
     

Iepazīsti, apskati, atgriezies!

Map

www.laidi.lv

Pašā Kurzemes viducī starp Aizputi, Kuldīgu un Skrun-
du atrodas Laidu pagasts, kas vairākkārtīgi ir mainījis 
savu nosaukumu un robežas, kā arī administratīvo 
pakļautību.
Šodien Laidu pagastā ir četri lielāki ciemi-Laidi, 
Sermīte, Valtaiķi un Vanga.
Pagasta teritorija ir 115 km² 
Pēc statistikas datiem Laidu pagastā ir aptuveni 
1120 iedzīvotāji.

Pašā Kurzemes viducī starp Aizputi, Kuldīgu un Skrun

Informācija par Laidu pagastu

1.Laidu muižas ansamblis - Valsts nozīmes arhitek-
tūras piemineklis, kas ietver muižas kunga namu jeb 
pili, kalpu māju un ratnīcu-klēti.
Muižas kungu namā patlaban atrodas Laidu 
pamatskola.
Kalpu mājā padomju laikā izmantota kā dzīvojamā 
māja, bet 2011.gadā rekonstuktēta,lai iekārtotu 
interešu un brīvā laika pavadīšanas centru.
Ratnīcas-klēts ēkā tagad atrodas skolas un pagasta 
sporta un kultūras pasākumu zāle.

1.Laidu muižas ansamblis - Valsts nozīmes arhitek

Apskates objekti

2.Laidu kapi. 
1.2 h platībā. 2012 gadā tika 
sakārtota un labiekārtota kapsē-
tas galvenā ieeja, piesaistot 
finansējumu no biedrības "Darīsim 
paši!"

1.Laidi Manor
2.Laidu Cemetery
3.Parish house of Laidi
4.Rudes Manor
5.Dižstrautu Cemetery
6.Dumpīšu Cemetery
7.Castle Mound of Sermīte
8.Sernīte Manor
9.Valtaiķi Lutheran Church
10.Ruins of Valtaiķi Castle
11.Monument of 1905 revolution
12. Old Pastor house in Valtaiķi
13.Old Valtaiķi pub
14.Old Vanga barn
15.Monument for repressed people
16.Rudzītis stone
17.Jaunbrēdiķu arboretum
18.Big oak  (6,6m)

Darba laiks: 

P. 8:00-17:30

O. 8:00-16:30

T. 8:00-16:30

C. 8:00-16:30

P. 8:00-15:30

Pārvaldes vadītājs Andris Neilands
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4.Rudes muiža 
Viena no vislabāk saglabātajām lauku ampīra 
muižām Kurzemē! 1882. gadā Pauls Manteifels to 
nopircis no barona Juliusa Firdas. 
Šīs dzimtas piemiņai un pagodinājumam par padarī-
to, kalpo dzimtas kapi, kas savulaik ierīkoti muižas 
parka teritorijā, citā uzkalnā, kura augstākajā vietā 
stādīts liepu aplis, un paveras skaists skats gan uz 
Kungu namu, gan citām apkārtnes vietām.
Saglabājusies ir muižas ēka, parks. 
Muižas apskatei iepriekšēja pieteikšanās pa tālr.
 + 371 29460809  
Muižas apkārtnes un parka apskatei pieteikšanās 
nav nepieciešama.

5.Dižstrautu senkapi.
Valsts aizsargājams kultūras piemineklis,  atrodas 
starp Dižstrautiem un bijušo Rudes muižu.

6.Dumpīšu kapi. 
Kapos apglabāts Lāčplēša Kara ordeņa kava-
lieris-Kārlis Eversons (1893-1975), bijis jaunsaimnieks 
Rudes Daneros.

7. Sermītes pilskalns.
Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. Atrodas 1.5 
km no Sermītes, starp Vecmuižu un Paegļu mājām, 
Skaldas upītes līkumā, kur no pretējās puses ietek 
Sermītes strauts. Pilskalna augstums 4-7 m, platums 
(virsma) 90*45

8.Bijusī Sermītes pusmuiža.
Atrodas Sermītes- Kazdangas ceļa kreisajā pusē. 
Agrāk piederējusi Valtaiķu mācītājam fon Gevelam. 
Pēc iedzīvotāju nostāstiem šeit bijusi skola. Tagad ēka 
ir privāta dzīvojamā ēka.

9.Valtaiķu luterāņu baznīca.
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Iesvētīta 
1792.g. 
Baznīcā atrodas altāris, baznīcēnu soli, ērģeļu pros-
pekts, durvju komplekts,  luktas no 1792. gada, kā arī 
ērģeles no 1855. gada un ievērojamās vitrāžas no 
20.gs.s.

10. Valtaiķu pilsdrupas. 
Valtaiķu ordeņa pils celta 13.gs.
Atrodas 1.5 km no Valtaiķiem Skrundas-Aizputes ceļa 
kreisajā pusē pie Pilskalnu mājām, Vaipes upītes 
kraujā, norobežojot 100*100 m lielu laukumu.
Otrajā Pasaules kara laikā vācieši saspridzināja pils 
mūrus ceļu būvei. Drupās saglabājušās daži līdz 8 m 
augsti fragmenti.

11.Piemineklis 1905.gada upuriem 
Valtaiķos. 
Uzstādīts 1933.gadā. Piemineklī iekalti 
Raiņa vārdi: "Tu vari mūs šķelt, tu vari 
mūs lauzt. Mēs tāles sasniegsim, kur 
saule aust!"

12. Bijusī Valtaiķu mācītājmuiža. 
Tagad mājas ”Lapiņas” Šeit mācījies rakstnieks 
Māteru Juris.

13.Bijušais Valtaiķu krogs. 
1930.g. toreizējā Valtaiķu lauksaimniecības biedrība 
ierīkoja tur tautas namu. Kādu laiku ēka kalpojusi kā 
k/zs „Uzvara” konservu ceha noliktava.

14.Bijusī Vangas muižas klēts. 
Durvju vērtnes no 18.gs. vidus. ir valsts nozīmes māks-
las piemineklis.

15.Piemiņas akmens pagasta represētajiem 
iedzīvotājiem, atrodas pie Laidu pagasta padomes 
ēkas.

16.Rudzīšu akmens.
Rudzīšu akmens ir 4,7 m garš, 3,6 m plats un līdz 2,2 
m augsts kaļķakmens blāķis.

17. Jaunbrēdiķu dendrārijs.
Sākts veidot 50.g. otrajā pusē, tagad saimnieko 
Jānis Lepsis. Dendrārijā aug retu sugu stādījumi, 
kolekcijai ir liela dendroloģiska vērtība. Kopumā ap 
280  koku un krūmu sugas. Apskatei - iepriekšēja 
pieteikšanās pa tālr  +37129245895

18. Ozols pie „Pastaru” mājām (6,6m)

4.Rudes muiža 
Viena no vislabāk saglabātajām lauku ampīra 
muižām Kurzemē! 1882. gadā Pauls Manteifels to 

3.Laidu pagasta „Pagast-
māja”.Pagastmāja-celta 
1872.gadā, tur bija skola no 
1876.-1921.gadam, kad tur 
ienāca pagasta pašvaldī-
ba no Valtaiķiem. Te 
atradās arī kolhoza "Spartaks" kantoris.
Šodien ēkā atrodas Laidu pagasta pārvalde, 
bāriņtiesa, sociālā palīdzība.


