 

korti, darba kabineti 
1300 nav ir 

5. 

SIA "Liepājas 

latviešu biedrības 

nams" 

ēka 

plašizklaides 

pasākumiem 

Rožu laukums 

5/6 

koncertzāle, koncertzāles 

lielais balkons, kamerzāle, 

baletzāle, izstāžu galerija 

380 nav ir 

6. 
SIA "Lielais 

Dzintars" 
koncertzāle Radio iela 8 

lielā zāle, kamerzāle, 

2 CV zāles 
1000 ir ir 

7. 
VSAC "Kurzeme" 

filiāle "Liepāja" 
aprūpes centrs Apšu iela 3a aktu zāle 16 

gatavo uz 

vietas 

20 

cilvēkiem 

nav 

8. 
Liepājas pilsētas 

pašvaldības policija 

pašvaldības 

iestāde 
Jelgavas iela 48 aktu zāle 27 nav nav 

9. 

Liepājas pilsētas 

Domes Sporta 

pārvalde 

dienesta 

viesnīca sporta 

kompleksā 

Dunikas iela 9/11 
speciāli iekārtotas 

dzīvojamās telpas 
34 nav ir 



10. 

Liepājas pilsētas 

Domes Sporta 

pārvalde 

dienesta 

viesnīca sporta 

kompleksā 

Siļķu iela 7 
speciāli iekārtotas 

dzīvojamās telpas 
37 ir ir 

11. 
Liepājas BJC 

"Vaduguns" 

izglītības 

iestāde 
Kungu iela 7 

zāle, 

nodarbību telpas 
155 nav ir 

12. 
Liepājas BJC 

"Laumiņa" 

izglītības 

iestāde 
Krūmu iela 29 

zāle, 

nodarbību telpas 
159 nav ir 

13. 
Liepājas BJC 

"Jauniešu māja" 

izglītības 

iestāde 
Kungu iela 24 nodarbību telpas 40 nav ir 

14. 
Liepājas PII 

"Zīļuks" 

izglītības 

iestāde 
Grīzupes 29 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
200 

gatavo uz 

vietas 260 

cilvēkiem 

ir 

15. 
Liepājas PII 

"Margrietiņa" 

izglītības 

iestāde 
Siļķu iela 16 A 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
130 

gatavo uz 

vietas 150 

cilvēkiem 

ir 

16. 
Liepājas PII 

"Gulbītis" 

izglītības 

iestāde 

Evalda 

Rimbenieka 1 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
77 

gatavo uz 

vietas 110 

cilvēkiem 

ir 

17. 
Liepājas 

3.pamatskola 

izglītības 

iestāde 
Lazaretes iela 8 

aktu zāle, sporta zāle, 

mācību klases 
433 

gatavo uz 

vietas 440 

cilvēkiem 

ir 

18. 
Liepājas Valsts 

1.ģimnāzija 

izglītības 

iestāde 
Ausekļa iela 9 

aktu zāle, sporta zāle, 

mācību klases 
633 

gatavo uz 

vietas 730 

cilvēkiem 

ir 

19. 
Liepājas PII 

"Mazulītis" 

izglītības 

iestāde 
Dunikas iela 17 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
360 

gatavo uz 

vietas 360 

cilvēkiem 

ir 

20. 
Liepājas 

7.vidusskola 

izglītības 

iestāde 
Celmu iela 6 

aktu zāle, sporta zāle, 

mācību kabineti 
810 

gatavo uz 

vietas 810 

cilvēkiem 

ir 

21. 
Liepājas PII 

"Pienenīte" 

izglītības 

iestāde 

Pulkveža Brieža 

iela 10A 

zāle, grupas telpas, 

guļamtelpas bērniem 
150 

gatavo uz 

vietas 190 

cilvēkiem 

ir 



22. 
Liepājas PII 

"Kriksītis" 

izglītības 

iestāde 

E.Veidenbauma 

iela 16 

zāle, grupas telpa, 

guļamtelpa 
77 

gatavo uz 

vietas 70 

cilvēkiem 

ir 

23. 
Liepājas PII 

"Sauleszaķis" 

izglītības 

iestāde 

Oskara Kalpaka 

iela 58 

zāle, grupas telpas, 

guļamtelpas bērniem 
120 

ēdienu 

piegāde 

150 

cilvēkiem 

ir 

24. 
Privātsākumskola 

"Varavīksne" 

izglītības 

iestāde 

Republikas 

iela 23 
pirmsskolas grupas telpas 48 

ēdienu 

piegāde 

110 

cilvēkiem 

ir 

25. 

J. Čakstes Liepājas 

pilsētas 

10.vidusskola 

izglītības 

iestāde 

Alejas iela 16 / 

Kr.Valdemāra 

iela 35/37 

mācību telpas 400 / 400 

gatavo uz 

vietas 940 

cilvēkiem 

ir 

26. 
Liepājas PII 

"Delfīns" 

izglītības 

iestāde 
Elizabetes iela 4 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
400 

gatavo uz 

vietas 310 

cilvēkiem 

ir 

27. 

Liepājas Līvupes 

pamatskola-

attīstības centrs 

izglītības 

iestāde 
Uliha iela 56 

sporta zāle, aktu zāle, 

mācību klašu telpas 
195 

gatavo uz 

vietas 195 

cilvēkiem 

ir 

28. 

Liepājas Līvupes 

pamatskola-

attīstības centrs 

izglītības 

iestāde 
Klaipēdas iela 94 

sporta zāle, 

internāta telpas, 

mācību klašu telpas 

195 

gatavo uz 

vietas 195 

cilvēkiem 

60 

29. 

Liepājas Līvupes 

pamatskola-

attīstības centrs 

izglītības 

iestāde 
Ezera iela 53/55 

sporta zāle, pirmsskolas 

grupu telpas 
40 

gatavo uz 

vietas 40 

cilvēkiem 

ir 

30. 
Liepājas Kristīgā 

PII 

izglītības 

iestāde 
Celmu 4 

sporta zāle, aktu zāle, 

grupu telpas 
200 

gatavo uz 

vietas 250 

cilvēkiem 

ir 

31. 
Liepājas PII 

"Prātnieks" 

izglītības 

iestāde 
Koku iela 10 

zāle, grupu telpas, 3 

guļamtelpas bērniem 
214 

gatavo uz 

vietas 260 

cilvēkiem 

ir 



32. 
Liepājas Ezerkrasta 

sākumskola 

izglītības 

iestāde 
Lauku ielā 54 mācību telpas 330 

ēdienu 

piegāde 

330 

cilvēkiem 

ir 

33. 
Liepājas Raiņa 6. 

vidusskola 

izglītības 

iestāde 
Ganību iela 106 

aktu zāle, sporta zāle, 

mācību klases 
800 

gatavo uz 

vietas 900 

cilvēkiem 

ir 

34. 
Liepājas PII 

"Pasaciņa" 

izglītības 

iestāde 

Klaipēdas iela 

65/67 

zāle, grupas telpas, 

guļamistabas bērniem 
300 

gatavo uz 

vietas 300 

cilvēkiem 

ir 

35. 
Liepājas 

8.vidusskola 

izglītības 

iestāde 
Dunikas iela 9/11 

aktu zāle, sporta zāle, 

mācību klases 
1102 

gatavo uz 

vietas 760 

cilvēkiem 

ir 

36. 

Draudzīgā 

aicinājuma Liepājas 

pilsētas 

5.vidusskola 

izglītības 

iestāde 
Rīgas iela 50 

aktu zāle, sporta zāle, 

mācību klases 
1000 

gatavo uz 

vietas 

1350 

cilvēkiem 

ir 

37. 
Liepājas Liedaga 

vidusskola 

izglītības 

iestāde 
Liedaga iela 5 

aktu zāle, sporta zāle, 

mācību klases 
1000 

gatavo uz 

vietas 

1050 

cilvēkiem 

ir 

38. 

Oskara Kalpaka 

Liepājas 15. 

vidusskola 

izglītības 

iestāde 

Oskara 

Kalpaka iela 96 

aktu zāle, sporta zāle, 

mācību klases 
1000 

gatavo uz 

vietas 

1070 

cilvēkiem 

ir 

39. 

Liepājas pilsētas 

domes Sociālā 

dienesta Nakts 

patversme 

nakts 

patversme 
Flotes iela 7 

klientu istabiņas, 

koplietošanas telpas 
60 

ēdienu 

piegāde 

60 

cilvēkiem 

ir 

40. 

Liepājas pilsētas 

domes Sociālā 

dienesta Sociālā 

dzīvojamā māja 

dzīvojamā 

māja 
Flotes iela 14 nedzīvojamās telpas 15 

var 

pagatavot 

ēdienu 15 

cilvēkiem 

ir 



41. 

Liepājas pilsētas 

domes Sociālā 

dienesta Sociālā 

dzīvojamā māja 

dzīvojamā 

māja 

Ģenerāļa Baloža 

iela 1 
nedzīvojamās telpas 20 nav nav 

42. 

Liepājas pilsētas 

domes Veco ļaužu 

dzīvojamā māja 

dzīvojamā 

māja 

Ganību iela 

135/141 
nedzīvojamās telpas 30 nav nav 

43. 

Liepājas pilsētas 

domes Sociālā 

dienesta Dienas 

centrs personām ar 

garīga rakstura 

traucējumiem 

dienas centrs 

 

Teodora Breikša 

iela 16/20 
nedzīvojamās telpas 30 

ēdienu 

piegāde 

40 

cilvēkiem 

10 

44. 

Liepājas pilsētas 

dzimtsarakstu 

nodaļa 

dzimtsarakstu 

nodaļa 
Lielā ielā 1A nedzīvojamās telpas 60 nav ir 

45. 
LPPI "Kultūras 

pārvalde" 

Liepājas 

muzejs 

Kūrmājas 

prospekts 16/18 
izstāžu zāles, anfilāde 100 nav 3 

46. 
Liepājas Katoļu 

pamatskola 

izglītības 

iestāde 
Raiņa iela 5 mācību klases 200 

gatavo uz 

vietas 200 

cilvēkiem 

ir 

47. 
Liepājas PII 

"Dzintariņš" 

izglītības 

iestāde 
Dzintaru iela 90 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
270 

ēdienu 

piegāde 

270 

cilvēkiem 

ir 

48. 
Liepājas PII 

"Gailītis" 

izglītības 

iestāde 
Muitas iela 3 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
100 

gatavo uz 

vietas 100 

cilvēkiem 

ir 

49. 
Liepājas PII 

"Kāpēcītis" 

izglītības 

iestāde 
Miera iela 40/42 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
150 

gatavo uz 

vietas 150 

cilvēkiem 

ir 



50. 
Liepājas PII 

"Liepiņa" 

izglītības 

iestāde 
Bāriņu iela 35A 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
290 

gatavo uz 

vietas 290 

cilvēkiem 

ir 

51. 
Liepājas PII 

"Liesmņa" 

izglītības 

iestāde 
Strazdu iela 6 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
160 

gatavo uz 

vietas 160 

cilvēkiem 

ir 

52. 
Liepājas PII 

"Pūcīte" 

izglītības 

iestāde 
Bāriņu iela 32A 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
160 

ēdienu 

piegāde 

160 

cilvēkiem 

ir 

53. 
Liepājas PII 

"Rūķītis" 

izglītības 

iestāde 
Apšu iela 6 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
160 

gatavo uz 

vietas 160 

cilvēkiem 

ir 

54. 
Liepājas PII 

"Saulīte" 

izglītības 

iestāde 

Ganību iela 

122/128 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
460 

gatavo uz 

vietas 460 

cilvēkiem 

ir 

55. 
Liepājas PII 

"Sprīdītis" 

izglītības 

iestāde 
Dārza iela 42 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
160 

gatavo uz 

vietas 160 

cilvēkiem 

ir 

56. 
Liepājas PII 

"Stārķis" 

izglītības 

iestāde 
Stārķu iela 30 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
290 

gatavo uz 

vietas 290 

cilvēkiem 

ir 

57. 
Liepājas Centra 

sākumskola 

izglītības 

iestāde 

Ūliha iela 33 / 

Toma ielā 19 
mācību klases 260 / 360 

ēdienu 

piegāde 

260 

cilvēkiem 

/ gatavo 

uz vietas 

360 

cilvēkiem 

ir 

58. 
Liepājas Privātā PII 

"Sirsniņskola" 

izglītības 

iestāde 

Ganību iela 

118/120 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
40 

ēdienu 

piegāde 
ir 



40 

cilvēkiem 

59. 
Liepājas Privātā PII 

"Pikucis" 

izglītības 

iestāde 
Salmu iela 27/31 

zāle, grupu telpas, 

guļamtelpas bērniem 
80 

ēdienu 

piegāde 

80 

cilvēkiem 

ir 

Kopā: 22597 14605 - 

 

 

 

Izmitināšanas un ēdināšanas vietas Dienvidkurzemes novadā 

 
Nr. 

p.k. 
Nosaukums Ēkas tips Adrese Telpu veids 

Cilvēku 

skaits 

Virtuve ar 

ēdnīcu 
Guļamvietas 

1. 
Atpūtas komplekss 

"Draudzība" 

viesu 

izmitināšanas 

ēkas 

Bernāti, Nīcas 

pag. 

dzīvojamās / 

nedzīvojamās telpas 
80 ir ir 

2. 

Priekules 

daudzfunkcionālā 

sporta halle 

sporta iestāde 
Priekule, Aizputes 

iela1A 

sporta zāle, 

aerobikas zāle 
400 ir nav 

3. 
VSAC "Kurzeme" 

filiāle "Iļģi" 
aprūpes centrs 

"Iļģi", Grobiņas 

pag. 
aktu zāle 162 27 

gatavo uz 

vietas 

30 

cilvēkiem, 

savs 

dziļurbums 

nav 

4. 
VSAC "Kurzeme" 

filiāle "Aizvīķi" 
nodarbību ēka 

Aizvīķi, 

Gramzdas pag. 
nodarbību telpas 17 

gatavo uz 

vietas 

20 

cilvēkiem, 

nav 



savs 

dziļurbums 

5. 
Grobiņas PII 

''Udelīte'' 
PII Ozolu 1, Dubeņi 

mācību telpas, 

guļamtelpas 
200 

gatavo uz 

vietas 200 

cilvēkiem 

ir 

6. 
Kazdangas PII 

"Ezītis" 
PII 

Ķiršu gatve 1, 

Kazdanga 

mācību telpas, 

guļamtelpas 
50 nav ir 

7. 
Vaiņodes Mūzikas 

skola 
skolas ēka 

Tirgoņu iela 21A, 

Vaiņodes pag. 
mācību telpas 80 nav ir 

8. 
Vērgales 

pamatskola 
skolas ēka 

"Skola", Vērgales 

pag. 
mācību telpas, aktu zāle 125 

gatavo uz 

vietas 125 

cilvēkiem 

 

ir 

9. 
Vaiņodes 

PII ,,Zīlīte'' 
PII 

Kalna iela 2A, 

Vaiņode, 

Vaiņodes pag. 

mācību telpas, 

guļamtelpas 
150 

gatavo uz 

vietas 150 

cilvēkiem 

ir 

10. 
Mežupes 

pamatskola 
2 skolas ēkas 

Purmsātu muiža, 

Purmsāti, Virgas 

pag. 

mācību telpas, 

aktu zāle 
150 

gatavo uz 

vietas 150 

cilvēkiem 

ir 

11. 
Pāvilostas 

pamatskola 
skolas ēka 

Dzintaru iela 52, 

Pāvilosta 

mācību telpas, 

aktu zāle 
100 

gatavo uz 

vietas 150 

cilvēkiem 

ir 

12. Dzērves pamatskola skolas ēka 
Dzērves skola, 

Cīravas pag. 

mācību telpas, 

aktu zāle 
200 

gatavo uz 

vietas 250 

cilvēkiem, 

savs 

dziļurbums 

ir 

13. 
Virgas PII 

"Gaismiņa" 
PII 

"Sporta zāle", 

Virga, Virgas pag. 

mācību telpas, 

guļamtelpas 
51 

gatavo uz 

vietas 120 

cilvēkiem 

ir 

14. 
Krotes Kronvalda 

Ata pamatskola 

pamatskola, 

sporta halle 

Krotes 

pamatskola, 

Krote, Bunkas 

pag. 

klašu telpas, pirmsskolas 

grupiņas, aktu zāle, sporta 

halle 

350 

gatavo uz 

vietas 130 

cilvēkiem 

ir 



15. 
Ata Kronvalda 

Durbes pamatskola 

pamatskola, 

sporta zāle 
Skolas 5A, Durbe 

klašu telpas, 

sporta zāle 
250 

gatavo uz 

vietas 250 

cilvēkiem 

ir 

 

16. 
Pāvilostas pilsētas 

PII "Dzintariņš" 
PII 

Stadiona iela 6, 

Pāvilosta 

grupu telpas, guļamtelpas, 

zāle 
150 

gatavo uz 

vietas 100 

cilvēkiem 

ir 

17. 

Zentas Mauriņas 

Grobiņas 

vidusskola 

skolas ēka 
Skolas iela 1, 

Grobiņa 
2 zāles, klašu telpas 1600 

gatavo uz 

vietas 300 

cilvēkiem 

(t.s. 

Kapsēdē) 

ir 

 

18. 
Nīcas PII "Spārīte" PII 

Saules iela 5, 

Nīca, Nīcas pag. 
grupu telpas, zāle 220 

gatavo uz 

vietas 150 

cilvēkiem 

ir 

19. 
Vērgales pag. PII 

"Kastanitis" 
PII 

"Kastanitis"  

Vērgale, Vērgales 

pag. 

mācību telpas, 

guļamtelpas 
110 

gatavo uz 

vietas 100 

cilvēkiem 

ir 

20. 
Nīcas Mūzikas 

skola 

pašvaldības 

ēkas 3.stāvs 

Bārtas iela 6, 

Nīcas, Nīcas pag. 
klašu telpas, kamerzāle 60 nav ir 

21. 
Kalvenes 

pamatskola 
skolas ēka 

Skolas iela 1, 

Kalvenes pag. 
mācību telpas 150 

gatavo uz 

vietas 150 

cilvēkiem 

ir 

22. Padures pamatskola 
skolas ēka, 

internāta ēka 

'Skola", Padure, 

Lažas pag. 

klašu telpas, 

zāle, internāta 

guļamtelpas 

60 ir ir 

23. 
Aizputes 

Mūzikas skola 
skolas ēka 

Jāņa iela 12, 

Aizpute 
klašu telpas, koncertzāle 50 nav ir 

24. Sikšņu pamatskola 
skolas ēka, 

sporta zāle 

Sikšņu p/s, Sikšņi, 

Dunikas pag. 

klašu telpa, 

sporta zāle 
350 

gatavo uz 

vietas 120 

cilvēkiem 

ir 

25. 
Kalētu Mūzikas un 

mākslas pamatskola 

skolas ēkas, 

sporta halle 

Liepu aleja 4, 

Kalēti, Kalētu 

pag. 

klases, grupu telpas, zāle 500 

gatavo uz 

vietas 200 

cilvēkiem 

ir 



26. Aizputes vidusskola Skolas ēka 
Ziedu iela 7, 

Aizpute 

aktu zāle, sporta zāle, 

klašu telpas 
1000 

gatavo uz 

vietas 200 

cilvēkiem 

ir 

27. 
Priekules 

vidusskola 
Skolas ēka 

Aizputes iela1, 

Priekule 
klašu telpas, zāle 300 nav ir 

28. 
Aizputes pagasta 

pamatskola 

Skolas ēka, 

sporta zāle 

Skola, 

Rokasbirze, 

Aizputes pag. 

klašu telpas, 

sporta zāle 
150 

gatavo uz 

vietas 150 

cilvēkiem, 

savs 

dziļurbums 

ir 

29. 
Grobiņas Mūzikas 

un mākslas skola 
skolas ēka 

M.Namiķu iela 

19, Grobiņa 
klašu telpas, aktu zāle 200 nav ir 

30. 

Medzes pirmsskolas 

izglītības iestāde 

"Čiekuriņš" 

PII 

Čiekuru1, 

Kapsēde, Medzes 

pag. 

grupu telpas, zāle 100 

gatavo uz 

vietas 100 

cilvēkiem 

ir 

31. Nīcas vidusskola skolas ēka 
Skolas iela 14, 

Nīcas pag. 

sporta zāle, 

klašu telpas 
700 

gatavo uz 

vietas 230 

cilvēkiem 

ir 

 
Priekules Mūzikas 

un mākslas skola 
skolas ēka 

Skola iela 12, 

Priekule 
klašu telpas, koncertzāle 200 nav ir 

32. 
Aizputes Mākslas 

skola 
skolas ēka 

Atmodas iela 19, 

Aizpute 
klašu telpas Jāprecizē Jāprecizē Jāprecizē 

33. 
Grobiņas pilsētas 

PII "Pīpenīte" 
PII 

Saules iela 10, 

Grobiņa 

sporta zāle, aktu zāle, 

grupu telpas 
330 

gatavo uz 

vietas 200 

cilvēkiem 

ir 

34. 
Rucavas 

Saieta nams 

bijušais 

internāts 

Sieta nams, 

Rucavas pag. 
telpas 200 

gatavo uz 

vietas 100 

cilvēkiem 

60 

35. 
Rucavas 

pamatskola 
skolas ēka 

Rucavas 

pamatskola, 

Rucavas pag. 

klašu telpas, 

sporta zāle 
150 

gatavo uz 

vietas 150 

cilvēkiem 

ir 

36. 
Pāvilostas Mūzikas 

un mākslas skola 
skolas ēka 

Dzintaru iela 23, 

Pāvilosta 
zāle 10 nav ir 



37. 

Māteru Jura 

Kazdangas 

pamatskola 

skolas ēka, 

sporta zāle 

"Kazdangas 

pamatskola", 

Kazdangas pag. 

klašu telpas, 

sporta zāle 
300 

gatavo uz 

vietas 200 

cilvēkiem 

ir 

38. 
Gaviezes 

pamatskola 
skolas ēka 

Gavieze, 

Gaviezes pag. 
klašu telpas 420 ir ir 

39. 
Gaviezes 

kantora ēka 

pašvaldības 

iestāde 

"Āmuļi", Gavieze, 

Gaviezes pag. 
telpas PII vajadzībām 181 nav ir 

40. 
Gaviezes pagasta 

kultūras nams 

pašvaldības 

iestāde 

"Ritmi", Gavieze, 

Gaviezes pag. 
zāle, telpas 229 nav ir 

41. 
Grobiņas kultūras 

centrs "Robežnieki" 

pašvaldības 

iestāde 

Liepu iela 1A, 

Grobiņas pag. 
zāle, telpas 156 nav ir 

42. 
Cīravas PII 

"Pīlādzītis" 
PII 

Bērnudārzs, 

Cīrava, Cīravas 

pag. 

drupu telpas, 

zāle 
60 

gatavo uz 

vietas 100 

cilvēkiem 

ir 

43. 
Vaiņodes 

internātskola 
skolas ēka 

Raiņa iela 60, 

Vaiņode 

sporta zāle, 

klašu telpas 
570 nav ir 

44. 
Vaiņodes 

internātskola 
internāts 

Raiņa iela 60, 

Vaiņode 
guļamtelpas 200 nav 80 

45. 
Aizputes PII 

"Pasaciņa" 
PII 

Zvaigžņu iela 6, 

Aizpute 

sporta zāle, mūzikas zāle, 

grupu telpas 
300 

gatavo uz 

vietas 300 

cilvēkiem 

ir 

46. 
Aizputes Skolēnu 

jaunrades centrs 
ēkas 2.stāvs 

Skolas iela 1, 

Aizpute 
pulciņu telpas 60 

nav, 

savs 

dziļurbums 

ir 

47. 
Durbes PII 

"Ābolītis" 
PII 

Skolas iela 5A, 

Durbe 

sporta zāle, 

grupu guļamtelpas 
100 nav ir 

48. 
Vaiņodes kultūras 

nams 

pašvaldības 

iestāde 

Tirgoņu iela 23. 

Vaiņode 
zāles 300 nav ir 

49. 
Medzes kultūras 

nams 

pašvaldības 

iestāde 

Kultūras nams, 

Kapsēdes ciems, 

Medzes pag. 

lielā zāle, 

mazā zāle 
59 nav ir 



50. 
Priekules PII              

"Dzirnaviņas" 

izglītības 

iestādes ēkā 

Dzirnavu ielā 2, 

Priekulē 

grupu telpas, 

zāles 
300 

gatavo uz 

vietas 150 

cilvēkiem 

ir 

51. 
Vaiņodes 

vidusskola 
skolas ēka 

Avotu iela 4, 

Vaiņode, 

Vaiņodes pag. 

mācību klases, 

aktu zāle 
120 

gatavo uz 

vietas 120 

cilvēkiem 

dienā 

ir 

52. 
Rucavas PII 

''Zvaniņš'' 
PII 

“Zvaniņš”, 

Rucava, 

Rucavas pag. 

grupu telpas, 

zāles 
200 

gatavo uz 

vietas, 

200 

cilvēkiem 

ir 

53. Priekules slimnīca slimnīcas ēka 
Aizputes iela 5, 

Priekule 
medicīniskās telpas 80 

gatavo uz 

vietas, 80 

cilvēkiem 

nav 

54. Z/S Kalņinkalni - 
Z/S ''Kalņinkalni'', 

Vērgales pag. 
- - 

gatavo uz 

vietas, 50 

cilvēkiem 

- 

55. 
Grobiņas Sporta 

centrs 
sporta halle 

M. Namiķa 

iela 2B, 

Grobiņa 

sporta zāles 341 

gatavo uz 

vietas, 

500 

cilvēkiem 

ir 

56. 
SIA "Liepājas 

RAS" 
- - - - 

savs 

dziļurbums 
- 

57. 
LSEZ SIA “Lauma 

fabrics” komplekss 
- - - - 

sava 

ūdensvada 

sistēma ar 

ieguves 

vietu 

(urbumiem) 

Medzes 

pagastā 

- 

Kopā: 12716 5525 - 

 


