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Engures novads izveidojies 2009.gadā. 
Tā kopējā platība 39 538,2 ha un to veido Engures pagasts (12 233,9 ha), 
Lapmežciema pagasts (4 896 ha) un Smārdes pagasts (21 418,3 ha).
Engures novadā ir piecas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, no kurām 
četras ir Natura 2000 teritorijas. Nozīmīgākie novadā esošie ezeri ir Engures 
ezers, Kaņieris un Valguma ezers, kā arī ap 20 mazāku ezeru. Piekrastes 
kopējais garums ir 56 km. Novadā atrodas lidlauks “Airoports Jūrmala”.
Novada administratīvais centrs atrodas Smārdē, iedzīvotāju pakalpojuma 
punkti atrodas Engurē un Lapmežciemā.

Engures novada dome 
“Pagastmāja”, Smārde, Smārdes pagasts, Engures novads, LV-3129 
Tālr., fakss 63192243, e-pasts: dome@enguresnovads.lv

Engures pagasta pārvalde 
Jūras iela 85, Engure, Engures novads, LV-3113
Tālr., fakss 63161234, e-pasts: engure@enguresnovads.lv

Lapmežciema pagasta pārvalde 
Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pag., Engures novads, LV-3118
Tālr., fakss 63163230, e-pasts: info@lapmezciems.lv



Lapmezciema pagasts
Pirmās ziņas par iedzīvotājiem šajā apvidū 
saistītas ar 2.-3. gs. p.m.ē., kad, neilgi pēc jūras 
atkāpšanās līdz tās mūsdienu robežām, pie 
Siliņupes apmetās senie zvejnieki un mednieki. 
Tā ir senākā zināmā apmetne tik tuvu Baltijas 
jūrai Latvijas teritorijā, tāpēc 2000. gadā tās 
vietā tika atklāts piemiņas akmens. Teika vēsta, 
ka te kādreiz audzis daudz lielu lapu koku, no 
tiem tad arī ciems ieguvis savu nosaukumu.

Lapmežciemu no otra zvejnieku ciema 
Ragaciema atdala Starpiņupīte, ko 1667./68. 
gadā lika izrakt hercogs Jēkabs, lai savienotu 
Kaņiera ezeru ar jūru. Ciems savu nosaukumu 
ieguvis no zemesraga, kas iestiepjas jūras līcī. 
Starp Starpiņupi un Ragaciemu atrodas liela kāpa, 
ko sauc par Kuģu kalnu. Teika stāsta, ka senos 
laikos tur vietējie esot kurinājuši ugunskurus, 
lai tādējādi pievilinātu garāmbraucošus kuģus. 
Tie, domādami, ka tur ir osta, mēģinājuši piestāt 
krastā, bet uzskrējuši uz sēkļa. Tad nu blēži savās 
laiviņās naski piezagušies kuģiem un apkāvuši 
visus kuģotājus, pat nogriezuši tiem kājas, lai 
tiktu pie zābakiem, izlaupījuši kuģus un veduši 
uz Tukumu salaupīto pārdot.

Bigauņciems ir pirmais zvejnieku ciems, 
braucot no Rīgas puses. Teika stāsta, ka senās 
dienās, bēgot no nežēlīga kunga, pāri jūrai 
no Igaunijas atnācis kāds vīrs ar trim dēliem. 
Vēlāk dēli vietējās meičas apņēmuši par 
sievām, un tā izveidojies igauņu ciems, bet 
kāds neuzmanīgs pagasta skrīveris vārdam 
priekšā pierakstījis burtu “B”, un tā nu iznācis 
“Bigauņciems”. 19. gadsimtā Bigauņciems sāk 
veidoties par atpūtas zonu, un tajā tiek uzceltas 
daudzas vasarnīcas. 1824. gadā ar Rīgu tika 
atklāta diližansu satiksme – piektdienas vakarā 
tie ieradās Bigauņciema, bet svētdienas vakarā 
devās atpakaļ uz Rīgu. 

Antiņciems atrodas Kaņiera ezera DA daļā, 
5 km attālumā no Lapmežciema. Šis ciems ir 
ļoti cietis pirmā Pasaules kara laikā, jo apkārtnē 
risinājās ilgas un sīvas cīņas. Pēc kara ciems strauji 
atplaukst, tā iedzīvotāji veiksmīgi nodarbojas ar 
lauksaimniecību, apgādājot ar pārtiku Ķemeru 
sanatorijas. Tomēr 2. Pasaules kara apšaudes ir 
tik smagas un postošas, ka iedzīvotāji ir spiesti 
doties bēgļu gaitās, un pašlaik Antiņciemā, tāpat 
kā Čaukciemā, vietējo iedzīvotāju vairs nav.

Čaukciems bretāniski nozīmē “mugur puse”. 
Tas, tāpat kā Antiņciems, atrodas Kaņiera ezera 
krasta. Kopš 1783. gada Grenzes stiga šo ciemu 
sadala Čaukciemā un Smārdes teritorijā, tātad 
Vidzemē un Kurzemē.

Izzināt un uzklausīt stāstus par 
pagasta dzīvi dažādos vēstures 
posmos var Lapmežciema muzejā.



Rīgas līča ieskauti mierīgi un rāmi savu dzīvi dzīvo 
senie zvejniekciemi, kuros tikai pēc nostāstiem 
var nojaust cik varena burinieku būve notika, 
teju vai katrā ciemā un kāda ir bijusi vietējo 
zvejnieku sadzīve, paražas un ikdiena.
Engures pagastā apvienojušies vairāki ciemi 
Klapkalnciems, Apšuciems, Plieņciems, 
Ķesterciems, Engure, Abragciems, 
Bērzciems, Rideļi un Ezermuiža. Katram 
ciemam ir savs stāsts.
Engure no visām apdzīvotajām vietām 
ir vislielākā, tās vārds pirmo reizi minēts 
1245. gadā Vācu ordeņa mestra vietnieka 
Eberharda un Kurzemes bīskapijas bīskapa 
Henriha vienošanās aktā par zemju sadalīšanu. 
Engure savu nosaukumu ieguvusi no lībiešu 
valodas “Angern”, kas nozīmē ”zutis”. Pirmie 
Engures iedzīvotāji ir bijuši lībieši, par ko liecina 
māju nosaukumi “Klāņas”, “Vākas”, “Turras”, u.c.
1652.gadā, kad tā kļuva par vienu no Kurzemes 
hercoga Jēkaba manufaktūru centriem, 
šeit, Vecupes krastos tika izveidots viens no 
labākajiem dzelzsāmuriem jeb dzelzs cepļiem, 
kuras produkcija tika eksportēta uz Holandi, 
Vāciju, u.c., Tepat atradās arī naudas, enkuru 
un naglu kaltuve, lielgabalu un zvanu lietuve, 
virpotava, zāģētava, mucenieku darbnīca, 
salpetra vārītava, maltuve. Visus darbus vadījis 
zviedru uzņēmējs Bengts Strēms.
Engurē ir saglabājusies viena no retajām koka 
baznīcām Latvijā, tās pirmsākumi meklējami 1567.
gadā, vairākkārtīgi pārbūvēta, šodien dēvēta 
par “Balto Enģeļu baznīcu”.
1875.gadā pēc Kr.Valdemāra iniciatīvas Engurē 
atvēra jūrskolu, kura pastāvēja 40 gadus, 
atjaunotā jūrskola no 1987.gada pastāvēja 23 
gadus.
Viens no vēsturiskajiem objektiem “Rideļu 
dzirnavas” ir atguvušas savu vēsturisko izskatu 
un ir iecienīts tūrisma objekts pagastā.
Pagasta teritorija ir bagāta ar unikālām dabas 
vērtībām. Valsts nozīmes dabas objekts 
60,58 ha platībā “Plieņciema kāpa” atrodas 
Plieņciemā, aizsargājamie dendroloģiskie 
Igora Medņa stādījumi ”Lāčupītes dendrārijs” ir 
Apšuciemā un visskaistākais tas ir rododendru 

Engures pagasts

ziedēša nas laikā. Dažādiem aizsargājamiem 
augiem bagāts ir Apšuciema zāļu purvs. 
Pagastā atrodas trešais lielākais ezers Latvijā 
un lielākais Kurzemē – Engures ezers, senatnē 
saukts arī par Dzintarezeru. Ņemot vērā lielo 
putnu daudzveidību Engures ezerā, 1957.gadā 
ir izveidots Ornitoloģiskais liegums. 1998.gadā 
dibināts Engures ezera dabas parks ar kopējo 
platību 18 000 ha, Engures pagastā ietilpstošā 
platība ir 13 296,2 ha.
Vairāku Rīgas kinostudijas filmu kadri ir tapuši 
Engures pagastā: “Zvejnieka dēls”, “Svešiniece 
ciemā”, “Aveņu vīns”, bet stāstus par mūsu 
pagastu var uzzināt Engures Saieta namā vai 
tautā sauktajā “vecajā jūrskolā”.



Pirmo reizi vēstures avotos šī vieta minēta 
Kursas dalīšanas līgumā 1253.gadā. Tagadējo 
Smārdes pagastu veido agrākais Šlokenbekas, 
Ozolnieku, Cērkstes, Mež kunga, Smārdes un 
Milzkalnes pagasts. 

Šlokenbekas muižas vārds pirmo reizi 
dokumentos minēts 1544.gadā, bet pirmsākumi 
meklējami 1484.gadā. Šlokenbekas muiža 
ir vairākkārt pārbūvēta un papildināta. 
17.–18. gadsimta mijā muižai zaudējot militārā 
atbalsta punkta funkciju, to aizvien vairāk 
pielāgoja saimnieciskai dzīvei.

Vairāk nekā 400 gadu muižā saimniekoja 
astoņas vācu baronu dzimtas, bet pēc Latvijas 
agrārās reformas 1920. gadā to nodeva Tukuma 
virsmežniecībai, vēlāk – Ceļu pārvaldei. 
20. gadsimta 90. gadu beigās muižā uzsāka 
atjaunošanas darbus un uz šejieni pārvietoja 
Latvijā vienīgo Ceļu muzeja ekspozīciju.

Milzumkalns ir apvidū augstākā vieta, jo 
paceļas virs jūras līmeņa 112 m, vēsturnieki 
apstiprina liecības, ka senatnē tas ticis izmantots, 
kā dzīvesvieta un šī vieta ir bijusi nozīmīga 
senču svētvieta.

Smardes pagasts
Valguma ezers – 3km garš un 0,2 km plats, 
bet lielākais dziļums tam ir 30 m, pēc nostāstiem 
pie ezera kādreiz bijis Valguma ciems, kurā 
bijusi Dagerhofu muižiņa pie Lustūža kalna, 
to ierīkojis Livonijas ordeņa mestrs Valters fon 
Pletenbergs. Valguma ezera apkārtnes mežos 
vienmēr bijušas iecienītas medības, vēlāk muiža 
piederējusi Kurzemes hercogam, kurš ierīkojis 
sev medību pili. Pats senākais krogs Smārdes 
apkārtnē arī bijis pie Valguma ezera. Ezera 
apkārtne šodien ir bagātīga dabas izziņas un 
atpūtas teritorija, kurā ir norisinājušies dažādos 
gadsimtos nozīmīgi vēsturiski notikumi.

1877.gadā tika izbūvēts dzelzceļs, kas 
iedzīvotājiem atviegloja nokļūšanu Rīgā 
un Tukumā, apkārtējie saimnieki veda savu 
saražoto produkciju uz Jūrmalas, Rīgas tirgiem 
un sanatorijām.

Tukuma lidlauka sākums datējams ar 
1949.gadu, kad tika parakstīts Latvijas un 
P a d o m j u  S a v i e n ī b a s 
militārās komisijas līgumi 
par Sarkanās armijas daļu 
izvieto šanu un apgādi 
Latvijas teritorijā. Kara laikā 
to izmantoja vācu karaspēks, 
bet karam beidzoties to 
pārņēmusi padomju armija, 
tās bruņojumā bija aptuveni 
30 triecien bumvedēji, kas bija paredzēti kuģu 
un piekrastes nocietinājumu bombardēšanai.



1    Šlokenbekas muižas komplekss. 
Viens no retajiem nocie ti nātas viduslaiku muižas 
paraugiem Baltijā un vienīgais Latvijā, kas 
saglabājies līdz mūs dienām. 

Milzkalne, 
Smārdes pag., 
tālr.: +371 29904147, 
+371 63182354, 
info@slokenbeka.lv, 
www.slokenbeka.lv, 
GPS 56.9760 23.2261

2   Latvijas 
ceļu 
muzejs. 

Latvijas ceļinieku 
dibi nā tais muzejs 
ir pirmais Ceļu 
muzejs Eiropā un 

pasaulē! Ieeja bez maksas. Maksa ar gida pakalpo-
jumiem. 
Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts, 
tālr. +371 63182354, e-pasts: muzejs@lvceli.lv, 
www.slokenbeka.lv, GPS 56.9760 23.2261

3   Atpūtas 
parks-dendrārijs “Vēju Dārzs”
Parks-dendrārijs, kas veidots pēc ainavu arhitektes 
Daces Lukševicas projekta. Gleznai najā parkā 
aplūko jami vairāk nekā 100 dažāda veida augi, 
koki un krūmi, kuru kopējais skaits sasniedz ap 
550 vienību, kuplojot 1,9 ha platībā. Pie katras 
augu grupas pievienots tā unikālais nosaukums. 
“Vēju dārzu” stādījuši Smārdes pagasta ļaudis paši 
savām rokām. Ieeja bez maksas. 
GPS 56.9566 23.3406

 Iesakam apskatιt:

4   K.Zāles 
piemineklis latviešu 
strēlniekiem Smārdē, 
kuri 1916.gadā šajā 
apvidū ir cīnījušies 
un krituši. 
Piemineklis atklāts 
1936.gadā.
GPS 56.9557 23.3413

5    I Pasaules katra Brāļu kapi pie 
Klapkalnciema šosejas.

Bijušā Dubļu kroga (Dublen-Krug) vācu karavīru 
kapos apbedīti ne vien 33 kritušie vācu karavīri, 
bet arī 36 krievu kareivji. Arī šeit 1939.gadā 
uzstādītajā piemiņas zīmē teikts, ka visi viņi krituši 
par savu tēvzemi. 
Pie Tukuma-Klapkalnciema ceļa, Smārdes pagasts, 
GPS 57.0080556 23.3366667

6  Siliņupes akmens laikmeta apmetne – 
republikas nozīmes arheoloģiskais piemineklis. 
Vieta, kur atradās zvejnieku un mednieku 
apmetne. 2000. gadā atklāts tēlnieka Oļega 
Skaraiņa veidotais Piemiņas akmens. 
Lapmežciems, GPS 56.9940 23.5186

7    Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera Augusta 
Muižuļa piemiņas akmens pie “Tuteņu” 
mājām Talsu šosejas malā 9 kilometrā, atklāts 
2005. gadā. 
Lapmežciems, GPS 56.9975 23.5190

8    Lapmežciema pagasta muzejs. 
Muzejs dibināts 1999. gadā.
Lapmežciemā, Liepu ielā 4, tālr. +371 63163240, 
mob. 27000380, GPS 57.0007 23.5123

9    Lapmežciema jūrmala – 
Starpiņupes  slūžas. 

Lapmežciema jūrmalas putniem bagātākā vieta 
ir pie Starpiņupes ietekas Rīgas jūras līcī un 
aptuveni 1 km garā posmā uz ZR no tās, savukārt 
Starpiņupes slūžas atjaunotas 2006. gadā. 
GPS 57.0116 23. 5123

10    Ragaciema bāka.
Rīgas jūras līča rietumu krasta izvirzījums, kas 
beidzas ar seklu un akmeņainu zemūdens sēkli 
vairāku simtu metru attālumā no tagadējā krasta. 
Ragā slejas Ragaciema bāka.



11    Ragaciema sedums. 
Sedumi ir kādreizējās 
zvejas laivu piestātnes, 
kurās zvejnieki cēla 
tīklu būdas un glabāja 
savu inventāru.
Tālr.: +371 63163552, 
+371 26451024, 
GPS 57.0271 23.4944

12   Somu jēgeru cīņu piemiņas vieta. 
Sadarbojoties ar Somijas vēstniecību Latvijā, 
1997. gadā uzstādīta piemiņas zīme vietā, kur 
Pirmā pasaules karā laikā cīnījās somu jēgeri. 
Piemiņas akmens ir no Somijas austrumu frontes 
aizsarglīnijas atvests prettanku nocietinājums. 
Atrodas kāpās Ragaciems-Klapkalnciems Gausajā 
jūdzē, GPS 57.0398 23.3950

13   Somu karavīru kapi. 
Šeit ir apglabāti pieci kaujās 
kritušie somu karavīri. 
2004.gada maijā svinīgi tika 
atklāts no jauna sākotnēji 
1929.gadā uzstādītais un 
Padomju okupācijas laikā 
nojauktais piemi neklis. 
Klapkalnciems, GPS 57.0427 23.3653

14    Engures evanģēliski luteriskā baznīca. 
Viena no retajām koka baznīcām Latvija, kura nav 
nopostīta vai pārbūvēta par mūra baznīcu, tās 
pirmsākumi meklējami jau 1567.gadā, vairākkārtīgi 
pārbūvēta, pēdējo reizi 1804.gadā. 
Apskatāma iepriekš piesakoties pa tālr. +371 29177920, 
Jūras ielā 58, Engurē, GPS 57.1598 23.2299

15    Piemineklis mācītājam, skolotājam 
un “Engures hronikas” autoram 
J.Brandtam, uzstādīts 1853.gadā. 

Atrodas Engures baznīcas kapos, 
GPS 57.1597 23 2299

16    Saietu nams. TIP, izstāžu zāle. 
Apskatāma piemiņas ekspozīcija Engures jūrskolai 
un pagasta vēsturei. 
Jūras iela 114, Engurē, tālr. +371 24400170, +371 63161701, 
saietanams@enguresnovads.lv, 
GPS 57.1706 23.2208

17  Piemiņas 
akmens latviešu 
leģionāram 
Nikolajam Straumem. 
Slokas - Talsu šoseja, 
Engures pagasts, 
GPS 57.1376 23.1265

18   Rideļu dzirnavas. 
Dzirnavas šajā vietā bijušas jau sen. Pirmā 
pasaules kara sākumā dzirnavas nodega, bet 
pēc 1920. gada zemes reformas, kad tās ieguva 
īpašumā Kambalu dzimta, to darbība atjaunota. 
Ekskursijā pa dzirnavām aplūkojams miltu 
malšanas process un turpat blakus esošajā 
kafejnīcā “Cope” nobaudāmas pankūkas no 
dzirnavās maltajiem miltiem. Atrodas apmēram 
80 km no Rīgas, pie ceļa Rīga-Talsi. 
Engures pagasts, tālr.: +371 26536532, +371 22440094, 
www.rideludzirnavas, GPS 57.1517 23.1045 



21   Biškopis Juris Ronis. 
Biškopības produkti – dažādu ziedu medus, bišu 
maize, vaska sveces. Kursas iela 10, Engure, 
tālr.: +371 63161419, +371 26456030, 
e-medusronis@inbox.lv, GPS 57.165140 23.220922 

22   Zemnieku saimniecība “Eglāji”.
Latvijas ābeļu dārzs 
10h platībā, kurā aug 
ap 30 dažādu šķirņu. 
Ražas laikā te var ne 
tikai no bau dīt, bet 
arī iegādā ties ābolus. 
Apmeklējumu pieteikt 
iepriekš. 
“Eglāji”, Rauda, 
Smārdes pagasts, 
tālr. +371 29250492, 
GPS 57.0103103 
23.1993614

23   Zemnieku saimniecība “Kurciņi”. 
Saimniecība nodarbojas ar augļkopību, te 
iegādājami gan augļu koki un krūmi, gan 
pašas ogas-zemenes, avenes, upenes, plūmes, 
ķirši, kazenes, bumbieri, āboli. Šeit var pasūtīt 
arī dažādus koku stādus, pat Ziemassvētku 
eglītes. Saimnieki piedāvā arī dārzu un 
pagalmu labiekārtošanas un apsaimnieko šanas 
pakalpojumus.
“Kurciņi” pie Rīgas-Ventspils šosejas, Ozolpils, 
Smārdes pagasts, tālr. +371 29837221, 
GPS 56.9236 23.2562

19    Ievas un Ivara Grašu 
podnieku darbnīca. 

Darbi top no melnās keramikas. Iespēja klātie nē 
apskatīt podnie ka darbus un iejusties podnieka 
lomā. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

“Gulbji”, Apšuciems, 
Engures pagasts, 
tālr. +371 26369362, 
GPS 57.0585 23.3156 

Radosas darbnιcas

Lauku labumi

20   Keramikas darbnīcā “Saules ceplis” 
dizainere - keramiķe Madara Bartkeviča jūs 
iepazīstinās ar keramikas pirmsākumiem, trauku 
izveidi un melnā cepļa kurināšanas specifiku. 
Keramikas darbnīcas apskate interesentiem 
bez maksas. Laipni aicināti visi arī uz māla 
meistarklases nodarbībām. Darbiņi tiek veidoti 
keramiķes vadībā un, pēc cepļa kurināšanas, tiek 
atdoti pašiem veidotājiem. Keramikas darbnīca 
atvērta no aprīļa līdz decembrim. 
“Margrietas”, Smārdes pagasts, tālr. +371 26072594, 
madaraatike@gmail.com, GPS 56.9740 23.3045

24   Zemnieku saimniecība “Rūķīši”. 
Saimnieka Jura Čarbata plašie ābeļdārzi. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
”Rūķīši” pie Rīgas – Ventspils šosejas, Smārdes pagasts, 
tālr. +371 26335661, GPS 56.9289 23.2220

25   Zemnieku saimniecība “Mazburkas”.
Saimniecība atrodas starp Rīgas-Ventspils (A-10) 
autoceļu un Tukumu.  Vīnogu lauki, kuros tiek audzētas 
~ 60 dažādu vīnogu šķirnes. Apmeklētājiem tiek 
piedāvātas ekskursijas pa dārzu. Otra saimniecības 
specializācija ir aitu audzēšana. Interesenti var 
apskatīt ganāmpulku, kā arī, iepriekš vienojoties, 
iegādāties aitas gaļu. Saimniece labprāt dalās pieredzē 
un konsultē tos, kas uzsāk aitu audzēšanas rūpalu. 
Piemērotākais saimniecības apmeklējuma laiks ir no 
maija līdz novembrim. Apmeklējums noteikti iepriekš 
ir piesakāms. “Mazburkas”, Smārdes pagasts, 
tālr. +371 29149725, GPS 56.9481 23.1761

26    Biohumusa ražotne “Roguļi”.
“Roguļi” ir lielākā un modernākā biohumusa 
ražotne jeb slieku ferma Baltijā un nodarbojas 
ar sliekkopību un sliekkopmosta jeb biohumusa 
ražošanu. Tiek organizēti izglītojoša rakstura 
pasākumi un semināri, kā arī tiek izglītoti 
bērni un jaunieši, skaidrojot ekoloģiskā dzīves-
veida lietderību. Saimnieki laipni izrādīs 
ražotni, aptuvenais ekskursijas laiks – 30 min. 
Apmeklējumam pieteikties iepriekš.
“Roguļi”, Smārdes pagasts, tālr. +371 29241335, 
e-pasts: info@bioec.lv, www.bioec.lv, 
GPS 57.0280862 23.2650929



29   Kupskalna dabas taka. 
Taka izveidota 2005. gadā. Tā atrodas uz 
Lapmežciema un Bigauņciema robežas un izskatās 
kā koka dēlīšu laipa gar Siliņupi, kas aizved līdz 
jūrai, kur apskatāms vecais Lapmežciema mols. 
Starp Bigauņciemu un Lapmežciemu robeža, Engures 
novads, GPS 56.9920647 23.5235558

30   Kaņiera pilskalns un dabas taka.
Pie Kaņiera ezera Antiņciema-Jāņkroga ceļa 
8. kilometrā atrodas Kaņiera pilskalna dabas taka, 
kas ved cauri purvu pasaulei uz Kaņiera pilskalnu 
un akmeņu vaļņiem. Kaņiera ezera pilskalnu 1867.
gadā atrada V.Dērings. Par to daudz rakstīts, taču 
arheoloģiski tas nav pētīts. E.Brastiņš šo pilskalnu 
atzinis par neparastu, jo tas ir vienīgais pilskalns, 
kas atrodas tik tuvu jūrai purvainā un neapdzīvotā 
vietā.
Jāņkroga-Antiņciema 8.km, Lapmežciema pagasts, 
Engures novads, GPS 56.9916485 23.4343583

31   Kaņiera ezera laivu bāze. 
Pie Kaņiera ezera izvietotā laivu bāze atrodas 
Ķemeru nacionālā parka teritorijā starp 
Lapmežciemu un Ragaciemu. Lomā var iegūt: 
līdakas, raudas, ruduļus, līņus, asarus un brekšus, 
kā arī citas zivis. Makšķerēt ezerā drīkst tikai no 
laivu bāzē iznomātajām laivām. Tiek piedāvātas 
plastikāta laivas un ūdens velosipēdi. Pie ezera 
izveidotas telšu un piknika vietas. 
Tālr.: +371 29253514, k.didze@lvm.lv

27    Zaļā kāpa.
Zaļā kāpa ir vairāku kilometru garš ar priežu 
mežu apaudzis smilšu valnis, kas ir veidojies kā 
senās Litorīnas jūras krasts. Pirms 4500 gadiem 
Litorīnas jūra atkāpās, un šobrīd kāpu ieskauj 
meži un purvi. Lai iepazītu seno jūras krastu un 
mežu daudzveidību, Ķemeru nacionālais parks 
te izveidojis gājēju un velosipēdistu maršrutu. 
Maršruts aizvedīs līdz pat Antiņciemam, kas ir 
viena no pēdējām vietām Latvijā, kur ievilkta 
elektrība (1988.-1989.gadā).
Smārdes pagasts, Engures novads, tālr. +371 67730078,
pieriga@daba.gov.lv, www.kemerunacionalaisparks.lv, 
GPS 56.9452762 23.4739850

28   Valguma ezers un dabas takas. 
Valguma ezers ir 3 km garš un 0,2 km plats, tā 
dziļākā vieta ir 30 metri. Ezera apkārtnē izveidoti 
3 velomaršruti (16 km, 17 km un 22 km) un dabas 
izziņas un nūjošanas taka (3.5 km). 
“Valguma pasaule”, Smārdes pagasts, 
Engures novads, tālr.: +371 63181222, +371 29414022, 
e-pasts: info@valgumapasaule.lv,  
www.valgumapasaule.lv, 
GPS 56.9898684 23.3153818

Labirints. Atvēliet 
sev laiku! Te ir vieta, 
kur nomierināt prātu, 
panākties sev tuvāk, 
te ir enerģētiski tīra, 
gaiši maģiska vieta. 

11 loki, 28 pagriezieni. Taka ir mānīgi īsa. Ik pa 
brīdim tā maina virzienu, taču nekur nekrustojas. 
Jāveic 390 metru, un līkumojot ārā,- tikpat. 
“Valguma pasaule”, Smārdes pagasts, 
Engures novads.

Baskāju taka. Ja esat 
izslāpuši pēc kaut kā 
jauna, īsta, dabiska un 
vēlaties atpūsties ar 
jēgu, tad apmeklējiet 
Valguma jauno 1317 m 
garo baskāju taku un 
ļaujiet pēdām veselīgi 
iztaustīt visdažādākās 
virsmas, to miju – 

mīkstas un durstīgas, maigi siltas un vēsa. Takas 
beigās iespējams pēdas palutināt ziedu vannītēs.

Atputa daba
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32    Kaņiera ezera putnu novērošanas 
tornis un kadiķu audze. 

Kaņiera ezers ir viena no labākajām putnu vēro-
šanas vietām Ķemeru 
nacionālajā parkā. Ezerā 
ir 14 salas, un te pavisam 
konstatētas 237 putnu 
sugas. Pie Kaņiera ezera 
esošā kadiķu audze 
ir viena no lielākajām 
Latvijā.

Lapmežciema pagasts, Engures novads, 
tālr. +371 67730078, epasts: pieriga@daba.gov.lv, 
www.kemerunacionalaisparks.lv, 
GPS 57.0011791 23.4710728

33    Ķemeru nacionālais parks.
Ķemeru nacionālais parks – tā ir ļoti daudz veidīga 
38 165 ha plaša teritorija. Ķemeru nacionālais 
parks nodibināts 1997. gadā. 
ĶNP informācijas centrs, “Meža māja”, Ķemeri, 
Jūrmala, tālr. +371 67730078, pieriga@daba.gov.lv, 
www.kemerunacionalaisparks.lv, 
GPS 56.9528353 23.5127449

34    Lāčupītes dendrārijs. 
Īpaši aizsargājamā dabas teritorija un atrodas 
pusceļā starp Apšuciemu un Klapkalnciemu. 
„Igora Medņa Lāčupes dendroloģiskie stādījumi” 
izveidoti kā īpaši aizsargājama dabas teritorija – 

dabas piemineklis, lai 
nodrošinātu I. Medņa 
vērtīgo svešzemju koku 
stādījumu saglabāšanu 
un pavairošanu. Stādī-
jumi uzsākti veidot 1959. 
gadā un to kopējā platība 
ir 7,2ha. Dendrārija veido-

šanas mērķis bija svešzemju koku un krūmu 
ieaudzēšana, lai novērotu sugu mijiedarbību ar 

vietējiem biotopiem. Te reģistrētas ap 60 skujkoku 
un 350 lapu koku sugas. Visskaistāk šeit izskatās 
maijā un jūnijā, kad zied rododendru stādījumi. 
Starp Klapkalnciemu un Apšuciemu, Engures nov., 
tālr. +371 29393605, GPS 57.0481835 23.3423968

35    “Plieņciema kāpa”. 
Dabas liegums dibināts 1987.gadā un iekļauts kopš 
2004.gada NATURA-2000. Dabas lieguma platība 
60,58 ha. No 1738.gada Plieņciems kļūst populārs 
kūrorts un kāpas – iecienīta pludmale. 1810.gadā 
ciems ieguva popula ritāti kā Krievijas ķeiza-

rienes Elizabetes 
Aleksejevnas peld-
vieta un pirms viņas 
v iz ī tes  t aga d ējā 
lieguma teritorijā tika 
izrakts ceļš uz jūru. 
GPS 57.0804521 
23.2692035

36   Dabas parks “Engures ezers”. 
Engures ezera ornitoloģisko pētījumu centrs. 
Orhideju taka. Putnu novērošanas tornis. 
Savvaļas dzīvei pielāgoti zirgi un govis. 
Engures Ornitoloģisko pētījumu centrs, 
GPS 57.2144651 23.1484854

37    Ciedru priedes. 
Atrodas Engures pagasta Bērzmuižā. Kādreiz šeit 
bijusi čiekuru kalte un priedes iestādījis mežzinis 
Jānis Kronītis. Šīs divas priedes (trešā ir gājusi 
bojā) ir lielākie un vecākie koki, iespējams sugas 
ciltsmātes Latvijā. To skujas ir apmēram 20 cm 
garas. Priedes ir vienīgie pieaugušie eksemplāri 
Baltijā ar lieliem un skaistiem čiekuriem. Ciedru 
priedes nosaukumu tautā tās ieguvušas garo skuju 
un lielo čiekuru dēļ.
“Bērzmuiža”, netālu no Slokas - Talsu šosejas, Engures 
pagasts. GPS 57.1317851 23.1587768



38    Lauku mājas “Dieniņas”  
piedāvā iegādāties vietējos zivju kūpinā jumus 
no Engures ezera un Baltijas jūras, zivju kulināriju 
visu gadu, bet ciemoties pie atraktīvām zvejnieku 
sievām un baudīt sātīgu zivju smēķēšanu varēsiet, 
ja savlaicīgi pieteiksieties. (Pasākuma garums 
2 - 2,5 stundas.)
“Dieniņas”, Bērzciems, Tukums-Kolka 34. km, 
tālr. +371 26676283, ivetaunoskars@inbox.lv, 
www.dieninas.com, GPS 57.2448 23.1733

39    Zivju kiosks 
”Skarās” Bērzciems  

vasaras sezonā (maijs-
septembris) piedāvā iegā-
dā ties kūpinātas Engures 
ezera Baltijas jūras zivis. 

“Skaras”, Bērzciems, Engures novads, 
šosejas Tukums-Kolka 35. km, tālr. +371 20236636, 
GPS 57.2524 23.1736

40    Zivju tirdzniecības kiosks 
SIA “Bērzciems”.

Iespēja iegādāties SIA 
“Bērzciems” un SIA “Silma” 
zivju kulinārijas produkciju 
un vietējos kūpinājumus.
(maijs - septembris)

41    Zivju degustācija kafejnīcā “Būda”. 
Iepriekš piesakoties ap mek lē tājiem tiek piedāvāta 
iespēja nodegustēt dažādos veidos pagatavotas 
zivis, kas nozvejotas Baltijas jūrā.
Kafejnīca “Būda”, Jūras iela 95, Engure, 
tālr. +371 29179184, GPS 57.1646 23.2244

42     ”Piejūras tirdziņš” Engurē. 
(maijs – oktobris) – zivju produkcija, stādi, ziedi, 
medus, lauku labumi. 
Engure, Labiešu iela 2, GPS 57.1605 23.2301

Ciemos pie zvejniekiem

43   Zvejnieku sēta “Lucītis” 
Zvejnieku saimniecība nodarbojas ar zivju zveju un 
zivju apstrādi (kūpināšanu, sālīšanu, marinēšanu) 
mājas apstākļos un tirdzniecību. 
Jūras iela 41, Engure, Engures pagasts, 
tālr. +371 29167255, e-pasts: zslucitis@gmail.com, 
GPS 57.1518766 23.2295867

44    Ķesterciema 
“Hostelis”. 

Iepriekš piesakoties tiek 
piedāvāta iespēja izbraukt 
jūrā ar zvejas laivu, izbaudīt 
zvejnieka darbu un pieda-
lī ties loma kūpināšanas 
procesā.
“Mūrnieki”, Ķesterciems, Engures 
pagasts, tālr. +371 29287271, GPS 57.1174 23.2333

45   I/k ”Stubiņš” – zivju kūpinājumi dažā dām 
gaumēm. 
Saules iela 38, Klapkalnciems, Engures pagasts, 
tālr. +371 26372856, GPS 57.0408 23.3603

46    Ragaciema zivju tirdziņš.
Šeit nopērkamas gan Baltijas jūrā, gan līcī 
nozvejotas zivis, gan arī zivis no tālām jūrām. 
Ragaciems, Lapmežciema pagasts, 
GPS 57.0246 23.4920

47    SIA “Mauriņi–S” – kūpinātas zivis.
Tiek piedāvātas zivju degustācijas, pieņem grupas 
līdz 25 cilvēkiem (no maija līdz septembrim). 
Ragaciems, “Mauriņi”, tālr. +371 29374291,
e-pasts: gintasila@inbox.lv, GPS 57.0245 23.4918

48    “Reiņa-B” zivis. 
Zivju kūpinājumi dažādām gaumēm, kurus var 
iegādāties Ragaciema zivju tirdziņā.
E-pasts: allabecere@inbox.lv, reinazivis@inbox.lv, 
tālr. +371 29219491, GPS 57.0001 23.5073

49    SIA “Kārkli BC”
Sālīti un kūpināti zivju produkti, vairumtirdzniecība 
un mazumtirdzniecība.
“Cimdiņi”, Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Engures 
novads, LV-3118, tālr.: 63163223, 29147337

50    Lapmežciemā: “Gardo zivju namiņš”
Pa ceļam var iegādāties kūpinātas zivis, nobaudīt 
kafiju un paķert līdzi kādu lašmaizīti.
“Rudzīši”, tālr. 26 553 881



51   Engures 1. laivu bāze. Laivu noma, makšķerēšana, 
piknika vietas. Engures pagasts, tālr. +371 29113439, GPS 57.2146 23.1473

52   Viesu nams “Rideļu dzirnavas”. Nomā koka un plastikāta 
laivas, piknika, telšu un atpūtas laukumi. 
Engures pagasts, tālr. +371 26536532, rideludzirnavas@inbox.lv

53     Izbraucieni ar jahtu:
 Bolero, tālr. +371 29846999
 LA Rouge, tālr. +371 29235898, 

Engures osta, GPS 57.1627019 23.2307435

54    Hotel SPA Arkadia. 
Ūdens relaksācijas atrakcijas, masāžas, trena žieru zāle.
Apšuciems, Engures pagasts, tālr.: +371 63143130, +371 29132765, 
mail@hotelarkadia.lv, www.hotelarkadia.lv, GPS 57.0566 23.3132

55    Peldbaseins atpūtas kompleksā “Albatross”. 
Baseins būs pieejams katru dienu no plkst. 17.00 līdz 22.00, 
brīvdienās no plkst. 10.00 līdz 22.00. Tālr.: +371 67852029, +371 26103435, 
+371 28233193, www.albatross.lv, GPS 57.1974 23.2067

56   Atpūtas komplekss “Milzkalns”. Viens no populārā kajiem 
slēpošanas kūrortiem Latvijā, piedāvā lieliskas izklaides arī vasarā. 
Milzkalna pakājē, Smārdes pagasts, 10 km no Tukuma Apšuciema virzienā, 
tālr. +371 26222333, e-pasts: info@milzkalns.lv, www.milzkalns.lv, 
GPS 57.0014 23.2080

57     Tukuma jātnieku klubs.
“Tīle”, Rīgas iela, Tukums, tālr. +371 29212644, e-pakavini@inbox.lv

58     Saimniecība “Ruģeļi”. 
Izjāde ar zirgu vai poniju, kopā ar draugiem vai ģimeni. 
Ruģeļi, Smārdes pagasts, tālr. +371 22427274, grafinda@inbox.lv, 
www.zaigashorses.1w.lv, GPS 56.9656720 23.3340158, 

59    Distanču slēpošanas trase “Jaunūdri”.
Dažāda garuma distanču slēpošanas trases pa Milzkalna apkārtni. 
Pieejama inventāra noma, silta piknika vieta.
6 km no Tukuma, Milzkalna apkārtnē, Smārdes pagasts, 
tālr. +371 29515283, pvimba@inbox.lv, GPS 56.9963 23.2007

60    Izklaides lidojumi ar lidmašīnu ar 
 “Balticbees Jet Team”.

Tālr. +371 67621450, info@balticbees.com, www.balticbees.com 
 Izklaides lidojumi ar Tiger AG-5B. 

“Jurmala Airport”, Tukuma lidlauks, Smārdes pagasts, 
tālr. +371 26011695, info@balticbees.com, www.balticbees.com, 
GPS 56.9359024 23.2261000

61    Skeitparks “Holy park “Upesloki””
Milzkalne, Smārdes pagasts, tālr. +371 29141840, upesloki@inbox.lv, 
GPS 56.9781 23.2343

62    Velosipēdu noma. 
Biedrība LITTUS, Liepu iela 2, Lapmežciems, tālr. +371 27052262

Aktιva atputa
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dabas gleznu 
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Apzīmējumi:



63    Autostāvlaukums “Aizrags”
Ragaciems, autoceļa Sloka-Talsi 14,8 km.  

       

64    Autostāvlaukums “Kuplā priede”
Autoceļa Sloka-Talsi 18,5 km.  

      

65    Autostāvlaukums “Zīvartiņš”
Apšuciems, Slokas-Talsu ceļa 26.km, Engures pagasts, 
tālr. +371 28234099, GPS 57.0731539 23.2826250

      

66    Autostāvlaukums “Čiekuri” 
Apšuciems, Engures pagasts, tālr. +371 26527168, 
GPS 57.0656 23.2927

    

67    Autostāvlaukums “Engure” 
Vecā šoseja starp Ķesterciemu un Enguri.

    

68    Telšu laukums “Lejiņas”
“Lejiņas”, Smārdes pagasts, 
tālr.: +371 63192300, +371 29559767, 
e-pasts: treneris@tvnet.lv, GPS 56.9783768 23.3135197

      
RENT

 

72   Kemperu kempings “Piejūras nams” 
Lauku iela 2a, Ķesterciems, Engures pagasts, 
tālr.: +371 26435515, +371 29456073, +371 29248876,
e-pasts: piejurasnams@apollo.lv, 
www.piejurasnams.lv, GPS 57.1246772 23.2250903

73  Kempings – Abragciems
Abragciems, Engures pagasts, www.abragciems.lv, 
kempings-dez@finieris.lv, tālr.: +371 63161668, 
+371 26110738, GPS 57.1970298 23.2063970

74  ”Vecupe”, Engures pagasts, 
tālr. +371 26342848, guntalaksevica@gmail.com, 
www.kempingsvecupe.viss.lv, GPS 57.1795468 23.2034469

Telsu laukumi

Kempingi
69   Kemperu kempings “Baltijas kempings”

“Kalnapriedes”, Lapmežciems, Engures novads, 
tālr. +371 26404097, kalnapriedes@gmail.com, 
www.latcamping.lv, GPS 56.9949655 23.5209510

      

70   “Ronīši”
Klapkalnciems, Engures pagasts, tālr.: +371 63161442, 
+371 26305551, www.ronisi.lv, ingmars.zalitis@rtu.lv, 
GPS 57.0426779 23.3670998

300 m

          

   

71   Apšuciema skolas kempings
Apšuciems, Engures pagasts, tālr. +371 29544650, 
e-pasts: apsuskola@skola.lv, GPS 57.0618451 23.3101330 

1  Viesu nams ”Jūras mols”

          
“Stepes”, Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, 
tālr. 27099099, www.jurasmols.lv, info@mol.lv, 
GPS 56.9895072 23.5266824

2  Viesu nams ”Monikas”

     
Lapmežciems, tālr. +371 26161247, 
kaijamonika@inbox.lv, GPS 56.9972900 23.5156697

3   Viesu nams “Kamenes”

      Smilšu ceļš - 3, Lapmežciems,  
tālr. +371 26162212, e-pasts: kamenes@kamenes.lv, 
www.kamenes.lv, GPS 56.9986237 23.5157023

4   Viesu nams “AAK Service”

        
Kuģukalna iela 1, Ragaciems, Lapmežciema pag., 
tālr. +371 63163736, +371 29118209, www.kanski.lv, 
e-pasts: kanski@apollo.lv, GPS 57.0189081 23.4982604

5   Viesu nams “K.V.N.” 

       
Jaunā iela 14, Ragaciems, Lapmežciema pagasts, 
tālr. +371 20268864, www.viesunamskvn.lv, 
e-pasts: guapa14@inbox.lv, GPS57.0182876 23.4971652

6   Viesu nams ”Smaidas”

         
RENT

 
Ragaciems, Lapmežciema pagasts, tālr. +371 29265552,
www.smaidas.lv, hotelsmaidas@gmail.com,
GPS 57.0234413 23.4906551

Naktsmιtnes



7   Viesu nams ”Arnicāni”

     
Ragaciems, Lapmežciema pagasts, tālr. +371 29193503, 
https://www.facebook.com/guesthousearnicani,
e-pats: arnicani@inbox.lv, GPS 57.0280475 23.4879827

8   Viesu nams “Lindaga”

     
Dimanti, Ragaciems, e-pats: aivabukina1@inbox.lv, 
tālr.: +371 63163544, +371 29145155,
GPS 57.0241938 23.4910955

9    Viesu nams “Lapmežciems” un 
kotedžas “Kaņieris” 

     
Liepu ielā 15, Lapmežciema pagasts,
tālr. +371 27099099, info@mol.lv, www.jurasmols.lv

10   Viesnīca “Villa Anna”

       
“Airītes”, Apšuciems, Engures pagasts, 
tālr.: +371 63143185, +371 26122679, www.villanna.lv, 
GPS 57.0618254 23.3114525

11   Viesnīca “Hotel SPA Arkadia”

        
Apšuciems, Engures pagasts, mail@hotelarkadia.lv, 
tālr.: +371 63143130, +371 29132765, 
www.hotelarkadia.lv, GPS 57.0571372 23.3133364

12    Jauniešu mītne un kempings 
”Apšuciema skola”

      
Apšuciems, Engures pagasts, tālr. +371 29544650,
e-pasts: apsuskola@inbox.lv, 
GPS 57.0618451 23.3101330

13   Jauniešu mītne “Sadancis” 

          

   Kr. Valdemāra 1, Engure, sadancis@apollo.lv, 
tālr.: +371 63161318, +371 29409723, 
GPS 57.1711243 23.2198519

14   Ģimenes māja “Gundegas”

    
Liepu iela 5, Engure, tālr. +371 29529880, 
astrida64@inbox.lv, GPS 57.1603455 23.2193760

15   Brīvdienu māja “Liepa”

      
Liepu iela 6, Engure, tālr. +371 26693850,
e-pasts: vj3@inbox.lv, GPS 57.1601092 23.2188519

16   Viesu nams “Rideļu dzirnavas”

        
Rideļi, Engures pagasts, tālr. +371 26536532, 
e-pasts: rideludzirnavas@inbox.lv, 
GPS 57.1518795 23.1026820 

17    Engures vidusskolas internāta 
jauniešu mītne

    
Skolas iela 9, Engure, tālr. +371 29544650,
vidusskola@engure.lv, GPS 57.1631227 23.2217731

18   Brīvdienu māja “Mikas”

      Abragciems, Engures pag., 
tālr.: +371 29243197, +371 29244198, peteriscp@inbox.lv, 
GPS 57.2013113 23.2044017

19   Viesu nams “Vizbuļi”

      
Vizbuļi, Bērzciems, Engures pagasts, 
tālr.: +371 29424934, +371 28254749, 
www.facebook.com/vizbuli, GPS 57.2378359 23.1745881



20   Lauku māja “Dieniņas”

         
Bērzciems, Engures pagasts, ivetaunoskars@inbox.lv, 
tālr.: +371 63154331, +371 26676283, www.dieninas.lv,
GPS 57.2453282 23.1733104

21   Viesu nams ”Mazā kaija”

    
“Cīrulīši”, Bērzciems, Engures pagasts, 
tālr. +371 29515512, GPS 57.2449 23.1748

27   Atpūtas komplekss “Milzkalns”

         

   Tālr. +371 26222333, info@milzkalne.lv,
www.milzkalne.lv, GPS 57.001204, 23.204302

28   Viesu nams “Milzkalne.lv”

       
“Damkalni - 3”, Milzkalne, Smārdes pagasts, 
tālr. +371 29574890, e-pasts: info@milzkalns.lv,  
www.milzkalns.lv, GPS 56.9814878 23.2364255

29   “Valguma pasaule”

          

      
Pie Valguma ezera, Smārdes pagasts,
tālr.: +371 63181222, +371 29414022, 
info@valgumapasaule.lv, www.valgumapasaule.lv, 
GPS 56.9898684 23.3153818

30   Brīvdienu māja “Līdakas”

   Pie Valguma ezera, “Līņi”, Smārdes pagasts,
liidakas@gmail.com, GPS 56.9852424 23.3073542

31   Jauniešu mītne “Ezermalas”

       
Pie Valguma ezera, Smārdes pagasts,
tālr. +371 29103789, andrissneiders@hotmail.com,
GPS 56.9849590 23.2888472

32   Viesu nams ”Sanders”

     
“Zīles”, Ozolpils, Smārdes pagasts, Engures novads, 
Rīgas - Ventspils šosejas 57.km, tālr. +371 26434448, 
asanders@inbox.lv, www.sanders.viss.lv
GPS 56.9209373 23.2621554

33   Viesu nams “Kalna žagari”

         

    Smārdes pagasts, tālr. +371 29414584,
e-pasts: info@kalnazagari.lv, www.kalnazagari.lv,  
GPS 56.9474385 23.2679939

34    Brīvdienu māja “Rūši”

         

     Smārdes pag., tālr. +371 28637513,
e-pasts: ruushi@inbox.lv, http://rusi.viesumajas.lv,
GPS 57.0058879 23.2218155

22   Viesu nams ”Tauriņi”

          

      Bērzciems, Engures pagasts, 
tālr.: +371 29153392, +371 29119855, +371 63154370,
viesunamstaurini@inbox.lv, www.taurini.viss.lv, 
GPS 57.2548574 23.1729478

23   Brīvdienu māja “Branguļi”

   Bērzciems, Engures pagasts, 
tālr. +371 29676126, GPS 57.2562901 23.1722361

24   Brīvdienu māja “Bērzciema Salnas”

      
“Salnas”, Bērzciems, Engures pagasts,
tālr. +371 26100923, e-pasts: noviks.ulvis@gmail.com, 
GPS 57.2548 23.1726

25   Šlokenbekas muiža

      
Milzkalne, Smārdes pagasts, tālr. +371 25155225
e-pasts: info@slokenbeka.lv, www.slokenbeka.lv, 
GPS 56.9760160 23.2261073

26   Viesu nams “Upesloki”

        
Milzkalne, Smārdes pagasts, tālr. +371 29141840, 
upesloki@inbox.lv, GPS 56.9787329 23.2340140



Kur paest
 Kafejnīca “Dižpriedes”, Bigauņciems, 

 tālr. +371 28756095, GPS 56.9865386 23.5364948
 Kafejnīca “Rosi”, Lapmežciems, 

 Talsu šosejas 10. km, tālr. +371 26543954,
 GPS 57.0366177 23.4132920

 Kafejnīca “Stallis”, 
 Lapmežciems, Talsu šoseja 9/5, 
 tālr. +371 29181014, GPS 57.0012100 23.5131335

 Kafejnīca “Bermudas”
 Ragaciems, Talsu šoseja 12,5 km, 
 tālr. +371 631 63225, GPS 57.0265224 23.4919143

 Kafejnīca “Lindaga” (vasaras sezonā),
 Ragaciems, “Dimanti”, tālr. +371 631 63544, 
 GPS 57.0241938 23.4910955

 Kafejnīca “Krodziņš” (vasaras sezonā)
 Kuģkalna iela 1, Ragaciems, tālr. +371 29118209, 
 GPS 57.0265224 23.4919143

 Kafenīca “Apsīte”, Apšuciems, 
 tālr. +371 26545266, GPS 57.0626429 23.3076283

 Restorāns, Kafe-Bistro “Arkadia” 
Apšuciems, tālr. +371 29132765, 

 GPS 57.0626429 23.3076283
 Restorāns “Villa Anna”

 Apšuciems, tālr.: +371 63143185, +371 26122679, 
 GPS 57.0614304 23.3114342

 Kafejnīca “Pirāts” (vasaras sezonā)
 Jūras iela 73, Engure, tālr. +371 29773180, 
 GPS 57.1598942 23.2282061

 Kafejnīca “Cafe Engure”
 Engurē, Ostas ielā 1, k/t: +371 28368868

 Kafejnīca i/u ”Mežābeles”, 
 Jūras iela 62, Engure, k/t: +371 29256041, 
 GPS 56.9813715 23.2284447

 Kafejnīca “Būda”, Jūras iela 95, Engure, 
 k/t: +371 29179184, GPS 57.1652442 23.2246057

 Restorāns “Kapteinis&Grants”
 Jūras iela 88, Engure, tālr. +371 26565680, 
 GPS 57.1659832 23.2249871

 Kafejnīca “Cope”, Ridelu dzirnavas, Engures 
pagasts, tālr.: +371 29120190, +371 22440094, 

 GPS 57.1384821 23.0995362
 Kafejnīca “Abragciems” (vasaras sezonā)

 tālr. +371 63161668, GPS 57.1988639 23.2064239
 Cafe Vizbuļi, Vizbuļi, Bērzciems, 

 tālr.: +371 29424934, +371 28254749,
 GPS 57.2378359 23.1745881

 Kafejnīca “Mazā kaija”, “Cīrulīši”, Bērzciems, 
tālr. +371 20692525, GPS 57.2445480 23.1748027

 Kafejnīca “Valdaiši”
 Ventspils - Rīgas - Tukuma - Jelgavas ceļu 

krustojums, Smārdes pagasts, tālr. +371 63120902, 
GPS 56.9342556 23.20202674

 Restorāns “Valguma pasaule”
 pie Valguma ezera Smārdes pagasts, 
 tālr. +371 29414022, GPS 56.9966220 23.3208215

 Kafejnīca “Runcis & Co”
 Pagastmāja, Smārde, tālr. +371 63192256, 
 GPS 56.9464275 23.3371699

 Kafejnīca “Upesloki”, Milzkalne, 
 tālr. +371 29466834, GPS 56.9778308 23.2254115

 Kafejnīca “Sanders”, 
 Ozolpils, Rīgas - Ventspils šoseja, Smārdes 

pagasts, tālr.: +371 63100811, +371 26434448, 
  GPS 56.9219657 23.2604923

 Kafejnīca “Smārdes krogs”
 Smārdes pagasts, Rīgas - Ventspils šosejas 53. km,
 tālr. +371 27861234, GPS 56.9145338 23.3569910



Atgādinām!
Ja esat nolēmis atpūsties Baltijas jūras 
piekrastes zonā, der ielāgot, 
ka pārvietošanās ar mehānisku 
transporta līdzekli, stāvēšana vai 
apstāšanās piekrastes kāpu aizsargjoslā 
atļauta tikai tam paredzētās vietās.

! Kāpu zonā 

Tradicionālie kultūras pasākumi 
novadā:

 Janvārī Engurē – tradicionālā Zušu ciema 
gada balvas pasniegšanas ceremonijas 
pasākums.

 Starptautiskā Muzeju nakts – Lapmežciema 
muzejā, Šlokenbekas pilī, Engures Saietu 
namā. 

 Izstādes, radošas darbnīcas un dažādas aktivitā-
tes visiem muzeja nakts apmeklētājiem.

 23.jūnijā Vasaras saulgriežu jeb Līgo vakars – 
Engurē brīvdabas izrāde ar dančiem un citām 
lustēm iededzot ugunskuru Auniņparka 
estrādē 

 Jūras svētki – Engures un Lapmežciema 
pagastā

 Engures pagasta svētki – augusta pirmajā 
sestdienā.

 Augusta pēdējā sestdienā Seno uguns kuru 
nakts Engurē un kempingā “Ābragciems” 
šādi ugunskuri tiek vienlaikus iedegti valstīs, 
kas ieskauj Baltijas jūru.

 11. novembrī Lāčplēša dienas atzīmēšana 
ar lāpu gājieniem Engurē, Smārdē, Lapmež-
ciemā.

 18.novembris – Valsts svētku atzīmēšana ar 
svinīgu koncertu un svētku balli noslēgumā.

 Decembra sākumā “Lielās egles iedegšana” 
pie kultūras namā Engurē.

 Jaungada nakts pasākums ar nakts ballēm 
Lapmežciemā, Smārdē, Engurē.

Dodoties dabā, būsim saudzīgi, vērosim, bet 
nepārveidosim dabu. No mums ir atkarīgs, 
lai vēsturiskās vietas un dabas pieminekļi 
saglabātos arī mūsu bērniem un mazbērniem.

 
 Tūrisma informācijas punkts

 Jūras ielā 114, Engurē, 
 k/t: +371 63161701, +371 24400170
 e-pasts: tic@enguresnovads.lv

 Tukuma tūrisma informācijas centrs
 Talsu iela 5, Tukums LV 3101,
 tālr. +371 63124451, e-pasts: tic@tukums.lv

SWEDBANK bankomāts, 
veikals Elvi, Jūras iela 62, Engure

Neatliekamā medicīniskā 
palīdzība Tukumā  113
Ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests Tukumā  112
Pašvaldības policijas 
dežūrdaļas mob. tel.       27030161 

e-pasts: policija@enguresnovads.lv

Noderιga informacija!
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