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TUKUMS
UN APKĀRTNE

TŪRISMA CEĻVEDIS
www.visittukums.lv

www.enguresnovads.lv www.jaunpils.lv www.visitkandava.lv

Atklāj Tukuma
pusi no jauna!

13 maršruti, lai sameklētu smukumu
Īstie labumi nāk no laukiem
Tikšanās ar sava aroda meistariem

PĀRSTEIGUMS CEĻVEDĪ!
PAPLAŠINĀTĀ REALITĀTE CEĻOTĀJIEM

ATDZĪVINI
LAPASPUSES

ATRODI Google Play vai App Store Overly aplikāciju,
lejuplādē un atver to savā telefonā vai planšetē.
ATRODI šādu simbolu ceļvedī. Mēs pateiksim priekšā:

Šis pārsteigums tapis
sadarbībā ar Overly

tas atrodams 4., 6., 12., 17., 29., 31., 33., 36. un 50. lappusē.

NOSKENĒ attēlu, un tas atdzīvosies!
Video turpināsies, kamēr vien turēsi telefonu vai planšeti virs attēla.
KĀ NOKĻŪT TUKUMĀ?
AR AUTO
Rīga – Tukums 67 km pa valsts
galveno autoceļu E22 (A10)
Kuldīga – Tukums 96 km pa valsts
1. šķiras autoceļiem P120 un P130 un valsts
galveno autoceļu E22 (A10)
Liepāja – Tukums 168 km pa valsts galveno
autoceļu A9 un valsts 1. šķiras autoceļu P104
vai P98
Jelgava – Tukums 54 km pa valsts
1. šķiras autoceļu P98

AR AUTOBUSU
No Rīgas uz Tukumu satiksmi gandrīz katru
stundu nodrošina a/s "Nordeka" autobusi.
Informācija: Rīgas starptautiskajā autoostā
(Prāgas iela 1, tālr.: 90000009, 90001111),
www.autoosta.lv
AR VILCIENU
No Rīgas uz Tukumu satiksmi gandrīz katru
stundu nodrošina a/s "Pasažieru vilciens" vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta
pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus
visā Latvijas teritorijā pa dzelzceļu.
Informācija: a/s "Pasažieru vilciens" kasēs,
tālr.: 67232135, www.pv.lv

AR LIDMAŠĪNU
Mazās aviācijas dalībniekiem iespējams
izmantot lidostas JURMALA AIRPORT
(aptuveni 5 km no Tukuma) pakalpojumus.
Vairāk informācijas: www.jurmalaairport.lv
Kā piezvanīt?
Starptautiskais tālruņu kods: +371
AUTO NOMA TUKUMĀ UN LATVIJĀ
FS Noma
Zemītes iela 13, Tukums. Tālr.: 29122000,
www.fsnoma.lv

Uz Tukumu
pēc smukuma!

Vairāk informācijas par servisa objektiem: www.visittukums.lv

Tas slēpjas mazā pilsētā un apkārtnes pilīs, upju ielejās un ezeros,
smilšainajā pludmalē, apstrādātajos laukos un pat purvos. Tikšanās
ar vietējiem ļaudīm palīdzēs atklāt, kur mīt un kas tad ir smukums.
Tāpēc krāmē somas un brauc ciemos!
Šlokenbekas muiža
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10
PIEDĀVĀJUMI
TŪRISTIEM

• Divi maršruti pa Tukuma apkārtni atklās, ka Tukums varētu būt lielākā Latvijas
mazpilsēta. Savukārt Tukuma apkārtnes piļu maršruts ļaus iepazīt dažādu laikmetu un
arhitektūras stilu pilis un muižas.
• Viduslaiku piedzīvojumu elpu piedāvās izbaudīt Jaunpils pils. Tur noteikti jāsatiek
mutīgais mūks Brālis Teodors.
• Vai zināji, ka Abava ir Kurzemes lielākās upes Ventas lielākā pieteka? Savukārt Abavas
pietekas Viesatas upes krastos izveidota dabas taka, no kuras paveras tikpat iespaidīgi
skati kā pie Gaujas.
• Latvijā ir sameklējamas vairākas Eiropas valstis. Šveice ir Kurzemē – starp Kandavu un
Sabili. Tā sākas jau pie Pūres, taču visiespaidīgākās ainavas ir Abavas senlejas posmā,
sākot no Kandavas.
• Ceļojums no Tukuma uz jūru ved gar resnāko ozolu Baltijā un smaržīgāko rožu dārzu.
Pirms jūras noteikti jāpiestāj Rideļu dzirnavās uz pankūkošanu.
• Gar jūras krastu var doties jebkādā veidā – ar kājām, velo vai automašīnu. Saule, jūra,
smiltis – tas ir tas, ko posmā no Jūrmalas līdz Mērsragam varēs baudīt pēc sirds patikas.
Un, protams, būs iespēja nobaudīt vietējo zvejnieku kūpinātās zivis.
• Engures ezera apkārtne reiz bijusi nozīmīga dzintara raktuvju vieta. Tagad šī ir viena no
populārākajām putnu vērotāju vietām. Miers un klusums te ir visos gadalaikos.
• Iespējams, ka ar dienu būs par maz, lai iepazītu piejūras un purvu pasauli Ķemeru
nacionālajā parkā. Taču šī būs īstā vieta, kur mēģināt ieraudzīt visus 9 sugu dzeņus,
kas mīt Latvijā.

Izdevējs: Tukuma TIC, 2019
Izdevumu finansē: Tukuma, Engures, Jaunpils
un Kandavas novada pašvaldības
Foto: Agnese Balandiņa, Mārtiņš Barons, Ekaterina Becauri,
Jolanta Deģe, Māris Ērenfrīds, Evita Freimane, Antra Gaisa,
Uģis Grantiņš, Ivars Grasis, Kristīne Grīnvalde, Dagnija
Gudriķe, Mihails Ignats, Ivo Immermanis, Agris Jansons
(Neatkarīgās Tukuma Ziņas), Andris Jermuts, Jānis
Kamerāds, Inga Kārkliņa, Julita Kluša, Dzintars Krastiņš, Ieva
Krūmiņa, Aija Neilande, Gunta Niedra, Iveta Pāže, Vita
Popravko, Liene Ratniece, Aiga Rēdmane, Egīls Rēdmanis,
Matīss Rikters, Mārtiņš Rudzītis, Ojārs Saulītis (Esplanāde),
Viesturs Serdāns, Miervaldis Šteinbergs, Tatjana Stīpniece,
Anda Štrausa, Normunds Vīlips, Valdis Zageuss, Laimonis
Zaķis, Sabīne Unda Zeidenberga, "Abavas" vīna darītava,
"Birznieki", "Dieniņas", "Jaunlagzdiņi", Jaunpils pils,
Kalnmuižas pils, "Kliblapsas", "Milzkalns", Pētera Tutāna
pinēju darbnīca, "Platforma Film Studio", "Pure Chocolate"
Šokolādes muzejs, "Purvubridēji.lv", "Reiņa zivis", Rideļu
dzirnavas, Rūmenes muiža, Salmu darbnīca, seakayak.lv,
viesu nams "Silamalas", Sky-Zoo, "Stirnu buks", Tukuma
muzejs, "Valguma mežvīns", Viduslaiku sēta "Niedru lija",
"X-Unit"
Kartes: SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta"
Druka: SIA "Dardedze Hologrāfija"
Video: Arvīds Barānovs / Eaglewood Films, B-Side Drone
Racing / sky.lv, Fresh Step Production, Panda Art / Ardic,
Platforma Film Studio / Cinevilla, Vides filmu studija, X-Unit
Papildinātā realitāte: SIA "Overly"
Ceļveža tapšanā izmantota kultūrvēstures materiālos
publicētā, kā arī tūrisma objektu apsaimniekotāju un
tūrisma uzņēmēju sniegtā informācija par piedāvājumu
tūristiem un atpūtniekiem.
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TUKUMS – MĀKSLAS
UN ROŽU PILSĒTA

1
MARŠRUTS

MARŠRUTS KARTĒ 54. LPP.

IEVADS
TUKUMAM IR SENAS MĀKSLAS UN
AMATNIEKU TRADĪCIJAS. TE 1935.
GADĀ IZVEIDOTS PIRMAIS MĀKSLAS
MUZEJS ĀRPUS RĪGAS. AMATNIECĪBA
DAUDZUS GADSIMTUS BIJUSI IZTIKAS
AVOTS PILSĒTAS IEDZĪVOTĀJIEM. TO
LIECĪBAS VĒL JOPROJĀM SASKATĀMAS
VECPILSĒTAS LĪKUMOTAJĀS IELIŅĀS AR
LAUKAKMEŅU BRUĢI, VECAJIEM NAMIEM,
KALĒJU UN GALDNIEKU GREZNOTAJĀM
DURVĪM UN BALKONIEM. DEKORĒJUMOS
VARĒS PAMANĪT ARĪ ROŽU ZIEDUS.
ŠODIEN PILSĒTAS APSTĀDĪJUMOS ARVIEN
VAIRĀK PARĀDĀS ŠIS ZIEDS, JO TUKUMA
NOVADĀ ATRODAS LIELĀKĀ BALTIJAS
ROŽU AUDZĒTAVA, KAS ĻAUJ TUKUMAM
SEVI DĒVĒT PAR ROŽU PILSĒTU.

MUZEJS "PILS TORNIS"

Mazais loks pa
Tukumu

TOP APSKATES OBJEKTI
BRĪVĪBAS LAUKUMS AR STRŪKLAKU
Brīvības laukums vairāk nekā 600 gadu
kalpojis par Tirgus laukumu, kur tirgoties
sabraukuši laucinieki no tuvākas un tālākas
apkārtnes, zvejnieki no jūrmalciemiem un
vietējie amatnieki. Savukārt padomju laikā
līdz pat 1990. gadam, kā jau pieņemts,
pašā pilsētas centrā savu vietu bija ieņēmis
Ļeņina piemineklis, bet tagad laukumu
rotā soliņi atpūtai, krāšņas puķu dobes
un strūklaka.

TUKUMA VĒSTURISKAIS CENTRS
JEB VECPILSĒTA
Vecpilsēta ietver sevī Harmonijas, Dārza,
Zirgu, Jauno, Talsu un Lielo ielu. Savu
plānojumu tā ieguva 14.–18. gadsimtā, bet
19. gadsimtā un 20. gadsimta sākumā radās
tās vizuālais tēls. Te sastopamas daudzas
senas, maz pārbūvētas, guļbūves stilā celtas
saimniecības un dzīvojamās ēkas.
GPS 56.9653 23.1526

GPS 56.9650 23.1555

LIVONIJAS ORDEŅA PILS MŪRA
FRAGMENTS UN PILSĒTAS VĒSTURES
MUZEJS "PILS TORNIS"
Pils tornis ir Tukuma vecākās ēkas –
Livonijas ordeņa pils – fragments.
Uzskata, ka pils celtniecība Tukumā uzsākta
1277. gadā. Pili apjozis 7.5 m augsts un
1,6 m biezs mūris. Pils aizsardzību
nodrošināja mākslīgi veidots dziļš grāvis
un tās novietojums augstajā Slocenes
upes krastā. No lielās Livonijas ordeņa pils
saglabājies vien neliels mūra fragments.
Savukārt 18. gadsimtā uzbūvētajā pils tornī
pārmaiņus atradušās telpas gan cietuma,
gan kroņa magazīna (labības klēts)
vajadzībām. Tagad te atrodas Tukuma
pilsētas vēstures muzejs, kas stāsta par
pilsētas vēsturi no seniem laikiem līdz pat
mūsdienām.

TUKUMA MĀKSLAS MUZEJS
Tukumā atrodas pirmais provincē dibinātais
mākslas muzejs Latvijā (1935./1936.)
un 80 gadu laikā te izveidota viena
no vērtīgākajām latviešu mākslas 20.
gadsimta pirmās puses kolekcijām.
Muzejā apskatāmas izstādes par Latvijas
mākslu ar darbiem no muzeja krājuma un
privātkolekcijām.

Brīvības laukums 19a, Tukums. Tālr.: 63124348,
25622131, www.tukumamuzejs.lv/pils-tornis
GPS 56.9646 23.1556

Harmonijas iela 7, Tukums. Tālr.: 63182392,
27843190, www.tukumamuzejs.lv/
makslas-muzejs GPS 56.9657 23.1517

Piemineklis Z. A. Meierovicam

Vairāk informācijas par servisa objektiem: www.visittukums.lv
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VAI TU ZINĀJI, KA...
Lai labāk iepazītu pilsētu,
ir izveidots saraksts
ar 50 lietām, ko var darīt
Tukumā

ROŽU SVĒTKI TUKUMĀ

ROŽU svētku vainags

CITI APSKATES OBJEKTI

TUKUMA MUZEJA AUDĒJU DARBNĪCA
Audējas Tukuma muzejā darbojas kopš
1974. gada un interesentiem labprāt
pamāca seno amatu. Interesanta
vieta ceļotājam, lai aizraujošā veidā
iepazītu Tukuma novada tautastērpu un
etnogrāfiskos rakstus, kā arī iemēģinātu
savu roku aušanā.
Tidaholmas iela 3, Tukums. Tālr.: 63125539,
25622267, www.tukumamuzejs.lv/
audeju-darbnica GPS 56.9676 23.1491

SALMU DARBNĪCA UN MUZEJS
Salmu darbnīcas muzejā apskatāmi
vairāk nekā 500 eksponātu, tai skaitā

vairākas tematiskās kolekcijas: rūķu,
pūķu, putnu, raganiņu, sēņu un eksotisko
dzīvnieku kolekcijas, kā arī liela izmēra
skulptūras, piemēram, "Runcis zābakos"
aptuveni 3 m un "Sēņu mammīte" 2,3 m
augstumā. Apskatāmi arī smalki veidojumi,
piemēram, burukuģi, pirāti, Tobago salas
un pils makets. 2017. gadā atklāts liela
izmēra objekts – autordarbs "Latvija", kas
veltīts Latvijas simtgadei un ir veidots
kā fotorāmis, kurā katrs viesis var sevi
iemūžināt.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Dārzniecības iela 4a, Tukums. Tālr.: 29495746,
www.salmulietas.lv GPS 56.9677 23.1610

	DZELZCEĻA STACIJA TUKUMS I
	SV. NIKOLAJA TUKUMA
PAREIZTICĪGO BAZNĪCA
	DRAUDZĪBAS KOKS
GALERIJA "DURVIS"
	SV.TRĪSVIENĪBAS TUKUMA
	LUTERĀŅU BAZNĪCA
	BIJ. VIESĪGĀS BIEDRĪBAS NAMS
	SV. STEFANA TUKUMA ROMAS
	KATOĻU BAZNĪCA
Piemineklis pirmajam Latvijas
	Republikas ārlietu ministram
Z. A. Meierovicam
	MĀKSLAS DARBNĪCA "ANTĪKS"
	UN INGEMĀRAS TREIJAS
GLEZNOŠANAS STUDIJA
	TUKUMA TIRGUS
	Skulptūra "KOKS-KUBS"
	STRŪKLAKA "NAUDAS AVOTIŅŠ"
	RADOŠĀ DARBNĪCA "LIGZDA"
	KATRĪNAS LAUKUMS UN
	TUKUMA KATRĪNA
	DZEJOLIS "TUKUMS"
Glezna "Glezniecisks
moments ar ziediem"
	Skulptūra "Vīzija"
"ANDRII ART" ĀDAS IZSTRĀDĀJUMU
	RADOŠĀ DARBNĪCA
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TUKUMS – PILSĒTA
SLOCENES
KRASTOS
2

Durbes pils

MARŠRUTS KARTĒ 55. LPP.

MARŠRUTS
Lielais loks apkārt
pilsētai

DURBES PARKS

IEVADS
Lielais loks pa Tukuma piedāvā
palūkoties uz pilsētu no tai apkārt
esošajiem pakalniem, jo Tukums ir
ne vien dārzu, bet arī kalnu pilsēta.
Lūkojoties uz pilsētu no apkārtnes
kalniem pavasarī, sarkanie māju
jumti ieslīgst dārzos augošo augļu
koku ziedu baltajās kupenās,
bet vasarā – zaļo lapotņu jūrā.
Rudenī pilsēta būs kā krāsās jukusi
glezna, bet ziemā – mājīgs miestiņš,
ievīstījies biezā, baltā sniega
segā. Un pa vidu dažādi pilsētas
mikrorajoni – katrs
ar savu rašanās vēsturi.

Durbes estrāde

TOP APSKATES OBJEKTI
MĀLKALNS, A. DUMPES PIEMINEKLIS
UN ĶIRŠU DĀRZS
Kalna nosaukums radies no tā, ka tā
pamatnes augsne ir mālaina. No kalna
(62 m vjl.) agrāk pavērās skats uz bijušo
pilsētas ezeru un panorāmu. Mālkalna
virsotnē atrodas piemineklis Tukuma
atbrīvotājiem, kas uzstādīts 1975. gadā.
Tā autore tēlniece Arta Dumpe pieminekli
veidojusi kā latviešu spēka simbolu – ozolu.
Pieminekļa vidū atrodas atrodas māte, kura
satur dēlus, kas karojuši pretējās frontes
pusēs. Savukārt 2010. gadā par godu
dzejnieka Imanta Ziedoņa 77. dzimšanas
dienai Mālkalnā iekopts Ķiršu dārzs ar
77 dekoratīvajiem ķiršiem, bet gadu vēlāk –
vēl 60 zemie skābie ķirši un pēc gada vēl
aptuveni 200 kociņi. Jau daudzus gadus
skan dzejnieka vārdi:

"Ļauj man iet pasaulē smukumā, tā kā ķirši
zied Tukumā!"
Jelgavas iela, Tukums, GPS 56.9589 23.1711

Durbes pils un parks
Viena no interesantākajām klasicisma
pilīm Kurzemē. Tā uzbūvēta jau 1671.
gadā un vairākkārt pārbūvēta. Pašreizējo
izskatu pils ieguvusi 1820.-1823. gadā pēc
arhitekta J. G. Ā. Berlica projektētajām
pārbūvēm. Šobrīd Durbes pils pirmajā
stāvā rekonstruēts vēsturiskais kungu
mājas interjers, bet pārējās telpās izvietotas
izstādes un ekspozīcijas, kas iepazīstina
ar muižu nozīmi mūsdienu Latvijas
kultūrvidē un to vēsturiskajām tradīcijām.
Apmeklētājiem Durbes pils piedāvā arī
izstādes, pasākumus, klasiskās mūzikas
koncertus un sirsnīgas programmas

Vairāk informācijas par servisa objektiem: www.visittukums.lv

VAI TU ZINĀJI, KA...
Tukuma pilsētas
apstādījumos zied ap
3 tūkstoši rožu ziedu

LABIRINTA VĀRDU SPĒLE "Sveikuļos"

CITI APSKATES OBJEKTI

jaunlaulātajiem. Savukārt atraktīvākai un
interesantākai vēstures apguvei muzejs
piedāvā īpašas kultūrvēsturiskās vides
izglītības programmas "Ceļojums laikā",
ļaujot apmeklētājiem pašiem iejusties
vēsturisko personību radītās situācijās:
"Piedzīvosim 1905. gadu!" un "Tukuma
apriņķa I Dziesmusvētki 1928. gadā".
Patīkamai pastaigai vasaras tveicē un
rudens lapu krāšņumā pie pils
19. gadsimta sākumā izveidots ainavu
parks ar arhitektūras pieminekļiem –
rotondu un akmens tiltu pār gravu. Parks
ierīkots laikā no 1818. līdz 1838. gadam
un veidots pēc angļu ainavu parka
paraugiem, lieliem koku masīviem mijoties
ar nelielām koku grupām un vientuļi
augošiem kokiem, kas kopā ar nelieliem
dīķīšiem, nelīdzeno reljefu un izlocītu
celiņu tīklu gar plašiem zālieniem, ar pili
kā galveno kompozīcijas elementu, veido
neatkārtojamu ainavu. Parkā stādīti no
Sibīrijas un Vācijas atvesti koki. Te aug arī
Latvijas resnākā Veimuta priede (Pinus
strobus L.). Tās apkārtmērs ir 3,18 metri.
Mazā Parka iela 7, Tukums. Tālr.: 63122633,
26305946, www.tukumamuzejs.lv/durbes-pils
GPS 56.9669 23.1938

ikdienišķo darbu robežas. Interesentiem
kalēja darbnīcā Tukumā kalējs Gints
Haņeckis piedāvās pacelt šī amata
noslēpumainības plīvuru un pašiem
atklāt savus snaudošos talantus. Darbnīcā
iespējams apskatīt gan gatavus, gan
tapšanas stadijā esošus darbus un nelielu
senlietu kolekciju. Darbi apskatāmi un
iegādājami vai pasūtāmi katru dienu,
iepriekš vēlams pieteikties.

Ginta Haņecka kalēja darbnīcA
Senos laikos kalēji tika uzskatīti par
burvjiem, jo viņu prasmes atradās ārpus

"Vecupnieki", pie pašas Tukuma zīmes
Kandavas ielas galā, Tumes pagasts,
Tukuma novads. Tālr.: 29167921,
GPS 56.9654 23.1067

	Dzelzceļa stacija Tukums II
Padomju laika deportāciju
upuru piemiņas vieta
	K. Zemdegas piemineklis
	Meža kapos
Pavārkalns
Piemineklis "Māte – Dzimtene"
	Kapu kalns (Karātavu kalns)
	Kalna un Vācu kapi
	Tukuma pilskalns
	Daces Lukševicas daiļdārzs
	KALĒJA SĒTA "DECORMETĀLS"
	AKTĪVĀ ERUDĪCIJAS SPĒLE "PAZĪSTI
	LATVIJU!", LABIRINTA VĀRDU SPĒLE,
	DABAS TAKA UN ZIEMAS SPORTA
	INVENTĀRA UN KOMPASU
	KOLEKCIJA "SVEIKUĻOS"
	Tukuma lidlauks un
	Aviācijas muzejs "Sky-Zoo"
	Vīnogu dārzs un aitu
audzētava z/s "Mazburkas"
"Abavas" vīna darītava

"mazburkas"
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TUKUMA
APKĀRTNES
PILIS
3

kukšu muiža

MARŠRUTS

MARŠRUTS KARTĒ 54. LPP.

No viduslaikiem līdz
mūsdienām

kukšu muiža

IEVADS
Ne visu iespējams saglabāt,
tomēr muižu ēkas līdz ar vecajām
zemnieku mājām dažviet ir
vienīgās patiesi vērtīgās un
Latvijas laukiem tik raksturīgās
celtnes. Muižas vērtējamas ne
tikai kā agrāro attiecību forma
Latvijas vēsturē, jo tās vienmēr
ir noteikušas arī lauku politisko,
sociālo un kultūras dzīvi. Šodien
vairākas no tām ir atjaunotas un
ar savu krāšņumu spēj pārsteigt
savus apmeklētājus.

ŠLokenbekas muižA

TOP APSKATES OBJEKTI
Šlokenbekas muiža
Šlokenbekas muižas ansamblis ir viens
no unikālākajiem un savdabīgākajiem
kultūras pieminekļiem Latvijā, kas rakstos
pirmoreiz minēta 1484. gadā. Tas ir viens
no retajiem nocietinātas viduslaiku muižas
paraugiem Baltijā un vienīgais Latvijā, kas
saglabājies līdz mūsu dienām. No senākās
muižas apbūves saglabājušās mūra sienās
esošās šaujamlūkas. Šlokenbekas muižas
ekskursijas iepazīstinās ar muižas vēsturi,
saimniecisko darbību un saviesīgo dzīvi.
Lai nobaudītu Kurzemes vīndaru veikumu,
muiža piedāvā vīnu degustāciju
400 gadus vecā muižas pagrabā.
Svinīgiem un korporatīviem pasākumiem
iespējams iznomāt muižas telpas un

iekšpagalmu, bet, lai nesteigtos tik drīz
uz mājām, pārnakšņot var turpat muižas
viesnīcā ar gardu maltīti muižas krodziņā.
Muižā izvietojies arī Latvijas Ceļu muzejs,
kurā var iepazīties ar Latvijas ceļu nozares
attīstību.
Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne,
Smārdes pagasts, Engures novads.
Tālr.: 29904147, www.slokenbeka.lv,
GPS 56.9760 23.2261

Jaunmoku pils
Jaunmoku pils būvēta ap 1901. gadu pēc
Rīgas birģermeistara Džordža Armitsteda
pasūtījuma un kalpojusi kā medību un
vasaras rezidence. Pils un arī zirgu staļļa
projektu 1898. gadā izstrādājis Vilhelms

Vairāk informācijas par servisa objektiem: www.visittukums.lv

VAI TU ZINĀJI, KA...
Jaunmoku pils ir jaunākā
pils Latvijā, jo tā uzcelta
tikai 1901. gadā

Bokslafs, izveidojot Jaunmoku pili par
vienu no Latvijā pazīstamākajām ķieģeļu
celtnēm. Pilī interjers medību pils gaumē
veidots atkal 20. gadsimta nogalē, taču no
oriģinālām interjera lietām īpaša vērtība
piegriežama pils podiņu krāsnīm, no kurām
viena gatavota 19.-20. gadsimtu mijā Rīgas
700. gadu jubilejai par godu un uz kuras
apskatāmi gleznojumi ar šī laika Rīgas un
apkārtnes skatiem.
Pilī izvietojies Meža muzejs, kur var iepazīt
mežu dzīvi un mežstrādnieku ikdienu
gadsimta garumā, un Latvju Zīmju centrs,
kurā ikviens var izveidot savu latvisko
zīmi. Te arī zāļu tēju degustācijas un telpas
svinīgiem pasākumiem, un, protams, arī
viesnīca, kurā pārnakšņot un nesteigties
mājās.
Jaunmokas, Tumes pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 63107125, 26187442,
www.jaunmokupils.lv, GPS 56.9815 23.0541

Kukšu muiža
Kukšu muižas tagadējā dzīvojamā ēka
pēc vēsturnieku domām būvēta 18. gs.
pirmajā pusē un sākotnēji bijusi vienstāva
mūra ēka ar četrslīpju jumtu. 19. gs. vidū
atkārtotu pārbūvju rezultātā tā ieguvusi
vēlā klasicisma muižu arhitektūras iezīmes.
Ap šo laiku ap muižas kompleksu izveidots
arī parks. Muiža tiek uzskatīta par izcilu

Jaunmoku pils

Latvijas muižu arhitektūras paraugu, kur
pakāpeniskas evolūcijas gaitā notikusi
stilistiska sintēze starp baroku un vēlīno
klasicismu. Muižā saglabājušās 18. gs. vidus
melni glazētas podiņu krāsnis un durvis,
kā arī vairāki 19. gs. sienu gleznojumi,
kas apskatāmi muižas apskates ekskursiju
laikā, gan arī uzturoties tās telpās
iekārtotajā viesu namā.
Kukšas, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 63181545, 25980910, 29205188,
www.kuksumuiza.lv, GPS 56.9780 22.8581

Rūmenes muiža
Rūmenes muiža ir Rīgas 5-zvaigžņu
viesnīcas Hotel Bergs lauku rezidence
atpūtai un saviesīgiem pasākumiem ar
pilna servisa apkalpošanu.
Muižas kungu māja celta 1876. gadā pēc
arhitekta Teodora Zeilera projekta.
Kungu māja atrodas pakalnā, un tās gala
fasādi ar zemāk esošo parku savieno kāpņu
un terasu sistēma, kas beidzas pie dīķa ar
mākslīgi veidotu sirds formas saliņu.
Šī terasu sistēma, pēc vēsturnieku
atzinuma, ir liels retums, un to var
uzskatīt par vienu no izcilākajām šāda
veida neorenesanses stila būvēm Latvijā.
Rūmenes muižas ainavu parks ir 7,8 ha liels
un 1892. gadā to plānojis ainavu arhitekts
Georgs Kufalts, kurš savulaik Rīgā veidojis
Arkādijas parku un Viesturdārzu.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Rūmene, Kandavas pagasts, Kandavas novads.
Tālr.: 67770900, www.rumenesmuiza.lv,
GPS 57.0596 22.7279

CITI APSKATES OBJEKTI
	Durbes pils
Jaunpils pils
	Vecmoku muižas drupas
un alejas
	Lamiņu muiža
Cēres muiža
Valdeķu muiža
	Aizupes muižas parks
	Vānes muiža
Zantes muiža
Zemītes muiža
	KALNMUIŽAS PILS

RŪmenes muiža
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VIDUSLAIKU
JAUNPILS

4
MARŠRUTS
Dzīres un jautrība
ar viduslaiku
elpu

MARŠRUTS KARTĒ 56. LPP.
IEVADS
Jaunpils puse ir īsta viduslaiku
pērle. Pašā Jaunpils centrā ATRODAS
Jaunpils pils, kuru no trim pusēm
apjož ūdens, bet pils biezie mūri
ieskauj nelielu pagalmu, kurā
savulaik noritējusi bruņinieku
dzīve ārpus karagājieniem. Netālu
no Jaunpils centra atrodams
otrs viduslaiku dzīves centrs –
bijušais latviešu pilskalns Kartavu
kalns. Nedaudz vēlākos laikos
uzceltā baznīca un Zviedru mūris
nostiprinājuši vietējo iedzīvotāju
ideju – izveidot pašiem savus
viduslaikus šajā laikmetā, kurus
piedzīvot aicinām arī ceļotājus.

Jaunpils krogs

TOP APSKATES OBJEKTI
Jaunpils pils
Jaunpils pils sākotnēji bijusi bruņinieku
muiža, kas uzcelta kā ūdens pils
1301. gadā, Livonijas ordeņa mestra
Gotfrīda fon Roges laikā un no 1576. līdz
1920. gadam piederējusi fon der Reku
dzimtai. Jaunpils bijusi lielākā privātmuiža
Tukuma virspilskunga apgabalā. Pils
vairākkārt pārbūvēta un laika gaitā cietusi,
tomēr saglabājusi daudzas ordeņa pilīm
raksturīgās iezīmes – tipisko apaļo stūra
torni, pils pamatstāvu bez logiem un
biezos mūrus. Pils pagrabā atrodas divi
17. gadsimta lielgabalu stobri. Iespējams,
ka tie šajā pusē parādījušies pēc
1625. gada zviedru uzbrukuma, kad pils
stipri cietusi, vai arī tos kopā ar gūstekņiem
uz Jaunpili bija atvedis barons Matiass
fon der Reke pēc Salaspils kaujas. Tagad
Jaunpils pilī atrodas kultūras nams un
muzejs, kas aicina pili iepazīt viduslaiku
stilā kopā ar mūku brāli Teodoru, pils mīlas
dziesminieku – Minnezengeru un citiem
pils iemītniekiem. Te izveidota arī viesnīca,
kurā iekārtoti brīnišķīgi viduslaiku stila
numuriņi, bet katru gadu augustā te svin
Viduslaiku svētkus.
Jaunpils, Jaunpils novads. Tālr.: 63107082,
26101458, www.jaunpilspils.lv
GPS 56.7302 23.0209

Jaunpils luterāņu baznīca
Baznīcas celtniecība sākusies 1592. gadā,
par ko liecina metāla plāksnē iekaltais
skaitlis, un tā ir viena no pirmajām
Kurzemes hercogistē celtajām baznīcām.
Tornis celts 1750. gadā. Pārbūvēta
un paplašināta 1849. un 1854. gadā.
Ievērojams ir baznīcas altāris un kancele,
kas tiek uzskatīti par ievērojamiem
manierisma stila paraugiem. Baznīcas
zvans izgatavots 1760. gadā, un to
lējis vācu meistars E. Fr. Fehters tepat –
Kurzemes hercogistē. No baznīcas torņa
augstumiem paveras skats uz Jaunpils
kultūrvēsturisko centru un skaisto apkārtni.
Jaunpils, Jaunpils novads. Tālr.: 29162642,
www.jaunpilsbaznica.lv
GPS 56.1598 23.2299

Zviedru mūris un viduslaiku sēta
Zviedru mūri Jaunpilī, pēc nostāstiem,
cēluši zviedru karagūstekņi, kurus barons
Matiass fon der Reke uz Jaunpili atvedis
pēc Salaspils kaujas Trīsdesmit gadu
karā (1618-1648). No šī fakta radies vaļņa
nosaukums. Aiz zviedru mūra darbojas
Viduslaiku sēta "Niedru lija", kur ceļotājiem
nedēļas nogalēs, vai pēc īpaša pieteikuma,
iespējams izbaudīt dažādas viduslaiku
aktivitātes – šaušanu ar lokiem vai arbaletu,
šķēpu un cirvju mešanu, monētu kalšanu,
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VAI TU ZINĀJI, KA...
Nostāstos teikts,
ka Zviedru mūri Jaunpilī
cēluši zviedru
karagūstekņi

iepazīt viduslaiku ēdienu un dzērienu
garšu, noklausīties dziesmas un pat
izmēģināt kādu deju pamatsoli.
Viduslaiku sēta "Niedru lija", Jaunpils,
Jaunpils novads. Tālr.: 26336513,
www.viduslaikos.lv, GPS 56.7298 23.0220

Kartavu kalni
Kartavkalni ir mežiem apaugusi
pauguraine, caur kuru tek mazā Biktsupīte.
Šeit izveidotas dabas takas, pa kurām ejot
var apskatīt milzīgo lapegļu aleju, egļu
vēri paugurainā reljefā, Karātavu egli,
pilskalna valni un augu valsts dažādību ar
reti sastopamiem kokiem, kā arī novērot
gan pamestus, gan jaunus bebru veidotus

dambjus. Kartavkalnā savulaik atradusies
senlatviešu apmetne. Pastāv uzskats,
ka Jaunpils Karātavu kalns varētu būt
Atskaņu hronikā pieminētā Babote, jo tas
ir vienīgais pilskalns ar valni, kas atrodas
starp Dobeli un Kuldīgu. Teikas stāsta,
ka kalnā nogrimusi vecā pils, kas celšoties
augšā, tiklīdz kāds uzminēšot tās vārdu,
un tās vietā pazemē grimšot krustnešu
celtā jaunā pils – Jaunpils.
Šī teika devusi iedvesmu dzejniekam
Auseklim, 19. gadsimta vidū radot dzejoli
"Gaismas pils".
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
Tālr.: 63107082, 26101458, www.jaunpilspils.lv
GPS 56.7150 23.0195

VIDUSLAIKU SVĒTKI JAUNPILĪ

CITI APSKATES OBJEKTI
Jaunpils muzejs
Jaunpils pils lielgabali
Jaunpils muižas apbūve
un parks
Jaunpils Amatu māja
Jaunpils ūdensdzirnavas
	ELLES KALNS
	Struteles luterāņu baznīca
	Radošā darbnīca "7 balles"
	LAUKU SĒTA Z/S "AVOTIŅI"
Piensaimnieki bio z/s "Rogas"
	ALUS DARĪTAVA "JAUNPILS ALUS"
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PA KINO PĒDĀM
Tukuma mazpilsētas šarms
un paugurainā apkārtne šurp
vilinājusi ne tikai māksliniekus,
bet arī filmu veidotājus. Pilsētas
zemie koka nami ar pagalmiem
un šauri līkumotās bruģa ieliņas
iemūžinātas vairākās latviešu
mākslas filmās. Skatoties uz karti,
šķiet, visa rajona teritorija bijusi 
liels filmu uzņemšanas laukums.
Un tagad tepat, Tukuma pievārtē,
atrodas arī pats nopietnākais kino
centrs – kino pilsētiņa Cinevilla.

Kinofilmas, kas uzņemtas
Tukuma apkārtnē
"Zvejnieka dēls" (1939), "Aizsprosts"
(1940), "Rita" (1957), "Svešiniece ciemā"
(1958), "Aija" (1959), "Vētra" (1960),
"Pieviltie" (1961), "Kad lietus un vēji sitas
logā" (1967), "Vella kalpi" (1970), "Nāves
ēnā" (1971), "Melnā vēža spīlēs" (1974),
"Ilgais ceļš kāpās" (1981), "Laikmetu
griežos" (1981), "Sieviete baltā" (1981),
"Likteņdzirnas" (1997), "Rīgas sargi"
(2007), "Mazie laupītāji" (2009), "Rūdolfa
mantojums" (2010), "Dancis pa trim"
(2011), "Sapņu komanda 1935" (2012),
"Ausma" (2015), "Bille" (2018), "Tēvs
Nakts" (2018), "Nameja gredzens" (2018),
"1906" (2019)

MARŠRUTS
Skatamies un pētām
latviešu kino

MARŠRUTS KARTĒ 57. LPP.

IEVADS

5

TOP APSKATES OBJEKTI
Cinevilla
Kinopilsēta Cinevilla atrodas 15 km no
Tukuma, Jelgavas virzienā, un sākotnēji
ir izveidota vēsturiskās spēlfilmas "Rīgas
sargi" uzņemšanai. Tās dekorāciju pamati
likti 2004. gada maijā, vietā, kur pirms tam
bija tikai pļavas, dažas 20. gadsimta ēkas
un sagrautu māju mūri.
No "Rīgas sargu" uzņemšanas laika
Cinevillā apskatāma Rīgas pilsēta
20. gadsimta sākumā – gan Lielpilsēta,
t.i., Daugavmala Vecrīgas pusē ar tās rosīgo
dzīvi, tirgu un kuģīšu piestātnēm, gan
Mazpilsēta – Pārdaugava, kur norisinās
svarīgākā cīņa – saujiņa drosmīgu
rīdzinieku pretojas daudzreiz lielākajai
Bermonta armijai. Šeit apskatāmas
priekšpilsētu arhitektūrai raksturīgās koka
ēkas ar bruģētiem laukumiem un lauku
tirdziņu, savukārt Vecrīgas pusē izveidota
arī tramvaja līnija ar īstu tramvaju.
Kinopilsētā iespējams apskatīt vienkopus
trīs vēsturisku tiltu fragmentus, kas vizuāli
ir līdzīgi to oriģināliem - tiltiem, kas atradās
Rīgā līdz 20. gadsimta sākumam. Tie
veidoti, balstoties uz arhīvu materiāliem
un vēsturiskajām fotogrāfijām. Lai radītu
20. gadsimta sākuma Rīgai pēc iespējas
atbilstošāku kinovidi, Cinevillā izveidota
arī tam laikam raksturīga Daugavas
krasta līnija ar malkas tirgu un kuģīšu
pietauvošanās vietām.
Cita kinopilsētas daļa – Rūdolfa lauku
sēta ir būvēta režisora Jāņa Streiča
filmas "Rūdolfa mantojums" filmēšanas
vajadzībām. Dekorāciju komplekss ataino

latviešu saimniecību, kāda tā bija
19. gadsimta beigās – ar dzīvojamo ēku,
klēti, šķūni, pirtiņu dīķmalā un krāšņu puķu
dobi pagalmā.
Jaunākās dekorācijas izveidotas nule
uzfilmētajai vēsturiskajai lielfilmai "Nameja
gredzens". Līdzās "Rīgas sargu" pilsētas
ielām un "Rūdolfa mantojuma" lauku sētai
radīta 13. gadsimta zemgaļu dzīvesvieta.
To veido 13. gadsimta zemgaļu pilsēta,
osta, pils un kuģi. Tagad dekorācijas
var izmantot uzņēmumi un grupas, lai
baudītu neaizmirstamus piedzīvojumus
īpašās sporta spēlēs pēc filmas "Nameja
gredzens" motīviem.
"Vidusvecvagari", Slampes pagasts, Tukuma
novads. Tālr.: 28606677, www.cinevilla.lv
GPS 56.8782 23.2199

Kino Latvijas 100gadei
Trīs jaunākās filmas, kas tapušas Tukuma
pusē, veltītas Latvijas simtgadei – "Bille",  
"Tēvs Nakts" un "Nameja gredzens".
"Bille" ir smeldzīgs, bet vienlaikus dzīvi
apliecinošs, asprātīgs un cerību pilns stāsts
par septiņgadīgās Billes pieaugšanu un
attiecībām ar pasauli Latvijā pagājušā
gadsimta trīsdesmito gadu nogalē.
Filmā uz sadzīviski kolorītā vēstures fona
ieraudzīsim, ka cilvēciskās attiecības un
bērnu sapņi ir tādi paši kā šodien. Meitenei
ir sapnis izlauzties no nabadzības pasaules
un mazvērtības žņaugiem, kas reālajai Billei
- rakstniecei Vizmai Belševicai arī izdevās.
Divas dienas filmētājus uzņēma Pastariņa
muzejs, kurā filmētas divas epizodes:
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Filmas "Nameja gredzens" uzņemšana Tukumā

Cinevilla

Pastariņa muzeja iekštelpās, kad mazās
Billes ģimene viesojas pie bagātās Alvīnas
tantes, ēd pliekanu rabarberu zupu, bet
cerēto naudu tā arī neaizņemas, un otra
epizode risinājās pie muzeja ēkas ārpusē,
kur zirga pajūgā pie mājas piebrauc
ģimene, lai apciemotu Billes vecotēvu,
vecomāti un tēva brāli Krišu.
Spēlfilmas "Tēvs Nakts" filmēšana notika
Tukumā – Lielajā, Talsu, Dārza ielā, kā
arī Brīvības laukumā. Filma stāsta par
rīdzinieka Žaņa Lipkes dzīvi un notikumiem
vācu okupācijas laikā Rīgā 1941. gadā, kad
Rumbulā tika nogalināti vairāk nekā 25 000
ebreju. Tukuma ielās filmēta Rīgas geto
teritorija 1941. gadā (Rīgā tas bija rajons
starp Maskavas, Jersikas, Ebreju, Līksnas,
Lauvas, Lielā Kalna, Katoļu, Jēkabpils un
Lāčplēša ielām), bet Lielajā ielā uzņemta

Cinevilla

epizode, kurā ebrejus dzen kolonnā uz
Rumbulas mežu. Tukumā tika uzņemts
viens no lielākajiem masu skatiem, kurā
piedalījās 50 cilvēki no Tukuma, Rīgas un
Jūrmalas.
Filma "Nameja gredzens" stāsta par
13. gadsimta notikumiem Zemgalē, kur
pēc valdnieka Viestura nāves par karali
kļūst jaunais Namejs. Viņa uzdevums –
nosargāt savu zemi un tautu pret
krustnešu tīkojumiem. Filmas galvenā
uzņemšana notika kinopilsētiņā Cinevilla,
taču daļa epizožu uzņemtas arī Tukumā,
Engurē, Klapkalnciemā, Jaunpilī un Lielajā
Ķemeru tīrelī.
Skatāmies kino!

CITI APSKATES OBJEKTI
	Tukuma vecpilsēta
	Tukuma 3. pamatskola
	Durbes pils
	Tukuma evaņģēliski
luteriskā baznīca
Galerija "Durvis"
	Sātu baznīca
JAUNPILS, LESTENES, PŪRES
	UN ZEMĪTES BAZNĪCAS
	Abavas senleja
	Velna akmens
Pūces ūdensdzirnavas
	Lauku māja "Indāni"
	Lapmežciems, Ragaciems
PASTARIŅA MUZEJS
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CEĻOJUMS GAR ABAVAS
UPES SĀKUMU

6
MARŠRUTS

MARŠRUTS KARTĒ 59. LPP.

	Pūres baznīca

IEVADS
Abava ir viena no 17 Latvijas upēm,
kas garāka par 100 km. Reiz tā kā
mazs strautiņš sākusies pāris
km attālumā no Bikstu stacijas,
bet pēc padomju laikā veiktajiem
meliorācijas darbiem tās sākums
ir kaut kur Lestenes un Jaunpils
apkārtnes purvos. Iesākumā to
pat grūti nosaukt par upi,
bet tās pietekupe Viesata šajā
posmā izskatās pat iespaidīgāka
par iztaisnoto Abavu.

Baudām dabu
nesteidzoties!

"Kliblapsas"

TOP APSKATES OBJEKTI
Tēlnieka Jura Neimaņa darbnīca
un skulptūru dārzs
Tēlnieka Jura Neimaņa skulptūru parkā
var redzēt, ka dabas veltes ir dažādas,
bet prasmīgu roku apstrādātas tās iegūst
kopīgo – formas skaistumu un vienreizību.
Viesojoties pie mākslinieka, apskatāmi
gan akmenī, gan kokā kaltie tēlniecības
darbi. Savdabīgā piemājas parkā arvien
viss tiek pilnveidots, lai vidi ar gadiem
padarītu skaistāku, un piepildītu ar mākslas
darbiem. Te ciemos tiek gaidīts ikkatrs
dabas un mākslas draugs.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
"Mednieki", Irlavas pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 26302247, GPS 56.8639 23.0900

Briežu dārzs "Rudiņi"
Briežu dārzs iepazīstina ar savvaļas
dzīvnieku – staltbriežu, dambriežu un
muflonu audzēšanu iežogotās platībās,
kas te uzsākta 2003. gadā. Pašreiz iežogoti
ap 350 ha platības, kas sadalīti vairākos
aplokos, lai būtu iespējams organizēt
selekcijas darbu un dzīvniekus varētu
apskatīt un novērot. Briežu dārzs piedāvā
gan dzīvnieku apskati, novērošanu,
fotografēšanu, atpūtu un pastaigas pa
meža takām.
"Rudiņi", Irlavas pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 29191980, www.facebook.com/
wildhandelrudini
GPS 56.8148 23.0894

Vairāk informācijas par servisa objektiem: www.visittukums.lv

VAI TU ZINĀJI, KA...
"Tilts uz nekurieni"
tiešām ved
uz nekurieni

Tilts uz nekurieni

Dabas taka "Viesatas upesloki"
un Spuņņakmens
Izstaigājot dabas taku, būs iespēja apskatīt
upes stāvkrastus, 200 gadu vecu priedi,
brūno avotiņu, cūku vannu, bebru māju,
mežizstrādes laukumu, melnalkšņu audzi,
dižbērzu, Spuņņakmeni un daudzus citus
dabas objektus. Ja būsiet īpaši vērīgi,
varēsiet ieraudzīt arī dažādu sugu putnus
par kuriem informāciju varēsiet atrast takā
izvietotajos stendos. Takas garums vienā
virzienā ir 5,1 km, un to iespējams iziet
3 dažādos variantos. Taka ir marķēta un
izstaigājama arī bez pavadoņa palīdzības.
Lai izstaigātu visus upes līkumus, būs
nepieciešamas 3 – 4 stundas.
Irlavas pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 28302871, 29105209,
GPS 56.8232 22.97218

"Pure Chocolate"
Šokolādes muzejs
Visiem interesentiem ir lieliska iespēja
iepazīties ar šokolādes rašanās stāstu.
Apmeklējuma programmā ir iespēja redzēt
un dzirdēt stāstus par šokolādes iegūšanu,
apstrādāšanu un lietošanu, kā arī iepazīties
ar šokolādes vēsturi. Katram interesentam
ir iespēja "nokļūt" trifeļu kastes iekšpusē,
apskatīt un izveidot pašam savas trifeles un
nodegustēt tās. Tāpat iespējams iegādāties
Pure Chocolate ražoto produkciju ražotnes
veikaliņā.
Pūre - 9, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 63180252, 22100042,
www.facebook.com/SokoladesMuzejs
GPS 57.0361 22.9035
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CITI APSKATES OBJEKTI

Šokolādes muzejs

"Tilts uz nekurieni"
Tilts pļavas vidū pār Abavu atgādina
par kādreiz iecerēto Tukuma – Kuldīgas
šaursliežu dzelzceļa būvi, kas tika uzsākta
20. gadsimta 30. gadu beigās, inženieris
P. Pavulāns. Dzelzceļa būvi pārtrauca
Otrais pasaules karš, bet tilts, kuru uzcēla,
nenojaukts palicis pļavas vidū līdz pat
mūsdienām.
Sāti, Irlavas pagasts, Tukuma novads.
GPS 56.9126 22.9774

Ābeļdārzi z/s "Rūķīši"
Smiltsērkšķu ražotne 
"Satori Alfa"
	Mūrnieku tilts
	Lielā koka karote
Peņķu veselības avotiņš
	Irlavas pagasta
novadpētniecības istaba
	piemineklis ērģelniekam un
diriģentam J. Bētiņam (1830-1912)
	Latvijas virsdiriģentu
roku nospiedumi
	Degoles pienotava
Pūres alpinārijs
Pūres luterāņu baznīca
Pūres pilskalns
	Akmeņkaļa darbnīca
"Kaltakmens"
Ķirbju audzētava
	z/s "Kliblapsas"
Laimoņa Zaķa īrisu dārzs

Sātu baznīca
Sātu baznīca celta 1778. gadā. Tā ir vienīgā
Tukuma rajonā, kurai apkārt saglabājies
akmens krāvuma žogs un baltie ieejas
vārti. Vēl lielāku vērtību tai piešķir virs
baznīcas ieejas kaltā hercoga Pētera Bīrona
monogramma. Ērģeles ar ērģeļu prospektu
19. gs. beigās uzbūvējis Jānis Bētiņš.
Sāti, Irlavas pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 29232839, GPS 56.9103 22.9620

Jura Neimaņa skulptūru dārzs
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KURZEMES ŠVEICE

7

Kandava

MARŠRUTS

MARŠRUTS KARTĒ 56. LPP.

IEVADS
Abavas senleja ir viena no
izteiktākajām upju senlejām
Latvijā. Tā veidojusies, plūstot
ledāju kušanas ūdeņiem.
Taču līdzās dabas unikalitātei
un iespaidīgumam tikpat vērtīga
apskatei ir arī Kandavas
mazpilsēta.

Bruņinieku pilskalns

VEIKALS "PŪRALĀDE"

No Kandavas
līdz Sabilei

TOP APSKATES OBJEKTI
Kandavas vecpilsēta
Kandavu piemin kā gleznotāju un mīlētāju
pilsētu, to dēvē par gleznaino Abavas
ielejas pērli. Tās bruģētās ieliņas un laternu
gaismas vilina iepazīties ar seno Kuršu
pilskalnu, uzkāpt Bruņinieku pilskalnā,
apskatīt Pulvertorni, pastāvēt uz Latvijā
vecākā akmens mūra tilta, ielīgot Jāņus
ozolu paēnā "Ozolāju" brīvdabas estrādē
un ieelpot priežu aromātu pie Teteriņu
ezera, apskatīt Kandavas luterāņu
baznīcas senos kokgriezumus, izlūgties
svētību no Romas katoļu baznīcas
Gvadalupes Dievmātes. Aizdoties uz
Vējspārnu – ar bruģi klātās Lielās ielas
augšgalu un ielūkoties Kandavas novada
muzeja un Mākslas galerijas izstāžu zālēs,
vai atveldzēties Promenādē. Un tad pēc
pilsētas apskates var doties ceļā pa Abavas
senlejas skaistāko posmu, sauktu par
Kurzemes Šveici.
Kandavas TIC, Ūdens iela 2, Kandava.
Tālr.: 63181150, 28356520,
www.visitkandava.lv, GPS 57.0336 22.7802

Dabas parks "Abavas senleja"
Abavas senleja ir viena no iespaidīgākajām
upju senielejām Latvijā. Tai raksturīgi
stāvi krasti, dziļas gravas, smilšakmens un
dolomīta atsegumi, ūdenskritumi, vecupes,
kā arī izteikta pļavu un mežu mozaīka. Ejot
pa 700 m garo Čužu purva taku, var iepazīt
pēcleduslaikmeta augu – krūmu čužu
(Pentaphylloides fruticosa).
Trīs Imulas dabas takas aizvedīs 10 km
pārgājienā gar upes lejām un kraujām.

Mācītājmuižas Ozolāju dabas taka
gandrīz 1 km garumā ved pa stāvo senās
Abavas krasta nogāzi līdz bioloģiski
vērtīgajām pļavām tās tagadējos krastos.
Savukārt "Zviedru cepures" Mīlestības
taka ved cauri mežam augšup kalnā, no
kura paveras brīnišķīgs skats uz Abavas
ieleju, bet Zirgu taka aizvedīs līdz pat
Sabilei.
Abavas ielejas attīstības centrs, Kūrorta iela 1b,
Kandava. Tālr.: 28396830, www.senleja.lv,
GPS 57.0336 22.7802

Buses (Matkules) kuršu pilskalns
Buses pilskalns ir piecpakāpju pilskalns, kas
uzskatāms par vienu no senās Kuršu zemes
Vanemas politiskajiem un ekonomiskajiem
centriem 11.–13.gadsimtā. Pēc atrastajām
keramikas lauskām secināts, ka pilskalns
apdzīvots jau 1.g.t. p.m.ē. un mūsu ēras
sākumā.
Pilskalna centrā mūsdienās izveidota
uguns kulta vieta, kas iezīmēta ar trim
no akmeņiem izliktiem apļiem un rituālu
ugunskura vietu vidū. Uzkāpjot pilskalnā,
skatienam paveras lieliska ainava uz
straujās Imulas upes ieleju, kas no trim
pusēm ieskauj pilskalnu, bet līdzās
pilskalnam atrodas trīs bedrīšakmeņi (divi
no tiem atrodas blakus, bet trešais pretējā
pilskalna nogāzē).
Par dabas krāšņumu pilskalns apbalvots
ar diviem Eiropas kultūrvēsturiskā
mantojuma karogiem, kas atrodas blakus
esošajās mājās – "Busēs". Turpat apskatāma
1911. gadā aizsāktā Buses pilskalna Viesu
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VAI TU ZINĀJI, KA...
Abavas senleja ir viens
no vecākajiem tūrisma
galamērķiem
Latvijā

Abavas senleja

Abavas senleja

grāmata. Jau 1932. gadā "Busu" mājās
iekārtota viena no pirmajām tūristu
mītnēm Latvijā.
"Buses", Matkules pagasts, Kandavas novads.
Tālr.: 26374996, 29133272,
GPS 56.9921 22.6038

Lauku māja "Indāni"
Lauku mājā iespējams apskatīt un iepazīt
senus mājsaimniecības priekšmetus,
piemēram, zirgvilkmes darbarīkus, cirvīšu
kolekciju, dažādus darbarīkus kalējiem,
mežstrādniekiem un ugunsdzēsējiem, kā
arī aplūkot, apčubināt un iemācīties kopt
dažādus mājdzīvniekus. 2008. gadā šeit
uzņemta arī filma "Mazie laupītāji".
"Indāni", Kandavas pagasts, Kandavas novads.
Tālr.: 29259272, www.indani.lv,
GPS 56.9683 22.7543
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Čužu purvs

Pasaku mežs pie viesu nama
"Plostkrogs"
Tā ir meža taka ar aizraujošām spēlēm
lieliem un maziem apmeklētājiem, kurā var
sastapt kokā veidotus visiem pazīstamus
pasaku tēlus. Pavisam kopā mežā atrodami
deviņi pārsteigumu stūrīši, un tie visi kopā
veido vienotu spēli, kuru izspēlējot kāds no
meža apmeklētājiem iegūst tiesības kāpt
koka tronī un būt par Pasaku meža ķēniņu.
"Plostkrogs", Kandavas-Sabiles ceļa 9. km,
Kandavas pagasts, Kandavas novads.
Tālr.: 29196494,
www.facebook.com/plostkrogs,
GPS 57.0211 22.6453

CITI APSKATES OBJEKTI
bruņinieku pils makets Kandavā
	Skulptūras "Zīļuks Bruņinieks",
"Zīļuks laivo", "Atvars",
"Mežakuilis"
	Lindas Romanovskas
keramikas ceplis
	KANDAVAS NOVADA
	AMATNIEKU BIEDRĪBA
	VEIKALS "PŪRALĀDE"
	Latvijas resnākā bumbiere
GROSU ĢIMENES DAIĻDĀRZS
	ABAVAS VELNA AKMENS UN
	VELNA ALA
	ATPŪTAS CENTRS "ZVIEDRU CEPURE"
Pedvāles brīvdabas mākslas
muzejs
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AMULAS UN IMULAS
KRASTOS

8

zemīteS muiža

MARŠRUTS KARTĒ 56. LPP.

MARŠRUTS
Tur, kur divas upes –
māsiņas

IMulas upe

IEVADS
Amula un Imula ir lielākās Abavas
upes pietekas, kas dažādos rakstos
vienmēr pieminētas kā māsiņas.
Tās arī ir straujākās palu upes
Kurzemē. Taču to augštecē dzīve
rit rāmi, jo te plešas plaši meži
un labību lauki. Te, kur savulaik
filmētas vienas no skaistākajām
un vecākajām latviešu kinofilmām,
atrodas arī slavenā Kurzemes
katla robežlīnija.

TOP APSKATES OBJEKTI
Kalnmuiža
Kalnmuiža, latviski saukta arī Kalnamuiža,
bet vāciski Hohenberg, ir vidēji liela bijusī
privātmuiža, kas atrodas Kandavas novadā,
gleznainajā Abavas senlejas kreisā krasta
nogāzē, 10 km no Kandavas pilsētas. Muiža
kā juridiska un saimnieciska vienība pastāv
vismaz no 15. gadsimta beigām. Tās centra
apbūve – kungu nams un saimniecības
ēkas – veidojusies 19. gadsimta sākumā.
Muižas ēka atrodas pakalnā, savukārt
muižas pakājē paveras lielisks skats uz
nogāzē izvietoto ābeļdārzu. Kopš 2006.
gada kungu namā un blakus esošajā
Kraujas mājā iekārtota eleganta viesnīca ar
plašām svinību zālēm un restorānu. Pirmā
stāva telpas paredzētas saviesīgajai dzīvei –

banketiem vai vakariņām draugu lokā,
koncertiem vai korporatīvām sanāksmēm,
piedāvājot darījumu tikšanās un atpūtas
organizēšanas iespējas ar pilna servisa
apkalpošanu viesiem, kuri novērtēs lauku
muižu eleganci, savukārt otrajā un trešajā
stāvā izvietoti viesu numuri.
Kalnmuiža, Kandavas pagasts,
Kandavas novads. Tālr.: 26699033,
www.kalnmuizaspils.lv
GPS 57.0116 22.6592

Aizupes muižas parks
Aizupes muižas kungu māja pie Imulas
upes celta no 1820. līdz 1823. gadam
barona Ādolfa Georga Hāna laikā.
Ap 1830. gadu pie Aizupes muižas

Vairāk informācijas par servisa objektiem: www.visittukums.lv

19

VAI TU ZINĀJI, KA...
No Kalnmuižas paveras
brīnišķīgs skats ne vien uz
muižas ābeļdārzu, bet arī uz
Abavas senleju

Kalnmuiža

iekārtots apmēram 14 ha liels ainavu parks,
kurā iedēstītas gan vietējās, gan eksotiskās
koku un krūmu sugas. Parkā aug visu
Eiropā sastopamo sugu tūjas.
Aizupe, Vānes pagasts, Kandavas novads.
GPS 56.9210 22.5874

Aptieka Vānes pagastmājā
Vecajā Vānes pagasta mājā Mārītes kundze
parādīs, kā zāles gatavoja agrāk. Lūgums
apmeklējumu iepriekš pieteikt.
"Vānes Aptieka", Vānes pagasts, Kandavas
novads. Tālr.: 20216094, GPS 56.9144 22.5542

Smiltiņkalns un dabas taka
Smiltiņkalns ir Tukuma rajona augstākais
punkts, atrodas Austrumkursas augstienē,
Saldus paugurainē, un tā augstums ir
153 metri virs jūras līmeņa. Uz šejieni
noteikti ir vērts doties dabas vērošanai
un izziņai, jo, izejot pa dabas takām, līdz
pēdējam sīkumam būs iepazīta gan Imulas
ieleja, gan Venteru pilskalns.
Zantes pagasts, Kandavas novads.
GPS 56.8554 22.7491

Seno lietu krātuve Vānē
Kolekcijas aizsākumi meklējami
2015. gada vasarā, kad Vānes pagasta
svētkos bibliotēkā tika ierīkota izstāde
"Vēsture zem putekļiem", kuras pamatā
bija Airitas un Ilmāra Hānbergu dāvātās
senlietas, grāmatas un sadzīves priekšmeti
no "Zeltiņu" mājām. Tagad muzejā
iepazīstama Vānes pagasta vēsture.
"Vārpiņas", Vāne, Vānes pagasts,
Kandavas novads. Tālr.: 26111332
GPS 56.9226 22.5638

MĀJAS VĪNI Z/S "TĒVIŅI"

Kurzemes cietokšņa muzejs
Kurzemes cietokšņa muzejs Zantē bagātīgi
un saistoši stāsta par Otrā pasaules
karadarbību Kurzemes cietoksnī un
tālākajiem latviešu karavīru likteņiem.
Te apskatāma gan I un II Pasaules kara
vēstures ekspozīcija ar novadpētnieciska
un militāra rakstura priekšmetu kolekciju,
gan restaurētie tā laika ierakumi un
bunkuri.
Skolas iela 8a, Zante, Zantes pagasts,
Kandavas novads. Tālr.: 29442311,
www.kurzemescietoksnis.viss.lv,
GPS 56.8355 22.7346

Kalnmuiža

CITI APSKATES OBJEKTI
	Meitenes skulptūra
PŪCES ŪDENSDZIRNAVAS UN
ĢENERĀĻA LUDVIGA BOLŠTEINA
	MUZEJS
	Vānes luterāņu baznīca
	Kazu ganāmpulks z/s "Birznieki"
Jautrītes Ozolas ziedu dārzs
	Intas Seredjukas dārzs
Alpaku ganības z/s "Ķirpji"
	Vānes muiža
Zantes muiža
Zemītes muiža
Zemītes luterāņu baznīca
	MĀJAS VĪNI Z/S "TĒVIŅI"
	KRECERU ĢIMENES DAIĻDĀRZS
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Lestenes Brāļu kapi

MARŠRUTS

MARŠRUTS KARTĒ 57. LPP.

IEVADS
Teiciens "Ak, svētā Lestene!"
radies pirms 300 gadiem Lestenes
baznīcas dēļ, jo tās interjers ir
bijis ļoti krāšņs. Tik krāšņs, ka
tās aplūkotājiem mute pavērusies
vaļā vārda vistiešākajā nozīmē.
Šobrīd notiek aktīva baznīcas
atjaunošana, bet blakus
tiek veidoti lielākie brāļu kapi.

Piemineklis "Rumbu" māju vietā

Lestenes Brāļu kapi

Kurzemes baroka
meklējumos

TOP APSKATES OBJEKTI
Lestenes luterāņu baznīca
Lestenes baznīca, kaut arī nepieder pie
senākajiem Kurzemes dievnamiem,
savā trīssimt gadu ilgajā pastāvēšanas
laikā iemantojusi izcila arhitektūras un
dekoratīvās mākslas pieminekļa slavu.
1703. gadā Lestenes baznīca jau minēta kā
jaunuzcelta, taču segta vēl ar salmu jumtu.
Lestenes baznīca būvēta ļoti vienkāršas
formas ar gludi apmestām sienām zem
stāvā kārniņu jumta un masīvu, kvadrātisku
torni rietumu galā. No citiem Kurzemes
lauku dievnamiem tā atšķiras ar visai
iespaidīgiem izmēriem un lielajiem, gotiski
spraišļotajiem logiem. Celtnes dominante
bija tās torņa smaile, kas, ja tic teikām,
sava augstuma dēļ spējusi maldināt pat
jūrasbraucējus.
Pretstatā baznīcas skarbajai ārienei,
tās interjers bija pārsteidzoši grezns.
Baznīcas interjers Latvijas mākslas vēsturē
iegājis kā izcilākais baroka laikmeta
kokgriezumu ansamblis, kura autors bijis
Ventspils koktēlnieks Nikolajs Sefrenss
Jaunākais. Baznīcas iekārtas unikalitāte
izpaudās ne vien kokgriezumu kvalitātē,
bet īpaši tajā apstāklī, ka visi iekārtas
priekšmeti izgatavoti vienlaikus ar
celtnes iekštelpas apdari. Salīdzinot ar
citām Latvijas baznīcām, kuru iekārtas
komplektētas galvenokārt pakāpeniski
atsevišķu dāvinājumu ceļā, šī ir viena no
nedaudzajām, kas veidota jau kā stilistiski
vienots, nobeigts ansamblis.

Par traģisku pagrieziena brīdi baznīcas
vēsturē kļuva 1945. gads, kad izdega
dievnama tornis un artilērijas apšaudē
ievērojami tika bojātas pārējās celtnes
Lestenes Baznīca

daļas. 1961. gadā Lestenes draudzei
aizliedza turpmāk noturēt dievkalpojumus.
Pamestajā celtnē sākās nesodīta iekārtas
demolēšana un izvazāšana, bet vēlāk tajā
tika iebūvēta kalte un klēts. Neatgriezeniski
sapostītā iekārta savukārt tika demontēta
un pārvesta uz Tukuma, vēlāk Rundāles pils
muzeju. Baznīca kā vienots kultūrvēstures
un mākslas ansamblis beidza pastāvēt.
No 2011. gada uzsāka aktīva baznīcas
atjaunošana. Pamazām tās iekārtojums
atgūst savu agrāko izskatu, un pēc gadiem
no sajūsmas par ieraudzīto varēs te dzirdēt
slaveno teicienu "Ak, svētā Lestene!".
Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 26247095, 26369925, 26242382,
www.lestenesbaznica.lv, GPS 56.7728 23.1377
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Lestenes baznīca
drīzumā atkal
kļūs par izcilāko baroka
pieminekli Latvijā

Lestenes baznīca

Lestenes Brāļu kapi
Lestenes Brāļu kapi ir II Pasaules karā
kritušo latviešu leģiona karavīru kapi
ar tēlnieces Artas Dumpes veidoto
pieminekli "Dzimtene Māte – Latvija".
Šeit vairāku gadu laikā no dažādu kara
laika apbedījumu vietām pārapbedīti
kritušie karavīri. Patlaban Lestenes Brāļu
kapos atdusas 1317 kritušie latviešu
karavīri. Uz kapu plāksnēm iegravēti
aptuveni 17 000 kritušo leģionāru vārdu,
bet plānots tiek, ka ar laiku šis skaitlis
pieaugs līdz 20 000.
Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 26247095, GPS 56.7726 23.1374

Lestenes Brāļu kapu
piemiņas ekspozīcija
Ekspozīcija stāsta par Džūkstes un
Lestenes pagastiem pirms II Pasaules
kara, notikumiem Lestenē kara laikā
un Brāļu kapu izveidošanas vēsturi.
"Pienotava", Lestene, Lestenes pagasts,
Tukuma novads.
Tālr.: 26247095, 29442311,
GPS 56.7728 23.1370

CITI APSKATES OBJEKTI
Piemiņas akmens Kurzemes
	cietokšņa aizstāvjiem
bij. "Rumbu" māju vietā
Piemineklis Ziemassvētku kauju
	piemiņai Pienavā
Piemiņas akmens prezidentam
G. Zemgalam (1871-1939)
Piemineklis Ziemassvētku kauju
	piemiņai Džūkstē
	K. Zemdegas piemineklis
	I Pasaules karā kritušajiem
	Džūkstes baznīcas drupas
"Piena ceļš" z/s "Geidas"
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PĀR KALNIEM
UZ JŪRU

10

Filmas "Bille" uzņemšana Pastariņa muzejā

MARŠRUTS KARTĒ 54. LPP.
IEVADS
Tradicionālu Ziemeļkurzemes
ainavu veido pakalnu,
ceļu līkloču, unikālu dabas
objektu un interesantu
kultūrvēsturisko vietu sakopojums.
Dodoties pār kalniem uz jūru,
iespējams sastapt gan Baltijas
resnāko – Kaives senču ozolu,
gan ieraudzīt mazākās lauku
mājiņas Ziemeļkurzemes lauku
sētā – Pastariņa muzejā.
Savukārt Rideļu dzirnavās
nogaršojamas labākās un
garšīgākās pankūkas.
	kaives senču ozols

MARŠRUTS
pastariņa muzejs

Ziemeļkurzemes
ainavas un
lauku sētas

TOP APSKATES OBJEKTI
Kaives Senču ozols
Kaives Senču ozols ir resnākais ozols Baltijā
(apkārtmērs ir 10 m). Šodien tā kuplums
vairs nav tik iespaidīgs, jo jau 20. gadsimta
20. gados zibens saspēra ozola galotni,
bet 1990. gadā nolūza puse ozola zaru.
Patlaban saglabājies tikai viens zars, taču
ozols joprojām turpina augt. Pētnieki
uzskata, ka Kaives ozols ir apmēram
1000 gadu vecs.
Kaive, Sēmes pagasts, Tukuma novads.
GPS 57.0627 23.0245

Rožaudzētava "Rozītes"
Rožaudzētava ir Dailas un Bruno Trubiņu
lolojums. Ar rožkopību šeit nodarbojas jau
trešajā paaudzē. Izveidotajā stādaudzētavā
"Rozītes" Trubiņu ģimene audzē, pārbauda
un atlasa kolekcijai tikai skaistākās un
izturīgākās rožu šķirnes, jaunākos stādus
iegādājoties gan lielākajās Eiropas rožu

stādaudzētavās, gan pie labākajiem
Latvijas rožkopjiem.
"Rozītes", Sēmes pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 26469604, www.dailasrozes.lv
GPS 57.0505 23.1260

Ružciema dabas taka
Dabas takā Lamiņos pie viesu nama
"Ružciems" ir apskatāmi simtgadīgi ozoli
un citi koki, meža pļaviņas, dabas ainavas,
ūdens uzpludinājumi, bebru un mežacūku
paradīze. Te ir izveidotas atpūtas un
piknika vietas.
"Ružciems", Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma
novads. Tālr.: 26353032, www.ruzciems.lv
GPS 57.1025 23.0032

Pastariņa muzejs
Muzejs aicina iepazīt Ziemeļkurzemes
lauku sētas dzīvesveidu 19. gs. beigās un
20. gs. pirmajā pusē. "Bisnieku" mājas ir
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VAI TU ZINĀJI, KA...
Rožu dārzs "Rozītes"
2017. gadā ieguva titulu
"Dižais Kurzemes
daiļdārzs"

lauku sēta, kurā dzimis rakstnieks Ernests
Birznieks-Upītis. Muzejs šodien veltīts
populāram grāmatu tēlam Pastariņam,
jo tā rakstnieks saukts bērnībā. Dārzā
izveidots vecās "Bisnieku" sētas makets Ziemeļkurzemes lauku sēta 19. gadsimtā.
Mājiņas, tik lielas, lai tajās varētu dzīvot
"knēvelīši" – kokgriezumos veidotie
grāmatu tēli.
"Bisnieki" Dzirciems, Zentenes pagasts,
Tukuma novads. Tālr.: 28651091,
www.tukumamuzejs.lv/pastarina-muzejs,
GPS 57.1246 23.0174

Rideļu dzirnavas
Rideļu dzirnavas atrodas apmēram
80 km no Rīgas, ceļa Rīga-Talsi labajā pusē.
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. 20. gadsimta 30. gadu
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Rožaudzētava "Rozītes"

CITI APSKATES OBJEKTI

vidū uzstādīts tvaika dzinējs un kvalitatīvas
bīdeļmašīnas. Dzirnavas otrreiz Kambalu
vadībā savu darbību atsāka 1992. gadā, un
jau pēc 2 gadiem te sāka bīdelēt miltus un
ražot mannu, bet 1996. ražot putraimus un
grūbas.
Dzirnavas masveidu graudu pārstrādei
vairs neizmanto, bet pastāstīt,
kā no graudiem rodas dažādi malumi,
te saimnieki vienmēr laipni. Rideļu
dzirnavās no 2018. gada darbojas
muzejs, kas iepazīstina ar dzirnavu
darbību. Te iepazīstams stāsts par to, kā
no grauda nonāk līdz maizītei. Savukārt
dzirnavu kafejnīcā "Cope" nobaudāmas
visdažādākās pankūkas. Īpašs pasākums te
ir pankūkošana: izvēlies pildījumu, pildi to
pankūkās un ēd, cik vien sirds kāro!
Rideļu dzirnavas, Engures pagasts,
Engures novads. Tālr.: 22440094, 26536532,
www.rideludzirnavas.lv,
GPS 57.1517 23.1045

	Vecmoku muižas parka alejas
	Sēmes luterāņu baznīca
	Lambsdorfu dzimtas kapi
un kapliča
Pirmā Latvijas Republikas
ārlietu ministra Z. A. Meierovica
(1887–1925) bojāejas vieta
	Minerālu un pusdārgakmeņu
kolekcija
Jāņupītes dabas taka
	Lamiņu Romas katoļu baznīca
	Latvijas lielākā ogu īve
(Taxus baccata)
Aveņu dārzs z/s "Jaunlagzdiņi"
	Dzirciema luterāņu baznīca
Piemiņas vieta mūziķim
	Viktoram Cojam (1962–1990)
	Bērzmuižas dzeltenās priedes
(Pinus ponderosa
var. Scopulorum)
ZĪDKOKU STĀDĪJUMI CĒRĒ
GLIEMEŽU FERMA
	LAUKU SĒTĀ "KANGARI"

Rideļu pankūkas
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GAR JŪRAS
KRASTU

11
MARŠRUTS
Saule, jūra
un smiltis

MARŠRUTS KARTĒ 58. LPP.

IEVADS
Tikai stundas braucienā ar auto
no Rīgas sākas Rīgas jūras līča
Kurzemes piekraste.
Šajā ceļa posmā ceļotājus
sagaida klusie un savdabīgie
zvejnieku ciemi, kuros vecās
zvejnieku būdiņas mijas ar
modernām vasarnīcām,
bet smilšainas pludmales ar
akmeņainu jūras krastu.
Te var ļauties brīvdienu laiskumam
baltajās jūrmalas smiltīs,
izbaudīt svaigo jūras gaisu,
sajust vēju jahtas izbraucienā
un pamieloties ar tikko
kūpinātām zivīm.

TOP APSKATES OBJEKTI
Lapmežciema muzejs
Muzejā apskatāms liels daudzums vērtīgu
vēstures liecību gan par Lapmežciema
pagasta izveidošanos un attīstību, gan par
seno zvejnieku darbu un sadzīvi. Muzejs
organizē arī gida pavadītas ekskursijas
uz Kaņiera pilskalnu un citiem apskates
objektiem, kā arī pa kino uzņemšanas
vietām Lapmežciemā un Ragaciemā.
Liepu iela 4, Lapmežciems, Engures novads.
Tālr.: 27000380, GPS 57.0007 23.5123

Ragaciema sedumi
Sedumi ir kādreizējās zvejas laivu
piestātnes, kur zvejnieki cēla tīklu būdas.
Tajās glabājās tīkli, enkuri, bojas un cits
zvejai nepieciešamais inventārs. Sedumi
ir arī zvejnieku pulcēšanās vietas, kur
vīri apspriedās par kopīgo darbu: vadu
taisīšanu, murdu likšanu, inventāra iegādi,
bet zvejnieku sievas un bērni sedumos
taroja tīklus.
"Senču mantojums", Ragaciems,
Lapmežciema pagasts, Engures novads.
Tālr.: 63163552, 26451024,
GPS 57.0263 23.4957

Magnoliju dārzs Engurē

Keramikas salondarbnīca
"Grašu māja"
"Grašu māja" ir Ivara Graša lolota vīzija,
kas ieguvusi reālas aprises keramikas
salondarbnīcas veidolā. Šeit īstenojas
keramiķa radošās ieceres un top melnās

jeb svēpētās keramikas darinājumi, kas
savu rūdījumu iegūst atklātās uguns
ceplī. Meistars piedāvā ne vien apskatīt
keramikas darbnīcu un malkas cepli,
trauku veidošanas demonstrējumus uz
podnieka ripas, bet arī iejusties podnieka
lomā un izveidot pašiem savu māla trauku
gan ģimenēm, gan mazām grupiņām,
pat jaunlaulātajiem. Īpaši piedāvājumi
ir arī korporatīviem pasākumiem, kā arī
tiek piedāvātas individuālas apmācības.
Nepieciešams tikai saskaņot laikus.
"Pārslas", Apšuciems, Engures pagasts, Engures
novads. Tālr.: 26369362, www.grasumaja.lv
GPS 57.0587 23.3112

Engures luterāņu baznīca
Engures baznīca ir viena no retajām koka
baznīcām un vienīgā Tukuma apkārtnē,
kas nav nopostīta vai pārbūvēta par
mūra baznīcu. Tā uzcelta 1804. gadā, bet
vēlāk vairākkārt pārbūvēta un remontēta.
Baznīcā ievērības cienīgi ir altāris, kancele
(1835) un ērģeles, kuras 1853.-1854.
gadā uzbūvējis no Vācijas ieceļojušais
ērģeļmeistars Kārlis Bitners.
Pēc I Pasaules kara baznīca, arī ērģeles,
bija stipri izpostītas. Pēc pēdējās pārbūves
7 reģistru ērģeles iesvētītas 1932. gada
6. janvārī. Savukārt piemineklis mācītājam
Johanam Peteram Brandtam (1776-1835)
uzstādīts blakus esošajos kapos
1853. gadā. Viņš bija ne vien mācītājs, bet

Vairāk informācijas par servisa objektiem: www.visittukums.lv

25
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Tukuma piekraste
no Bērzciema līdz
Bigauņciemam ir daļa
no pārgājienu maršruta
"Jūrtaka"
LaPmežciems

Zušuciema parks Engurē

arī skolotājs un "Engures hronikas" autors,
kā arī vēstures materiālu glabātājs, tāpēc
engurnieki viņu uzskata par savējo un
dēvē par veco Stenderu.
Jūras iela 58, Engure, Engures novads.
Tālr.: 29177920, GPS 57.1598 23.2299

Bijusī Engures jūrskolas ēka
Bijušajā Engures jūrskolas ēkā nu atrodas
Saieta nams. Savā laikā Engures jūrskola ir
bijusi viena no 10 Latvijas jūrskolām, kuru
dibināšanu ierosinājis Krišjānis Valdemārs.
Skola dibināta 1875. gada 2. maijā.
Pēc 1867. gada jūrskolu likuma tā bijusi
1. (zemākās) kategorijas, tad pēc
1880. gada 2. kategorijas jūrskola, bet pēc
1902. gada likuma tā pārstāja darboties

Zušuciema parks Engurē

kā profesionāla jūrskola un tika iekļauta
sagatavošanas jūrskolu kategorijā. No
1875. līdz 1898. gadam jūrskolā mācījās
413 skolnieki. Engures jūrskola darbojās
līdz 1. pasaules karam, 1915. gadā to
evakuēja uz Krieviju. Tagad agrākajā
Engures jūrskolas ēkā izveidots Saieta
nams, kura pirmajā stāvā iekārtota
ekspozīcija gan par Engures pagasta,
gan jūrskolas vēsturi.
Saieta nams, Jūras iela 114, Engure,
Engures novads. Tālr.: 63161701,
GPS 57.1706 23.2208

CITI APSKATES OBJEKTI
	Kupskalnu dabas taka
	Siliņupes apmetne
	Lapmežciema jūrmala
	pie Starpiņupītes
Piemiņas vietas I Pasaules
karā kritušajiem somu jēgeriem
	Klapkalnciemā un kāpās
	Lāčupītes dendrārijs
Plieņciema Baltā kāpa
	Magnoliju dārzs Engurē
Zušuciema parks Engurē
	Bērzciema laipa jūrā
	Dabas parks "Engures ezers"
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APKĀRT ENGURES
EZERAM

12

MARŠRUTS

MARŠRUTS KARTĒ 58. LPP.

IEVADS
Doties apkārt Engures ezeram
ir vērts, ja patīk vērot dabu –
putnus un dzīvniekus, ūdeņu
rāmumu un saules rietus,
ieraudzīt retas augu sugas vai
salasīt pilnus ogu vai sēņu grozus.
Vērojot putnus no skatu torņiem
un pastaigājoties pa dabas takām,
iespējams labāk saprast dabā
notiekošo un atklāt daudz jauna
un interesanta.

Der ielāgot, ka...
Dabas parka "Engures ezers"
apmeklējumam ieteicamākais laiks
ir no 15. aprīļa līdz 31. oktobrim.

Savvaļas orhidejas,
mājdzīvnieki un putnu
vērošana

TOP APSKATES OBJEKTI
Dabas parks "Engures ezers"
Dabas parkā "Engures ezers" ietilpst
ne tikai Engures ezers un zemes ap
to, bet arī Rīgas jūras līča piekraste no
Mērsraga līdz Engurei, kā arī meži starp
piekrasti un ezeru. Pēc augu un putnu
sugu daudzveidības un apdraudēto sugu
daudzuma Engures ezera ornitoloģiskais
liegums (1957) ir viena no bagātākajām
teritorijām Latvijā. Liegumā ligzdo ap
200 putnu sugu, to vidū arī jūras ērglis un
grieze, kuru eksistence ir apdraudēta visā
pasaulē. Savukārt Rīgas jūras līča piekraste
pie Engures, ir viena no galvenajām gaigalu
spalvas maiņas vietām visā Rīgas jūras
līcī. Pavasara un rudens migrāciju laikā te
iespējams sastapt ap 900 dzērvju, pavasarī
– ap 250 ziemeļu un 170 mazo gulbju,
rudenī – ap 800 sējas un 1000 baltpieru
zosu. Engures ezera lielākā vērtība ir ezera
saldūdens biotopi un kaļķaino zāļu purvu
lielās platības. Engures ezera apkārtne ir
viena no floristiski bagātākajām teritorijām
Latvijā – tā izceļas ne tikai ar lielu sugu
daudzveidību (860 vaskulāro augu sugas),
bet arī ar svarīgu augu valsts vērtības
kritēriju – dabiskumu.
Engures ezera zivju krājuma pamatmasu
veido ruduļi un līņi, mazāk – asari un
līdakas, bet no abiniekiem un rāpuļiem –
14 sugas, t. sk. brūnais varžkrupis, smilšu
krupis, gludenā čūska un sila ķirzaka, kas
ierakstīti Latvijas Sarkanajā grāmatā.
Engures ezera dabas parka fonds, Bērzciems,
Engures pagasts, Engures novads.
Tālr.: 29474420, www.eedp.lv

Orhideju taka
Dabas parka "Engures ezers" palieņu
pļavas, zāļu purvi un mitrie meži var
lepoties ar lielu orhideju dzimtas sugu
daudzveidību – Engures apkaimē aug
Engures ezers

22 no Latvijā sastopamajām 32 orhideju
dzimtas sugām. Dabas parkā varat apskatīt
bagātīgas mušu ofrīdas audzes – tā ir
ļoti reta orhideja, kas sastopama tikai
Kurzemē. Lai dabas parka apmeklētājiem
dotu iespēju aplūkot šīs interesantās augu
sugas, ierīkota Orhideju taka. Kopējais
takas garums ir 3,5 km, tā sākas netālu no
Engures Ornitoloģisko pētījumu centra,
līkumo caur kalcifīlajiem purviem un
mežam putnu novērošanas torņa virzienā,
un aizvijas tālāk gar atjaunoto ezera
piekrastes pļavu, kurā mīt govis un zirgi.
Engures ezera dabas parka fonds, Bērzciems,
Engures pagasts, Engures novads.
Tālr.: 29474420, www.eedp.lv
GPS 57.2610 23.1351
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Engures ezera apkārtne
reiz bijusi nozīmīga dzintara
ieguves vieta

Engures ezers

Engures ezers

Aploki savvaļas dzīvei
pielāgotiem mājlopiem
EEDP dabas aizsardzības plāna ieviešanas
projekta laikā atjaunoti 140 ha piekrastes
pļavu, kuras nogana 86 liellopi – Latvijas
zilās šķirnes, Highlander, Charole, Alpengrey
govis, un 14 Polski Konik šķirnes zirgu.
Dzīvnieki apskatāmi abās ezera krasta
pusēs – pie Engures Ornitoloģisko
pētījumu centra (ezera austrumu krasts,
netālu no Bērzciema) un Briežragu laivu
bāzē (ezera rietumu krasts, Ķūļciems).
Engures ezera dabas parka fonds, Bērzciems,
Engures pagasts, Engures novads.
Tālr.: 29474420, www.eedp.lv,
GPS 57.2713 23.1308

27

Putnu novērošanas torņi
Lai ezerā mītošie putni un skaistā ainava
būtu labāk apskatāmi dabas parka
apmeklētājiem, pie Engures ezera un jūras
krastā uzcelti vairāki putnu novērošanas
torņi. Tajos izvietotas informācijas zīmes
par dabas parkā biežāk sastopamajām un
interesantākajām putnu sugām.
Engures ezera dabas parka fonds, Bērzciems,
Engures pagasts, Engures novads.
Tālr.: 29474420, www.eedp.lv
Engures Ornitoloģisko pētījumu centrs
GPS 57.2713 23.1308,
Mērsraga Piejūras pļavas GPS 57.3448 23.1227,
Mērsraga bāka GPS 57.3536 23.1272

orhideju taka

CITI APSKATES OBJEKTI
Zvejnieku sēta "Dieniņas"
	Mērsraga osta
	Mērsraga kanāls
	Mērsraga baptistu baznīca
Piejūras pļavas un putnu
novērošanas tornis
	Mērsraga muzejs "Saieta nams"
	Mērsraga luterāņu baznīca
	Velna akmens
	Dekoratīvie putni un truši
saimniecībā "Apsīši"
	Dzedru Mārtiņa ev. lut. baznīca
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ĶEMERU NACIONĀLAJĀ
PARKĀ

13

lielAIS Ķemeru TīreLIS

MARŠRUTS

MARŠRUTS KARTĒ 57. LPP.

Purvu pasaules
brīnumi

IEVADS
Ķemeru nacionālais parks citu
vidū izceļas ar daudzveidīgo
mitrāju pasauli. Te ir sastopami
gan augstie sūnu, gan zemie
zāļu un pārejas purvi. Lielais
Ķemeru tīrelis ir viens no
lielākajiem augstajiem purviem
Latvijā. Savukārt Kaņiera
ezers ir starptautiski nozīmīga
migrējošo putnu atpūtas un
barošanās vieta. Parkā mīt tādas
retas putnu sugas kā melnie
stārķi, jūras ērgļi, mazie ērgļi un
griezes. Mitrie meži ir mājvieta
retajām dzeņu sugām.

TOP APSKATES OBJEKTI
Lielā Ķemeru tīreļa laipa
Lielā Ķemeru tīreļa laipa ir populārākais
apskates objekts Ķemeru nacionālajā
parkā. Tā ļauj iepazīt cilvēka darbības
neskartu augsto sūnu purvu. Lielais
Ķemeru tīrelis ir viens no lielākajiem
sūnu purviem Latvijas piekrastē. Tam ir
raksturīgs iegarenu ezeriņu jeb akaču
labirints, kas tam piešķir ainaviskumu.
Tīreļa laipa ir būvēta no koka dēļiem. Tā
aizvedīs sūnu, purva priedīšu, akaču, tumšu
ezeriņu un vaivariņu smaržu valstībā. Takas
kopējais garums ir ap 3.5 km. To veido divi
apļi, kas izvietoti līdzīgi kā astotniekā. Līdz
ar to ir iespēja izvēlēties tuvāko – mazo apli
vai iet visu maršrutu pilnībā. Lielajā aplī ir
izbūvēts skatu tornis.
"Tīreļi", Slampes pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 67730078, 26424972,
www.kemerunacionalaisparks.lv,
GPS 56.9114 23.4596

"Valguma pasaulE"

Kaņiera ezers ar putnu vērošanas
torni un niedru laipa
Kaņiera ezers ir viena no labākajām putnu
vērošanas vietām Ķemeru nacionālajā
parkā. Ezerā ir 14 salas, un te pavisam
konstatētas ap 200 putnu sugas (kopā
Latvijā ir reģistrētas 360 putnu sugas).
Ezers kopš 1989. gada iekļauts Eiropas
nozīmīgo putnu vietu sarakstā. Tā kā ezers
ir cieši aizaudzis ar niedrēm un citiem
augiem, putnu vērošana bija sarežģīta.
Tagad visu ezeru var pārredzēt no skatu
torņa, kas dod iespēju putnus Kaņiera
ezerā novērot no augšas. Savukārt ezera

"Meža māja"

Niedru laipa piedāvā parka apmeklētājiem
iepazīt Kaņiera ezera niedru labirintus
no pavisam cita skatu punkta un kaut
nedaudz sajust, kā dzīvo putni niedrēs.
Lapmežciema pagasts, Engures novads.
Tālr.: 67730078, 26424972,
www.kemerunacionalaisparks.lv,
GPS 57.0011 23.4710

Baskāju taka,
dabas gleznas un labirinti
Atpūtas komplekss "Valguma pasaule"
atrodas brīnišķīgā Ķemeru nacionālā
parka nostūrī un ir izveidojis vairākas
takas atpūtai. Populārākā no tām šobrīd
ir Baskāju taka (2,9 km), kas siltajā gada

"Valguma pasaulE"
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VAI TU ZINĀJI, KA...
pie Kaņiera ezera esošā
kadiķu audze ir viena no
lielākajām Latvijā

kaņiera ezers

PĒTERA TUTĀNA PINĒJU DARBNĪCA

periodā piedāvā ikvienam savas pēdas
atsvabināt no apavu skavām, aicinot
pastaigā pa visdažādākajām virsmām.
Savukārt Dabas gleznu taka (4,5 km) aicina
lūkoties dabā un atklāt atklāt pašiem
savus brīnumus. Meditācijas labirints
pļavā aicinās sameklēt mieru sevī, bet
Godu laukumā saimnieki piedāvā satikties
pašiem ar sevi unikālā Spoguļlabirintā,
apsolot pilnīgi citādas fotografēšanās
iespējas, kā arī "sasildīšanos" pie Saules
zīmes. Te atrodams būs arī Baltijas rata jeb
Vārdadienu labirints un pasaules slavenā
dabas fotogrāfa Andra Apses lielformāta
fotogrāfijas.
"Valguma pasaule", Smārdes pagasts,
Engures novads. Tālr.: 63181222, 29414022,
www.valgumapasaule.lv, GPS 56.9898 23.3153
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niedru laipa

Džūkstes pasaku muzejs
Muzejs iekārtots bijušajā DžūkstesLancenieku skolā un iepazīstina ar latviešu
pasaku tēvu Ansi Lerhi-Puškaiti
(1859-1903) un viņa paveikto darbu
latviešu pasaku un teiku vākšanā. Muzeja
pasaku klase aicina ģimenes ar bērniem
klausīties, lasīt, atpazīt un krāsot pasakas,
rotaļāties ar lellēm un pašiem iejusties
pasaku varoņu tēlos.
Lancenieki, Džūkstes pagasts,
Tukuma novads. Tālr.: 63154691, 26513314,
www.tukumamuzejs.lv/
dzukstes-pasaku-muzejs,
GPS 56.8120 23.3478

CITI APSKATES OBJEKTI
Zaļā kāpa
SĒRA DĪĶU LAIPA RAGANU PURVĀ
Kaņiera ezera kadiķu audze
	Kaņiera pilskalns un
dabas taka
	Kupskalnu dabas taka
Pētera Tutāna pinēju darbnīca
Milzkalnes lielais Miķeļakmens
	Vēju dārzs un K. Zāles
	piemineklis Smārdē
	Dunduru pļavas
"MEŽA MĀJA", DUMBRĀJA laipa
un Meža taka Ķemeros
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LABĀKĀS PUTNU
VĒROŠANAS VIETAS
Lielā Ķemeru tīreļa laipa un skatu tornis
Lielais Ķemeru tīreļa laipa aizvedīs sūnu, purva priedīšu, akaču, tumšu ezeriņu un
vaivariņu smaržu valstībā. Uzmanīgi ieskatoties, varēs ieraudzīt gan kukaiņēdāju augu
– raseni, gan dažādus putnus – purva tilbīti, balto cielavu, koku čipsti un tālumā
varbūt dzirdēt arī dzērves. Takas "lielajā aplī" ir izbūvēts skatu tornis.
"Tīreļi", Slampes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 67730078, 26424972,
www.kemerunacionalaisparks.lv, GPS 56.9114 23.4596

Kur doties?

Dunduru pļavas
Dunduru pļavas piedāvā apskatīt savvaļā dzīvojošus Polski Konik
šķirnes zirgus un taurgovis. Visaizkustinošākie šo lielo dzīvnieku bari
ir pavasarī un vasarās, kad viņiem piepulcējas jaundzimušie kumeļi
un teļi. Apmeklētāju ērtībai pie Dunduru pļavām ir ierīkots automašīnu
stāvlaukums, izvietoti informācijas stendi un uzbūvēts 5 metrus augsts skatu
tornis, kā arī 2 skatu platformas, no kurām var vērot gan dzīvniekus, gan pļavas
putnus.

PIEDĀVĀJUMI
TŪRISTIEM

Šobrīd Latvijā savvaļā ir
novēroti 360 sugu putni.
Engures ezera dabas parkā
ligzdojušas 187 putnu sugas,
bet migrāciju laikā te iespējams
ieraudzīt gandrīz visas Latvijā
konstatētās migrējošo putnu
sugas, jo atsevišķas putnu
grupas šo teritoriju izmanto
kā spalvu maiņas, migrāciju
atpūtas un barošanās, vai arī
kā ziemošanas vietu. Savukārt
Ķemeru nacionālajā parkā ir
novērotas vairāk nekā 250 putnu
sugas. Te mīt tādas retas putnu
sugas kā melnie stārķi, jūras 
ērgļi, mazie ērgļi un griezes.

Kaņiera ezers

Slampes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 67730078, 26424972,
www.kemerunacionalaisparks.lv, GPS 56.8303 23.4008

Kaņiera ezera putnu vērošanas tornis
Kaņiera ezera putnu vērošanas tornis, kura uzstādīšanas atbalstītājs bijis CEMEX,
atrodas Kaņiera ezera Riekstu pussalā un ļauj pārredzēt ievērojamu daļu Kaņiera ezera.
Atrodoties tornī, īpašu uzmanību pievērsiet jūras kraukļu kolonijai – baltu koku grupai
dienvidrietumu virzienā no torņa. Savukārt, skatoties rietumu virzienā, paveras skats uz
nacionālā parka rezervāta zonas mežiem, virs kuriem ir liela iespēja ieraudzīt planējam
jūras ērgli. Ja neesi kaislīgs putnu vērotājs, uz šo torni ir vērts doties, lai priecātos par ezera
ainavu, gulbjiem un elegantajiem baltajiem gārņiem.
Lapmežciema pagasts, Engures novads. Tālr.: 67730078, 26424972,
www.kemerunacionalaisparks.lv, GPS 57.0011 23.4710

Kaņiera pilskalns un dabas taka
Taka (1,5 km) ved cauri mežam un zāļu purvam uz Kaņiera pilskalnu. Pa ceļam tā šķērso
akmeņu valni, kas iespējams, ir bijis saistīts ar pilskalnu. Par to, cik vecs ir Kaņiera pilskalns
un kas to apdzīvojis, vēsturnieki joprojām strīdas. Vieni uzskata, ka tā ir ļoti sena cilšu

Kaņiera ezera dabas taka
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CEĻOJUMS,
KURĀ NEPIECIEŠAMS
BINOKLIS

VAI TU ZINĀJI, KA...
Jūras piekraste un piejūras ezeri
ir labākās putnu vērošanas vietas

apmetnes vieta, citi – ka to izmantojuši jūras laupītāji, lai uzbruktu kuģiem. Takas galā ir
izvietots skatu tornis, no kura var pārredzēt Kaņiera ezeru un tajā mītošos putnus.
Lapmežciema pagasts, Engures novads. Tālr.: 67730078, 26424972,
www.kemerunacionalaisparks.lv, GPS 56.9909 23.4888

Kupskalnu dabas taka
Kupskalnu dabas taka ļauj piekļūt jūrai Bigauņciemā. Pa koka laipām gar Siliņupes krastu
un mežainām kāpām tā ļauj nokļūt plašā smilšu pludmalē pie vecā mola. Takas garums
0,4 km. Siliņupē bieži novērojami ūdensputni – meža pīles, lauči, zivju gārnis u.c. Īpaši
ainaviska laipa un tās nobeigums pludmalē izskatās saullēkta laikā – šajā Rīgas līča pusē
saule lec "no jūras".
Lapmežciema pagasts, Engures novads. Tālr.: 67730078, 26424972,
www.kemerunacionalaisparks.lv, GPS 56.991523.5236

Lielais Ķemeru tīrelis

Engures Ornitoloģisko pētījumu
centrs un putnu vērošanas torņi
Vairāk nekā 40 gadus Engures ezera krastā
atrodas Bioloģijas institūta Ornitoloģijas
laboratorijas lauku bāze. Ornitologi
nodarbojas ar Engures ezerā ligzdojošo
putnu izpēti un gredzenošanu. Engures
ezers ir viena no vietām, kur Latvijas
ornitoloģijas biedrība rīko Putnu vērošanas
dienas. Lai ezerā mītošie putni un skaistā
ainava būtu labāk apskatāmi dabas parka
apmeklētājiem, pie Engures ezera un jūras
krastā uzcelti vairāki putnu novērošanas
torņi.
Pie semināru mājas izveidots bērnu
rotaļlaukums, kā arī uzbūvēta laipa, kas
ieiet ezerā, kur, ja paveicas, redzamas arī
2 ornitologu peldošās mājas.
Engures ezera dabas parka fonds, Bērzciems,
Engures pagasts, Engures novads.
Tālr.: 29474420, www.eedp.lv
Engures Ornitoloģisko pētījumu centrs
GPS 57.2713 23.1308,
Mērsraga Piejūras pļavas GPS 57.3448 23.1227,
Mērsraga bāka GPS 57.3536 23.1272
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CEĻO AKTĪVI
Varbūt zirga mugurā,
gaisa balonā
VAI ar lidmašīnu?

Kur doties?

PIEDĀVĀJUMI
TŪRISTIEM

Tradicionālajai aktīvajai
atpūtai – zirgu izjādēm
vai velomaršrutiem,
pārgājieniem un peintbolam,
Tukuma pusē var izbaudīt arī
citādākus piedāvājumus.
Atgādināsim,
ka "Zviedru cepure"
Abavas senlejā ir
pirmā un ātrākā
Latvijas rodeļu trase.

"Balticbees Jet Team"

Golfa spēle un krokets
Tukuma golfa kluba laukums "Odiņi" atrodas netālu no pilsētas, braucot pa Kandavas
ielu uz Jaunmokām. Laukums plešas 8,5 hektāru platībā un atbilst prasībām, kādas
nepieciešamas nozīmīgu pļavas golfa sacensību rīkošanai. Te pieejams ne vien
treniņlaukums un inventāra noma, bet nepieciešamības gadījumā arī īsa iepazīšanās
ar šo spēli. Savukārt Jaunmoku pils savā teritorijā piedāvā iepazīties ar kroketu, kas ir
aizraujoša spēle visai ģimenei bez vecuma ierobežojuma.
Izklaides uz ūdens
Engures jahtu ostā atrodas vairākas jahtas, kas var ceļotājus izvizināt pa tuvāku un tālāku
maršrutu Rīgas jūras līcī. Var aizvest arī līdz Roņu salai vai pat tālāk. Savukārt viesu nams
"Smaidas" Ragaciemā piedāvā izklaides ar dažādu veidu ūdensslēpēm un kaitbordu,
bet jautrību alkstošajiem – izbraucienu ar trīsvietīgu "banānu". Atpūtas kompleksā
"Milzkalns" veikbordam izmanto vietējo ūdenstilpni. Te veikošana tiek piedāvāta aiz
troses, nevis laivas. Ātrumu un troses gaitu koriģē operators, tāpēc šī sistēma ir piemērota
gan iesācējiem un bērniem, gan "spicākiem" veikeriem. PURE WAKE veikborda parks
Pūres pusē piedāvās ne tikai veikbordu, bet arī citas ūdens izklaides: pūsli bērniem,
veikskeitu un SUP dēļus. Jāatzīmē, ka te lineārā veikborda trase ir 291 m gara un šis ir
vienīgais divlīmeņu veikparks Latvijā. Ar SUP nu iespējams izbraukt un baudīt dabu arī
Rideļu dzirnavās. Savukārt SIA "Labākā vasara" piedāvās aizraujošus un atvēsinošus
braucienus ar ūdensmotocikliem, lielo pūsli, veikbordu un ūdensslēpēm Apšuciema un
Engures jūrmalā vai Sekļa ezerā.
Izklaides lidojumi
Īpašs piedāvājums adrenalīna mīļotājiem Tukuma pusē ir lidojums kopā ar "Balticbees
Jet Team" lidotājiem. Te – Tukuma lidlaukā ("Jurmala Airport") kopā ar pilotu vienatnē
var izmēģināt lidojumu ar divvietīgu reaktīvo triecienlidmašīnu L-39C, kas ļaus pacelties
debesīs un piedzīvot visas sajūtas, ko piedzīvo pilots augstāko pilotāžas elementu izpildes
laikā, vai 3 cilvēku kompānijā izbaudīt lidojumu ar lidmašīnu Tiger AG-5B.
Pirms lidojumiem ir gan sagatavošanās, gan veselības pārbaude.
Ja lidot ar lidmašīnām ir mazliet bail, var mēģināt noķert vēju, lidojot ar paraplānu Abavas
senlejā. Lidojums notiek kopā ar pilotu tandēmā – divvietīgā paraplānā. Lidojuma laikā
var filmēt un fotogrāfēt. Bet, ja arī tas šķiet par ekstrēmu, tad pārlidot jebkurai vietai var
mēģināt ar "Balticbaloon", "Gaisabaloni.lv" vai "Airkargo" gaisa baloniem. Galvenais, lai
lidojumiem ir labvēlīgi laika apstākļi.

spēle "Izlūku gaitās"
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VAI TU ZINĀJI, KA...
Visu par laivošanu Abavā,
Imulā un Amulā, kā arī
Latvijā un Igaunijā
vari izlasīt
www.upesoga.lv

Spēle "Pazīsti Latviju"

Orientēšanās, pārgājieni un nūjošana
Ja gaisa stihija tomēr nav cieņā un gribas pieturēties pie zemes, tad var nodoties
orientēšanās priekam. To kā aizrautīgu brīvā laika pavadīšanu Jumpravas ezera apkārtnē
piedāvā kempings "Sveikuļi", ļaujot gan apgūt orientēšanās iemaņas, ja tādu nav, gan
apvienot to ar pikniku un izklaidi. Beigās tās izvēršas par sacensībām gan draugu un
ģimenes locekļu vidū, gan klasēm un darbu kolektīviem. Ja negribas orientēties, tie var
būt vienkārši, tematiski pārgājieni, vai pārgājieni ar šķēršļu pārvarēšanu.
Pārgājienus ar nūjošanas popularizēšanu piedāvā atpūtas bāze "Valguma pasaule".
Nūjošana ļauj veselīga dzīves stila piekritējiem izlocīt visu ķermeni un ieelpot priežu meža
svaigo gaisu, dodoties pastaigā pa apkārtnes takām. Aktīvu atpūtu piedāvā arī aktīvās
atpūtas taka Pūrē, ko izveidojusi biedrība "Pūres dzirnas". Takas garums ir 10 km, un tā ir
piemērota nūjošanai, riteņbraukšanai, pastaigām, kā arī skriešanai vai pat slēpošanai.
Savdabīgus un varbūt pat nervus kutinošus pārgājienus piedāvā purvubrideji.lv.

Apvienība X-UNIT

Kopā ar viņiem ir iespēja nokļūt citu
acīm neskatītās vietās un izbaudīt īstu
piedzīvojumu garšu.
Piedzīvojumu spēles un
grupu saliedēšana
Apvienība X-UNIT piedāvā dažādas
militārās spēles, piedzīvot izdzīvošanas
pārgājienus un izbaudīt pilsētas alpīnismu
gan vasarā, gan ziemā. Izdzīvoti tiek
visdažādāko piedzīvojumu scenāriji gaisā,
ūdenī, uz sauszeme un ejot cauri ugunij.
Arī "Airsoftizklaide.lv" piedāvā militāru
pārdzīvojumu, jo airsofts ir izklaidējoša
un aizraujoša spēle – kauja ar dažādām
grūtības pakāpēm un taktikām. Savukārt
"Notikumu raktuves", lai saliedētos,
piedāvā doties piedzīvojumu trasēs
gan dienā, gan naktī, nodarboties ar
alpīnismu mežā vai pilsētā, vairāku dienu
izdzīvošanas spēles, orientēšanos un
bezceļu ekspedīcijas – visu, par ko ikdienā
pat iedomāties nespēj.
Savādāks piedāvājums ir piedzīvojumu
spēle "Izlūku gaitās" Ķemeru nacionālajā
parkā. Lieliska iespēja ikvienam izjust
latviešu strēlnieku cīņu gaitu, apskatīt
kauju vietas, veikt atbildīgus un mazliet
bīstamus uzdevumus vācu pozīciju priekšā.
Jaunums – iespēja piedalīties īpašā
"Frontes mākslas darbnīcā".
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CEĻO AR
VELOSIPĒdu

TOP
velomaršruti

Lielais loks apkārt Tukumam
Maršruts piedāvā iepazīties ar pilsētu un dažādiem objektiem ne tikai centrā, bet arī
nomalēs, pievarēt pakalnus un vērot pilsētas panorāmu no dažādiem skatupunktiem.
Maršruta garums - aptuveni 16 km. Tas sākas un beidzas Tukumā, dabā marķēts ar ceļa
zīmēm ar Nr. 2.
Tukuma apkārtnes pilis
Maršruts 29 km garumā piedāvā iepazīt Tukuma puses nozīmīgākos tūrisma objektus –
apkārtnes pilis: Jaunmoku un Durbes pili, Šlokenbekas muižu, kā arī Vecmoku muižas
drupas. Maršruts sākas un beidzas Tukumā un dabā marķēts ar ceļa zīmēm ar Nr. 574.

Kur doties?

PIEDĀVĀJUMI
TŪRISTIEM

No Tukuma līdz Valguma ezeram
Vienas dienas maršruts aptuveni 21 km garumā, kas sasaistās ar "Valguma pasaules"
izveidotajām velotakām apkārt Valguma ezeram. Piemērots braucieniem ar bērniem.
Var sākt no Tukuma vai dzelzceļa stacijas Milzkalnē.
No Tukuma līdz Kaņiera ezeram
Arī šis ir vienas dienas maršruts. Tā garums ir no 35 līdz 60 km (atkarīgs no izvēlētā
maršruta varianta). Piemērots gan ģimenēm ar bērniem, gan "svētdienas" braucējiem.
Maršruts sākas un beidzas Tukumā.
No Tukuma uz jūru
Maršruts vienai dienai dabas un vēja baudīšanai, šoreiz aizbraucot līdz jūras krastam
Apšuciemā, Plieņciemā un Ķesterciemā. Tā garums - 50 km, sākas un beidzas Tukumā.

Ceļojot ar kājām vai velosipēdu,
pārvietošanās ātrums ir
mazāks, taču ieraudzīt var
vairāk un apskatīto vietu šarms
ir daudz iespaidīgāks. Un kur
nu vēl apziņa, ka ir ceļots "zaļi"
un aktīvi – tātad saudzēta daba
un darīts viss, lai saglabātu
veselību.

Valguma ezers

Abavas senleja
Maršruts pa Kurzemes Šveici. Sākuma un beigu punkts var būt gan Kandava, gan Sabile.
Maršruta garums aptuveni 37 km, kas daļēji iet arī pa augstas intensitātes KandavasKuldīgas ceļu (P-130). Maršruts dabā marķēts ar ceļazīmēm ar Nr. 555.
Ar velo Jaunpils pusē jeb Jaunpils lielais loks
Vienas dienas maršruts 35 km garumā tiem, kas uzturas Jaunpils pusē un vēlas iepazīt
šo apkārtni vairāk. Ceļš aizvedīs no viduslaiku Jaunpils uz senlatviešu pili Kartavkalnā,
leģendām apvīto Elles kalnu un latvju Dainu tēva Krišjāņa Barona dzimto pusi Struteli.
Maršruts dabā marķēts ar ceļa zīmēm ar Nr. 573.

VAI TU ZINĀJI, KA...
Tukuma apkārtnē ir izveidoti
28 dažādi velomaršruti

PĀRGĀJIENU
MARŠRUTI
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VAI TU ZINĀJI, KA...
Pārgājieniem
Tukuma pusē izveidota
īpaša pārgājienu karte

Mazais meža loks "Sveikuļu" mežā
Maršruts ved pa Tukuma pievārtes mežiem, aizvedot līdz savdabīgiem dabas veidojumiem
ar neparastiem un mistiskiem nosaukumiem – Vella acs un Veļezers. Sākumā tas iet cauri
agrākajiem dendroloģiskajiem stādījumiem, sauktiem par "Vāgnera dārzu", kurus savulaik
izveidojis dārznieks Fridrihs Vāgners. Savukārt, nobeiguma posmā maršruts izved gar vēl
vieniem cita Vāgnera – Fridriha brāļa veidotajiem dendroloģiskajiem stādījumiem Ozoliņu
mikrorajonā – "Lauksargu stādījumiem", līdz kuriem no Raudas ielas aizved brīnišķīga
liepu aleja. Maršruta garums ir aptuveni 10 km.
Lielais loks "Sveikuļu" mežā
Maršruts aizvedīs Tukuma pievārtes mežu ezeriņu pasaulē. Vella acs, Briežacs, Purvezers
un Sekļa ezers ir tikai daži no tiem. Te, mežā starp purviem, būs ieraugāms arī kanjons –
stāvu kāpu krasti pie Lāčupītes. Lāčupīte, kas te šķiet tikai tāda maza ūdens straumīte,
iztek no Sekļa un caur Purvezeru nonāk Rīgas jūras līcī. Maršruta garums ir aptuveni
15 km.

LIELAIS MIĶEĻAKMENS

melnezers

SKATS NO ĀŽA KALNA

Ieraudzīt lielāko akmeni un iekarot augstāko virsotni Tukuma pusē
Meža maršruts uz ziemeļiem no Tukuma aicinās ieraudzīt lielāko akmeni šai pusē, iekarot
virkni augstāko virsotņu, kuru augstums gan ir tikai mazliet virs 100 metriem virs jūras
līmeņa, un ieraudzīt Durbes pili un varbūt pat jūru. Maršruta garums ir aptuveni 12 km.
Milzkalna un Raudas apkārtne
Pēc leģendām, Tukuma un apkaimes reljefa izveide un izskats saistīts ar Milža vārdu.
Tās stāsta, ka Milzu kalns ir teikās minētā Milža atdusas vieta. Vēl viena mistiska vieta
ir Draņķozols, ar kuru saistās ne viena vien teika. Runā, ka te "piemetoties" vadātājs. Ja
neapmaldīsieties, tad maršruta garums būs ap 17 km.
No Melnezera līdz Veļezeram pār Āža kalnu
Maršruts tiem, kas nebaidās no vadātājiem, vilkačiem un citām mistiskām būtnēm, jo ved
tieši gar Tukuma puses mistiskākajām vietām – Melnezeru un Draņķozolu. Taču pēc tam
tas pāriet no mistisko ļauno būtņu teritorijas uz gaišo – Āža kalnu, kas tiek uzskatīts par
enerģētiski spēcīgu vietu, kur smelties pozitīvo spēku. Maršruta garums aptuveni ir 8 km.
Zaļās kāpas maršruts
Maršruts ved no Ķemeriem cauri dažādiem mežiem uz Zaļo kāpu. Kad, braucot vai ejot
pa meža ceļu no Ķemeru puses, pēkšņi šķiet, ka tas atduras pret stāvu sienu un tur arī
beidzas, ir klāt Zaļā kāpa – vairākus kilometrus garš ar priežu mežu apaudzis smilšu valnis,
kas ir veidojies kā senās Litorīnas jūras krasts. Pēc Zaļās kāpas ceļš vedīs līdz Antiņciemam,
un tad gar Sēra dīķu laipu atpakaļ uz Ķemeriem. Maršruta garums ir aptuveni 17 km.

AKMENSEKGLE DRAŅĶOZOLA APKĀRTNĒ
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ZIEMAS PRIEKI
TUKUMA APKĀRTNĒ
Slēpošana, slidošana un
pastaigas sniega kurpēs

Atpūtas komplekss "Milzkalns"
Viena no populārākajām slēpošanas vietām stilīgākajiem aktīvās atpūtas cienītājiem.
Desmit dažāda garuma (līdz pat 320 m) un dažādu grūtības pakāpju slaloma trases,
kur labi jutīsies gan pilnīgi iesācēji, gan reāli slēpošanas guru. Kalns aprīkots ar 8
mūsdienīgiem pacēlājiem – 3 enkura, 4 teleskopa tipa un 1 tabletes tipa pacēlāju.
Snovbordistiem – snovparks ar platiem un ērtiem tramplīniem, pietiekami
jaudīgs pat vistrakākajiem snoveriem. Iesācējiem – bērnu kalniņš, paredzēts
ne vien mazajiem rakariem, bet ikvienam, kas vēlas mācīties slēpot.
Neslēpotājiem – ragaviņu kalns. Lielisks veids, kur atpūsties tiem, kas dod
Kur doties?
priekšroku visu veidu šļūcamajiem priekšmetiem – ragaviņām, plēvēm,
kamerām. Visas trases apgaismotas!
Atpūtas komplekss piedāvā arī 700 m garu distanču slēpošanas trasi pa
Milzkalna apkārtni.

PIEDĀVĀJUMI
TŪRISTIEM

"Milzkalns", Smārdes pagasts, Engures novads. Tālr.: 26222333,
www.milzkalns.lv, GPS 57.0014 23.2080

Tukuma pusē ziemas priekus var
baudīt gan kalnu, gan distanču
slēpotāji, snovotāji ar pieredzi
un arī tie, kam ziemas sporta
veidu iemaņas ir tikai pašas
minimālākās.
Tepat arī vairākas trases
distanču slēpošanai, bet tiem,
kam patīk pārgājieni,
piedāvājumi apaut sniega kurpes
un doties ceļā.

"Milzkalns"

Distanču slēpošana kempingā "Sveikuļi"
Piedāvā vairākas slēpošanas trases dažādām gaumēm un slēpotprasmei. Ir pieejama
slēpošanas inventāra noma. Bērniem – rotaļu laukums un kalniņš. Pēc slēpošanas iespēja
pasildīties pie ugunskura, iedzert karstu tēju un uzrīkot pikniku.
"Sveikuļi", Tumes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 29232026,
www.sveikuli.lv, GPS 56.9944 23.1364

Distanču slēpošanas trase "Jaunūdri"
Piedāvā dažāda garuma distanču slēpošanas trases pa Milzkalna apkārtni. Ainaviska vieta
dabas mīļotājiem, lieliskai atpūtai un relaksācijai, īpaši tiem, kuri grib izmukt no ņudzošās
lielpilsētas steigas. Iepriekš piesakot iespējams sarīkot pikniku.
"Jaunūdri", 6 km no Tukuma, Milzkalna apkārtnē, Smārdes pagasts, Engures novads.
Tālr.: 26439336, GPS 56.9963 23.2007

"Milzkalns"
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Engures ezers

Slidošana un kērlings Tukuma Ledus hallē
Lai bērnu un jauniešu vidū popularizētu sporta aktivitātes uz ledus un sniegtu plašākas
atpūtas iespējas citiem interesentiem, jau gandrīz 10 gadu Tukumā darbojas Ledus halle.
Ja cilvēks šobrīd ar slidošanu ir uz Jūs, ledus hallē ir iespējams apmeklēt slidotavu un
apgūt slidotprasmi, vai vienkārši iznomāt slidas un laikā, kad nenotiek treniņi vai spēles un
laukums atvērts publiskai slidošanai, nodoties slidotpriekam.
Ledus hallē ir iespējams spēlēt kērlingu. Spēles inventārs pieejams uz vietas.
Te ir iespējams noorganizēt arī kērlinga apmācību grupām, piemēram, darba kolektīviem
vai skolām.
Stadiona iela 3, Tukums. Tālr.: 63107470,
www.tlh.lv, GPS 56.9662 23.1571

Purvubrideji.lv

VAI TU ZINĀJI, KA...
Milzukalns un tā apkārtne
bija populāra slēpošanas
vieta jau 20. gadsimta
20.–30.gados

Pārgājieni sniega kurpēs
1. Jaunmoku pils
2. "Valguma pasaule"
3. Purvubrideji.lv

Āža kalns
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ĢIMENĒM AR BĒRNIEM
Viss lieliem
un maziem
kopā

Muzeji
Ģimenēm un ne tikai ģimenēm "Pils tornī" Tukumā tiek piedāvāts izspēlēt trīs senas
spēles, kas Eiropā pazīstamas kopš 13.-14. gadsimta. Savukārt Kandavas novada muzejs
aicina aizbraukt uz tirgu ar zirgu. Pastariņa muzejs ir muzejs bērniem ar senajām lauku
spēlēm, rotaļām un darbiem, kur var ne tikai vērot, bet paši arī darīt, piemēram, iemācīties
veidot maizes kukulīti vai izcept piparkūkas. Džūkstes pasaku muzeja klase aicina
ģimenes ar bērniem klausīties, lasīt, atpazīt un krāsot pasakas, rotaļāties ar lellēm un
pašiem iejusties pasaku varoņu tēlos. Jaunpils pilī var iepazīties ar jautro mūku Brāli
Teodoru un laipno Pils kundzi. Pils kundze īpašas programmas ģimenēm "Pirmie
soļi galmā" laikā izrādīs seno pili, iepazīstinās ar dāmu un bruņinieku dzīves
likumiem un tikumiem, parādīs viduslaiku ieročus, kā arī pastāstīs leģendas
par Jaunpils pils spoku. Vairākām ģimenēm apvienojoties, var apmeklēt
Kur doties?
Aviācijas muzeju "Sky-Zoo", kurā apskatāmas lidmašīnas, kas tagad
ieguvušas kāda savvaļas dzīvnieka tēlu.

PIEDĀVĀJUMI
TŪRISTIEM

Radošās darbnīcas
Salmu darbnīca Tukumā piedāvā radoši darboties gan bērniem, gan
pieaugušajiem, un uzmeistarot pašiem kādu salmu vai siena zvēriņu, lelli
vai citu tēlu. Izgatavoto darbiņu katrs ņem sev līdzi uz mājām. Interesantu
stāstījumu un iejušanos podnieka lomā piedāvā keramiķa Ivara Graša keramikas
salondarbnīca "Grašu māja", kas atrodas Apšuciemā netālu no jūras. Netālu no Tukuma
esošajā "Koka dizaina centrā" var iepazīties ar kokamatnieka darbu no pašiem pamatiem.
Radošajā darbnīcā "7 balles" Jaunpils pusē ir iekārtota ne vien kokamatnieka darbnīca,
bet var apgūt arī sveču liešanu un naglu-dziju rakstu veidošanu. Ādas meistars Andris
Mihaļskis savā darbnīcā "Andrii Art" Tukumā iepazīstinās ar ādas apstrādes noslēpumiem,
bet pie mākslinieces Lailas Kelles Lamiņu pusē varēs gan izskraidīties pa dabas taku, gan
pamēģināt gleznot plenērā.

Bērni ir gatavi visdažādākajiem
ceļojumiem. Galvenais,
lai viņiem līdzās ir mammas un
tēti, kas tāpat kā bērni
ir atvērti piedzīvojumiem!

Izklaide un aktīvā atpūta
Aiz Jaunpils Zviedru mūra iepretim Jaunpils pilij darbojas viduslaiku sēta "Niedru lija",
kur interesentiem nedēļas nogalēs piedāvā iespēju izbaudīt dažādas viduslaiku aktivitātes
– šaušanu ar loku vai arbaletu, šķēpu un cirvju mešanu, kā arī monētu kalšanu. Atpūtas
komplekss "Zviedru cepure" visai ģimenei piedāvā aizrautīgus nobraucienus ar rodeļiem,
kas būs piedzīvojums gan bērnam, gan pieaugušajam. Tāpat te ir iespēja vizināties zirga
mugurā, izstaigāt dabas taku, kā arī sarīkot pikniku vai izbraukt ar bagiju.
Pasaku mežs Abavas senlejā, pie "Plostkroga" ir meža taka ar aizraujošām spēlēm lieliem
un maziem apmeklētājiem, kurā var sastapt kokā veidotus dažādus meža dzīvnieciņus, ar
ko kopā piedalīties atraktīvajās spēlēs.

VAI TU ZINĀJI, KA...
Salmu darbnīcā apskatāma
lielākā salmu sēne.
Tā ir 2,3 m augsta un to
dēvē par sēņu
mammu

"indāni"

Salmu darbnīca
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Pastariņa muzejs

Savukārt tās ģimenes, kam rūp veselība un gribas izmēģināt ko jaunu un neredzētu, ar
plašu piedāvājumu aicina ciemos atpūtas bāze "Valguma pasaule". Te basām kājām
izstaigājama Baskāju taka, izbaudāma Dabas gleznu taka un divi labirinti, kā arī iespējams
izbraukt vairākas velo takas Valguma ezera apkārtnē.
Lauku sētas
Uz lauku māju "Indāni" var doties ģimenes ar bērniem, kuriem īpaši patīk dzīvnieciņi,
jo šeit joprojām var aplūkot, apčubināt, samīļot un iemācīties kopt gan mazus, gan
lielākus lauku sētas mājdzīvniekus, kā arī piedalīties dažādos lauku darbiņos. Ja ir īpaša
interese par lauku sētas ikdienu, tad ģimenei ir iespēja iesaistīties vakara lopu kopšanā,
kur saimnieces vadībā tiek apdarīti visi lopu apkošanas darbiņi pirms došanās nakts guļā.
Īpašs piedzīvojums būs zirgaudzētavā "Skudru staļļi", kas ne tikai piedāvā vizināšanos ar
zirgiem jāšus vai pajūgā, bet arī iepazīt īstu zirgu stalli. Savukārt zemnieku saimniecības
"Geidas" saimnieki, kas specializējušies piena lopkopībā, labprāt iepazīstinās savus viesus
ar "piena ceļu", pastāstot un izrādot, kā un kur rodas piens, kā no piena var pagatavot
krējumu, sviestu, biezpienu un citus vienkāršus un veselīgus produktus. Bērniem un arī
pieaugušajiem apmeklējums būs kā interesanta izziņas spēle.

rotaļu laukums TUKUMĀ

Gardumi
Uz Šokolādes muzeju vērts doties visiem,
kam garšo saldumi un īpaši šokolāde. Šeit
ģimenei ir lieliska iespēja iepazīties ar
saldo šokolādes stāstu, aktīvi piedaloties
izziņas procesā, iepazīties ar trifeļu istabu
jeb pabūt konfekšu kārbā, un kopā ar
tehnologu izgatavot dažādus interesantus
šokolādes saldumus un pēc tam tos
nogaršot. Rideļu dzirnavās ģimenes var
pasūtīt īpašu ēdienreizi – pankūkošanu.
Pildi pankūkas pats ar ko vien vēlies!
Tiem, kam garšo veselīgi kārumi, ir vērts
doties uz gliemežu fermu "Kangari",
kur ne tikai var uzzināt, kā aug gliemeži un
tos nodegustēt, bet arī nogaršos dažādus
našķus no saimniecībā pašu audzētiem
augļiem un ogām, āboliem, bumbieriem,
rabarberiem, ķirbjiem, cidonijām un blakus
mežā lasītajām dzērvenēm. Te būs gan
sīrupi un ievārījumi, gan čatniji. Īpašais
"Kangaru" našķis ir karamelizētas apelsīnu
šķēlītes ar un bez šokolādes. Šeit visu var
nogaršot un iegādāties. Tad, kad bērni ir
noguruši no vērošanas un klausīšanās,
šeit var izskrieties pa rotaļu laukumu vai
veiklības trasīti, pavizināties ar karuseli
un nošļūkt pa slidkalniņu. Te viss ir īpaši
piemērots pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērniem!
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Radošās darbnīcas
Der ielāgot, ka...
Apmeklējumu pie amatniekiem
un māksliniekiem iepriekš
noteikti vajag pieteikt.

Mākslinieki un restauratori
Mākslas darbnīcā "Antīks" Tukumā darbojas divi mākslinieki – mēbeļu restaurators Leons
Čivlis un gleznotāja Ingemāra Treija-Čivle. Te var apskatīt gan abu mākslinieku darbus,
gan pasūtīt restaurāciju mēbelēm, kas gatavotas pirms 1950. gada, mēbeļu apgleznošanu
un jaunu mēbeļu izgatavošanu ar veclaicīgām detaļām. Interesentiem iespējams
pieteikties pie Ingemāras uz nodarbībām gleznošanas studijā.
Savukārt mākslinieces Lailas Kelles darbnīca atrodas viesu namā "Ružciems",
netālu no Lamiņiem. Viesu namā ir viņas darbu galerija. Māksliniecei ir liela
mākslas pedagoģes pieredze, un viņa labprāt piekrīt vadīt zīmēšanas un
Kur doties?
gleznošanas nodarbības viesu nama apmeklētājiem – gan bērniem, gan
arī pieaugušajiem.

PIEDĀVĀJUMI
TŪRISTIEM

Vai ir jau pamēģināts iesēsties
stellēs un saprast, kā top
audums? Bērnībā droši vien jau
ir pamēģināts un vienkāršas
māla pikas izveidot kaķim piena 
bļodiņu. Zīmēšanas stundās jau
nu gan ikviens sevi iztēlojies
par lielu mākslinieku, bet vai
tagad ir drosme atkal pamēģināt
no jauna? Un kā ar paša kaltu
naglu? Vai varbūt vēl kaut ko
varētu pamēģināt? Tādēļ ir vērts 
iegriezties pie Tukuma puses
māksliniekiem un amatniekiem!

Rožu svētki Tukumā

Keramiķi un podnieki
Ar keramiku Tukuma puses amatnieki nodarbojušies jau izsenis. Reiz
Tukuma keramikas vārds bijis saistīts ar keramiķi Jāni Krievu un viņa īpašajām
Tukuma glazūrām – medaini dzeltenajām un sulīgi zaļajām. Taču mode ir
mainījusies, un šodienas keramiķi nu jau ārpus pilsētas dod priekšroku tā saucamajai
melnajai keramikai, ar glazūru vien uzliekot kādu akcentu.
Apšuciemā nelielas kompānijas viesos gaida Ivars Grasis savā keramikas salondarbnīcā
"Grašu māja". Te top melnās jeb svēpētās keramikas darinājumi, kas savu rūdījumu iegūst
atklātas uguns ceplī. Tukuma keramiķe Velga Melne nu darbojas Jaunpils Amatu mājā,
bet Kandavas keramikas cepļa īpašniece – keramiķe Linda Romanovska savas mājas
dārzā pastāstīs un parādīs, kā no mazas māla pikas radīt izcilu mākslas darbu.
Radošās darbnīcas
Radošajā darbnīcā "Ligzda" Tukumā katrs var apgūt dažādas rokdarbu prasmes –
adīšanu, dekupāžu, plastikas modelēšanu, zīda un stikla apgleznošanu, auduma rotaļlietu
šūšanu. Ir iespēja iegadāties rokdarbus vai izgatavot suvenīru pašu rokām. Savukārt
Kandavas novada amatniecības centrā, kura mājvieta ir Kandavas novada muzeja ēkā,
gaidīts ikviens, kam ir vēlme radoši darboties. Te čakli strādā un ar citiem savās gudrībās
gatavi dalīties gan rokdarbnieki un šuvēji, gan keramiķi un porcelāna apgleznošanas
meistari, pinēji un ādas apstrādātāji, klūdziņu pinēji un audēji, un, protams, vēl daudzu
citu amatu meistari. Radošā darbnīca "7 Balles" atrodas starp Tukumu un Jaunpili un
piedāvā neikdienišķas radošās aktivitātes: kokdarbnīcu, sveču liešanu un naglu-dziju
rakstu veidošanu un citas nodarbības. Savukārt "Frontes mākslas darbnīca" piedāvās
iepazīt, kā pirms 100 gadiem latviešu strēlnieki interesantas un tai pat laikā praktiskas
lietas no patronām, lodēm un granātu šķembām.

salondarbnīcA "Grašu māja"
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Viesos pie
māksliniekiem
un amatniekiem
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Tukuma audēju darbnīca

Kokgriezēji un tēlnieki, kalēji, ādas un salmu meistari
Kokamatniecības darbnīca "Koka dizaina centrs" netālu no Tukuma apvieno visus, kas
mīl koku, piedāvājot apgūt gan kokamatniecības prasmes, gan pirmās iemaņas koka
priekšmetu un ēku detaļu saglabāšanā un restaurācijā.
Tēlnieks Juris Neimanis ir ne vien autors lielākajai koka karotei, kas apskatāma Irlavas
centrā, bet savās mājās izveidojis pat nelielu skulptūru dārzu. Savukārt, iebraucot Pūrē,
vairākās vietās vērojamas interesantas akmens skulptūras. To autors ir pūrenieks –
akmeņkalis Gatis Celitāns, kurš arī aicina paviesoties savā darbnīcā "Kaltakmens" Pūrē
un apskatīt izstrādājumus no Latvijas laukakmeņiem.
Kalējs Gints Haņeckis Tukuma pievārtē piepacels senā kalēja aroda plīvuru, un izbrīnā te
būs ikviens – gan liels, gan mazs.

VAI TU ZINĀJI, KA...
Tukuma pusē ir apskatāmi
un iepazīstami vismaz
10 dažādi amati

GintA HaņeckA darbnīca

Pārsteigt mēģinās arī kalēju darbnīca
"Decormetāls" Tukumā. Par brīnumdariem
– ādas meistariem centīsies ikvienu izskolot
ādas apstrādes meistars Andris Mihaļskis
savā darbnīcā "Andrii Art", bet Tukuma
Salmu darbnīcā varēs ne vien aplūkot lielo
sēņu mammu, runci zābakos vai zelta pūķi,
bet arī iemācīties izveidot siena un salmu
skulptūras.
Audēji un pinēji
Aizraujoša un aktīva ir ne vien Tukuma
muzeja Audēju darbnīca. Arī Jaunpils
audēju darbnīca viesus iepazīstinās ar
latviešu kultūrvēsturisko mantojumu
un seno amatu prasmju saglabāšanu,
demonstrējot aušanas amatu prasmes un
rādot to pielietojumu mūsdienās.
Pētera Tutāna pinēja darbnīcā Milzkalna
pusē meistars gaidīs ikvienu, kurš grib
noskaidrot pinumu pasaules noslēpumus.
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Lauku labumi
Mājdzīvnieki
un putni

Ar kaziņām satikties un nobaudīt kazu sieru var bioloģiskajā zemnieku saimniecībā
"Birznieki". Kaziņas un arī aitu ganāmpulku, kā arī trušus un dažādus mājputnus
var iepazīt aitu audzētavā "Mucenieki". Te pavasarī apskatāmi mazie jēriņi, bet pēc
vienošanās var piedalīties barošanā un aitu cirpšanā. Vasaras laikā Vānes pagasta
zemnieku saimniecībā "Ķirpji" apskatāms Baltijā lielākais alpaku ganāmpulks.
Satikties un iepazīties ar zirgiem aicina gan zemnieku saimniecība "Ruģeļi"
Smārdes pusē, kur šobrīd pieejami 4 lielie zirgi un ponijs, kā arī Peruāņu
pundurcūka, nūtrijas un truši, gan zirgaudzētava "Ivetas zirgi" Valdeķu
pusē. Zirgaudzētava "Skudru staļļi" Džūkstē piedāvā staļļu apmeklējumu,
Kur doties?
iepazīstoties ar zirgiem un to dzīvi, paradumiem, zirglietām un staļļu
ikdienu. Savukārt lauku saimniecībā "Meņģeļi" Sēmes pagastā audzē
Šarolē šķirnes gaļas gotiņas. Tiem, kam interesē tehnika, te iespējams
iepazīties arī ar lauksaimniecības tehniku un pasēdēt traktorā. Kolliju rančo
Vānes pagastā ir vieta, kur mīt laimīgi kolliji kopā ar saviem dzīvniekiem –
kazām, aitām, zirgiem un vistām. Bet, ja būsiet Milzkalna pusē, tad pie klūgu
pinēja Pētera Tutāna varēsiet apskatīt visdažādākos mājas putnus – vistas, pīles,
zosis, tītarus un pat strausus.

PIEDĀVĀJUMI
TŪRISTIEM

Savvaļas
fauna

Piens
un medus

Briežu dārzs "Rudiņi" iepazīstina ar savvaļas dzīvnieku – staltbriežu, dambriežu un
muflonu audzēšanu iežogotās platībās, piedāvājot gan dzīvnieku apskati, gan novērošanu
un fotografēšanu. Interesants būs gliemežu fermas "Kangari" apmeklējums, jo te var
uzzināt, kā atšķirt gliemežu mammu no tēta, ko gliemeži ēd un ko dara ziemā un varbūt
pat nogaršot arī pašus gliemežus. Bet gandrīz visi mājdzīvnieki apskatāmi ir lauku mājā
"Indāni" Kandavas pusē.
Ja gribas uzzināt, kur rodas piens, tad jāapmeklē bioloģiskā zemnieku saimniecība
"Geidas", kas iepazīstinās ceļotājus ar "piena ceļu" – kā un kur rodas piens, kā no piena
var pagatavot krējumu, sviestu, biezpienu. Arī bioloģiskā saimniecība "Rogas" Jaunpilī
nodarbojas ar piena lopkopību un gatavo sieru, sviestu, biezpienu, kā arī produktus
no jaunpiena. Dažādo produktu gatavošanā te var piedalīties arī apmeklētāji. Savukārt
Degoles pienotava ir piena pārstrādes uzņēmums, kurš gida pavadībā piedāvā apskatīt
ražotni un nodegustēt produkciju – dažādu veidu sierus.
Zemnieku saimniecība "Mauri" nodarbojas ar biškopību un saimnieki piedāvā iepazīstināt
ar dravinieka darbu, kā arī piedāvā medu un bišu maizi. Īpašs piedāvājums te ir bišu
dziedinātava – bišu māja, kurā cilvēkus dziedina ar stropa gaisu.
Netālu no Rideļu dzirnavām ciemos aicina arī bitenieks Māris, kurš gan lielus, gan mazus
iepazīstinās ar čaklo bišu dzīvi un ļaus smelties veselību Bišu namiņā.

BiŠU NAMIŅŠ

Ciemojamies
laukos!
"KANgari"
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lauku mājA "Indāni"

Uzņēmums "Satori Alfa", kas nodarbojas ar smiltsērkšķu nektāra ražošanu un
interesentiem piedāvā smiltsērkšķu dārza apskati, stāstījumu par ogām piemītošajām
labajām īpašībām un to pozitīvo ietekmi uz organismu, kā arī smiltsērkšķu kokteiļa
degustāciju.
Taču bez smiltsērkšķiem Tukuma pusē ir arī citu ogu audzētāji. Tā bioloģiskā zemnieku
saimniecība "Gaiķi" Ozolniekos nodarbojas ar dažnedažādu ogu un dārzeņu audzēšanu
un no tiem gatavo dažādus veselīgus produktus. Ar smiltsērkšķu, upeņu, aveņu, ķiršu,
jāņogu un zemeņu audzēšanu nodarbojas zemnieku saimniecība "Sarmas" Slampes
pagastā. Zemnieku saimniecības "Jaunlagzdiņi" Zentenes pagastā aveņu dārzā aug 13
veidu sarkanās avenes. Tāpat vasaras un rudens avenes, kā arī zemenes audzē bioloģiskā
saimniecība "Ošenieki" Zemītes pagastā.

Veselīgi našķi:
smiltsērkšķi un
citas ogas

"JAUNLAGZDIŅI"

Der ielāgot, ka...
Apmeklējumu pie saimniekiem
iepriekš noteikti vajag
pieteikt.
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Savukārt visplašākie pasaules lielākās ogas – ķirbja dārzi meklējami Pūres pagastā,
zemnieku saimniecībā "Kliblapsas". Te ķirbjus audzē aptuveni 48 ha platībā un pagaidām
tā ir viena no lielākajām šīs saules ogas audzētājām Latvijā. Šobrīd te audzē aptuveni
40-50 dažādas ķirbju šķirnes. Tās ir atšķirīga ne vien pēc izskata, bet arī pēc garšas, un ar
tiem var eksperimentēt, piemēram, ēst svaigus, vārītus vai ceptus, kamēr katrs atrod to
garšu, kas vislabāk patīk. Apmeklējot šo saimniecību augustā – oktobrī, kad ienākusies
ķirbju raža, var apskatīt, cik dažādi var būt ķirbji un kā tie aug.

Ābeļdārzi un
augļu koku stādi

Tukuma puse daudziem no seniem laikiem asociējas ar ābeļdārziem. Zemnieku
saimniecība "Gulbji" Pūrē specializējusies augļu koku, ogulāju, zemeņu stādu un ogu
audzēšanā. Ar produkciju iespējams iepazīties un arī to iegādāties Rīgas-Ventspils
šosejas malā blakus Pūres baznīcai. Bet ābeļdārzos ieiet, nobaudīt un iegādāties ābolus
var zemnieku saimniecībā "Eglāji" Raudas pusē, kas nosaukts par skaistāko Latvijas
ābeļu dārzu. Tas atrodas kalna galā, no kura skaidrā laikā var vērot jūru un kuģus. Tāpat
ābeļdārzus apmeklēt un ābolus degustēt var arī zemnieku saimniecībā "Rūķīši", kuras
dārzi ir gan pa ceļam uz Tukumu pie Rīgas-Ventspils šosejas, gan dodoties uz Jaunpili.

Dekoratīvie
krūmi un ziedi

Zemnieku saimniecība "Hederas" Tukuma pievārtē nodarbojas ar dekoratīvo augu
audzēšanu. Jau 15 gadus tiek audzētas dažādas tūjas, kadiķi, dekoratīvās eglītes,
pacipreses, dekoratīvie krūmi, kā arī ziemcietes. Savukārt zemnieku saimniecība "Kurciņi"
nodarbojas arī ar zāliena audzēšanu: pagalmiem un dārziem, dažādiem spēļu un sacīkšu
laukumiem. Tepat var pasūtīt arī dažādus koku stādus un pat Ziemsvētku eglītes.

Ziedi un
daiļdārzi

Daces Lukševicas daiļdārzs Tukumā ir īpašs ar savu hostu kolekciju. Zemnieku
saimniecība "Stuči" Slampes pagastā nodarbojas ar ziedu stādu audzēšanu. Te izrādīs savu
saimniecību un izstāstīs par dažādu puķu kopšanu un audzēšanu. Savukārt Laimoņa Zaķa
"Īrisu dārzs" Kandavas pusē ir sīpolpuķu pasaule, jo sīpolpuķu šķirņu skaits te pārsniedz
jau vairākus simtus. Intas Seredjukas dārzā Vānes pagastā aug un zied ap 300 dāliju
šķirņu, bet Jautrītes Ozolas dārzā jau ilgus gadus audzē rozes lielās siltumnīcās. Savukārt
rožaudzētavā "Rozītes" Sēmes pagastā ir visplašākā rožu kolekcija.
Šīs puses jaunums – Ligitas Čukures magnoliju dārzs Engurē, kas veidots kā ainavisks
dārzs ar interesantiem skatiem no dažādiem skatpunktiem. Starp dažādu eksotisku sugu
augiem dārzā aug vairāk nekā 10 šķirņu magnolijas, kā arī ir apskatāma neliela peoniju
kolekcija, skaista angļu rožu izlase un citi interesanti augi.

Atpūta laukos

Ja vienkārši gribas atpūsties laukos, tad to piedāvā zemnieku saimniecība "Avotiņi"
Strutelē, kur ir iespējams makšķerēt zivju dīķos, apskatīt lopiņus un piedalīties lauku
darbos, blakus esošajā mežā ogot, sēņot, kā arī doties garākās pastaigās. Arī lauku mājā
"Indāni" piedāvā palikt uz ilgāku laiku un iepazīt lauku sētas dzīvniekus un našķus.
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Ligitas Čukures magnoliju dārzs

"Mazburkas"

Neparasts ceļojums būs, ja apmeklējumam būs izvēlēta biohumusa ražotnes "Roguļi"
apskate. Šī saimniecība ir lielākā un modernākā biohumusa ražotne jeb slieku ferma Baltijā
un nodarbojas ar sliekkopību un sliekkopmosta jeb biohumusa ražošanu, kas ir kvalitatīvs
organisks mēslojums ar izcilām īpašībām un ir daudz efektīvāks nekā tradicionālie
organiskie mēslojumi. Galaprodukts satur lielisku vajadzīgo mikroorganismu dažādību
pateicoties miljoniem slieku, kuras tieši ņem dalību ražošanas procesā. Apmeklējot
ražotni, saimnieki laipni izrāda to un iepazīstina ar biohumusa ražošanas procesu, kā arī ar
produkta unikālajām īpašībām. Neparasta saimniecība ar neparastu pieredzi!

NEPARASTA
SAIMNIECĪBA

Pavisam netālu no Tukuma atrodas zemnieku saimniecība "Mazburkas". Te vērojama
skaista un pauguraina ainava, kuru dienvidu nogāzes saimnieki izmantojuši, ierīkojot
plašus vīnogu laukus. Iespējams, ka te atrodas viens no lielākajiem vīnogulājiem šī
platuma grādos, un te tiek audzētas ~ 60 dažādu vīnogu šķirnes. No vīnogām saimniece
raudzē lieliskus vīnus, kuri apbalvoti ar prestižām, t.sk. starptautiskām godalgām.
Apmeklētājiem te piedāvās ekskursijas pa dārzu, kurās var būt iekļauta arī pašu gatavoto
vīnogu vīnu degustācija uz plašās terases ar skatu uz brīnišķīgajiem Kurzemes pakalniem.
Te var iegādāties arī vīnogas. Ainavu dažādos un sirdis iepriecinās tepat blakus vīnogu
dārzam esošais aitu aploks, jo tā ir otra saimniecības specializācija.

VĪNOGU DĀRZS
UN MĀJAS VĪNI

Vīna darītava "Tēviņi" atrodas Zemītes pusē, augstā vietā, no kuras paveras skaists
skats. Te tiek gatavots vīns no pašu dārzā un savvaļā ievāktiem augļiem un ogām. Īpašais
produkts ir "Aveņu dzirkstošais vīns", kas tiek gatavots no bioloģiski audzētām rudens
avenēm, izmantojot tradicionālo metodi, kā arī Latvadoss – īpašs ābolu brendijs. Vīndaris
piedāvā vīna pagrabiņa apskati ar stāstu un vīna baudīšanu ar uzkodām, omulīgā gaisotnē
vīnotavā vai dārza terasē. Atturībniekiem un bērniem tiek piedāvātas augļu un ogu sulas.
Vasaras sezonā apmeklētājiem tiek piedāvāta ekskursija pa saimniecības dārzu. Ražas laikā
dārzā ir iespēja mieloties ar ogām. Pēc iepriekšējas vienošanās mājas saimnieks iekurs āra
pannu, kur būs iespējams pagatavot līdzpaņemto maltīti un baudīt to kopā ar "Tēviņu"
vīnu.
Tumes pusē esošā bioloģiskā zemnieku saimniecība "Kaspari" arī audzē dažādas ogas –
zemenes, avenes, ķiršus, upenes, cidonijas, aronijas, ērkšķogas, no kurām gatavo mājas
vīnus. Tos nodegustēt saimnieki piedāvā Tumes centrā. Starp tukumnieku iecienītākajiem
te ir ķiršu, ābolu un mežābolu vīni.
Savukārt tukumnieku ģimene, kura izveidojusi SIA "Valguma mežvīns", jau vairāk nekā
10 gadus ir specializējusies zemeņu un aveņu audzēšanā, kā arī apsaimnieko vairāk
nekā 72 hektārus meža, no kā arī tiek ņemtas izejvielas raudzētiem dzērieniem. Ģimenes
uzņēmumā ražo 5 dažādu veidu deserta vīnus: zemeņu, upeņu-melleņu, ķiršu, aveņu un
aveņu-melleņu vīni. Viesojoties te, tiek piedāvāta visu vīna veidu degustācija, ieskats vīna
darīšanas niansēs, kā arī izklāsts par vīna darīšanas tendencēm Latvijā.
Par populārajiem Abavas vīniem lasiet atvērumā "Izgaršo Tukuma pusi!".

"Valguma mežvīns"
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Zivis un
piekrastes dzīve
zveja
un Zivju
degustācija

Zvejnieku sēta "Dieniņas"
Ivetas un Oskara Celkartu mājas "Dieniņas" Bērzciemā cenšas saglabāt gadsimtiem
ilgi izveidoto zvejnieku dzīvesveidu un tradīcijas. Saimnieki ar zvejniecības arodu
nodarbojas jau trešajā paaudzē, bet tūristu grupām, skolniekiem, ģimenēm, kāziniekiem
un jubileju svinētājiem piedāvā aktīvu atpūtu pie jūras ar visādām izdarībām jūras krastā,
zvejnieksievu stāstus par vēsturi un sadzīves "teijāteri" vietējā dialektā, ieskatu zivju
kūpināšanas procesā un, protams, mielastu ar riktīgu vietējo zivju izgaršošanu. Zivis tiek
gatavotas pēc senām, vietējām receptēm. Tāpat ikviens garāmbraucējs var zvejnieku
sētā "Dieniņas" iegādāties kūpinātas vietējās zivis.

Kur doties?

"Dieniņas", Tukums-Kolka šosejas 34. km, Bērzciems, Engures pagasts,
Engures novads. Tālr.: 63154331, 26676283, www.facebook.com/dieninas.lv,
GPS 57.2448 23.1733

PIEDĀVĀJUMI
TŪRISTIEM

Tas tik tā – atpūtniekiem
piekraste saistās ar sauli,
jūru, vēju un atpūtu pludmalē.
Zvejnieku dzīve nekad nav bijusi
viegla, bet ko par to mēs zinām?
Tāpēc labāk pašiem aizbraukt
uz piekrasti. Par zvejnieku dzīvi
agrākos laikos var uzzināt
Lapmežciema muzejā. savukārt
zivis meklēt vietējās tirgotavās
un zemnieku sētās.

zVEJNIEKU SĒTA "DIENIŅAS"

SIA "Branga" un tūrisma mītne – hostelis "Pludmalis"
Jauniešu mītne - hostelis PLUDMALIS ir Raginsku ģimenei piederošs
atpūtas komplekss. Šeit tiek piedāvātas naktsmītnes, telšu vietas, kemperu
stāvvieta, piknikiem domātas vietas, kā arī volejbola laukums un peldvieta.
Tiek iznomāti velosipēdi, nūjošanas inventārs.
Tūristiem ir iespēja kopā ar hosteļa saimnieku doties īstā zvejā un vēlāk pašiem
piedalīties loma kūpināšanas procesā. Ja uzturas ilgāk, saimniece par izrādīt un
pastāstīt ne vien par zvejnieku dzīvesveidu agrāk un tagad, bet arī par Ķesterciema
vēsturi, un, protams, zvejas metodēm, zivju sugām un apstrādes veidiem un piedāvās
zivju produktu degustāciju.

"Mūrnieki", Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads.
Tālr.: 29287271, www.pludmalis.lv, GPS 57.1174 23.2333

SIA "Mauriņi-S"
Saimniecība Ragaciemā arī piedāvā zivju degustāciju. Piekrastes zvejnieku ģimene
pieņem grupas līdz 25 cilvēkiem no maija līdz septembrim.
"Mauriņi", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads.
Tālr.: 29374291, GPS 57.0245 23.4918

Zveja engurē
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zVEJNIEKU SĒTAs "DIENIŅAS" uzvedums

"Reiņa zivis"
Ģimenes uzņēmums "Reinis B", kurā saimnieko Alla Bečere un viņas dēli, nodarbojas ar
karsti kūpinātu zivju ražošanu un tirdzniecību. 2014. gadā uzbūvēta jauna, moderna
ražošanas ēka, kur aiz stiklotiem logiem ir iespēja apskatīt ražošanas tehnoloģisko
procesu. Ceļotājiem tiek piedāvāts nodegustēt saražoto zivju produkciju un noskatīties
video, kā viss top. Īpašā produkcija ir lašu iesmiņi, lašu rozītes, lašu suši, forele ar sieru,
forele ar ķiploku. Lai uzturēšanās būtu jautrāka, saimnieki piedāvā arī īpašas atrakcijas un
spēles par zvejniecības tēmu.
"Ķiršlejas", Gatera iela 6a, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads.
Tālr.: 29219491, www.reinazivis.lv, GPS 57.0001 23.5073

Zivju
degustācija
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"Reiņa zivis"

Zivju
tirgotavas

Zivju tirgotava I/K "Stubiņš"
Zivju tirgotava "Stubiņš" atrodas Kalpkalnciemā – vēl vienā Tukuma piekrastes zvejnieku
ciemā. Saimnieki te piedāvā iegādāties gan kūpinātas, gan svaigas karpas, butes,
skumbrijas un mencas. Viss atkarīgs no tā, kādā laikā šeit iegriežas, taču vislabākais
apmeklējuma un zivju iegādes laiks ir vasaras sezona – no maija līdz oktobrim.
Saules iela 38, Klapkalnciems, Engures pagasts, Engures novads.
Tālr.: 26372856, GPS 57.0408 23.3603

SIA "Jurita B"
Pavisam netālu no ražošanas ēkas uzņēmumam piederošajā vasaras tirdzniecības kioskā
pircējiem tiek piedāvātas visdažādākā veida karsti kūpinātas zivis – reņģes, butes, luči,
asari, paltusi, karpas, foreles u.c. Pircēju pieprasītākās ir karsti kūpinātās karpas un foreles.
Iepriekš piesakoties, uzņēmums piedāvā kūpināšanas procesa apskati, kā arī degustācijas.
Zinātāji zina teikt – te ir ļoti gardas karpas un foreles.
"Irbītes", Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads.
Tālr.: 26524941 GPS 57.0036 23.5160

zVEJNIEKU SĒTA "DIENIŅAS"

Ragaciema zivju tirdziņš
Zivju tirdziņš Ragaciemā ir jau visā Latvijā pazīstama vieta, kur var iegādāties zivis, kas
nozvejotas Rīgas jūras līcī, Baltijas jūrā un ne tikai. Parasti te nopērkama arī garšīga
maizīte un medus, kā arī augļi un dārzeņi no tuvākas un tālākas apkārtnes zemnieku
saimniecībām. Parasti tirdziņš darbojas visas dienas garumā no pulksten 10.00 līdz 19.00.
Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads. GPS 57.0246688 23.4920870
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Engures tirdziņš
Tirdziņš atrodas blakus Engures luterāņu baznīcai, un tajā līdztekus dažādiem lauku
labumiem var iegādāties arī vietējo piekrastes zvejnieku nozvejotās un kūpinātās zivis.
Tirdziņa darba laiks ir no pulksten 10.00 līdz 19.00.
Jūras iela 60E, Engure, Engures pagasts, Engures novads. GPS 57.1605542 23.2301751

Zivju restorāns "Bermudas"
Zivju restorāns "Bermudas" ir ģimenes uzņēmums, kurš darbojas no 2005. gada un atrodas
gandrīz pašā Ragaciema vidū. Ēdienkartē plaša zivju ēdienu izvēle, bet tiem, kas neēd,
ir arī gaļas ēdieni. Lai braucējus nebiedē kafejnīcas logotipā esošā haizivs, jo kafejnīca ir
atvērta ikvienam apmeklētājam un respektē viņa vēlmes.

Jūras veltes
un zivis
ikdienā

"Jūrnieki", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads. Tālr.: 63163225, 29999559,
29481863, www.bermudas.lv. GPS 57.0263457 23.4886805

Engure Café
Engure Café atrodas pusotras stundas braucienā no Rīgas. Lai gan galdiņi kafejnīcā
izvietoti gan uz terases un iekštelpās, gan uz jumta un turpat pļaviņā, tomēr, ja vēlaties
būt droši, ka vasarā vieta atradīsies arī jums, labāk iepriekš rezervēt. Pēc apmeklētāju
atsauksmēm tai piemīt atvērtība un vieglums. Ēdienkarte vienkārša un vietējo labumu
iedvesmota: dažādas uzkodas un salāti, grilēta gaļa un vairāku veidu grilētas zivis: lucīši,
karpas, līņi, butes, kā arī burgeri – ne vien gaļas, bet arī zivju. Zivju ēdienu mīlētājiem
ieteicams meklēt "Dienas lomu", kas būs atkarīgs no gadalaika, vai pamēģināt panētas
reņģītes vai fritētas brētliņas un salakas. Darbojas tikai vasaras sezonā.
Ostas iela 1, Engure, Engures pagasts, Engures novads. Tālr.: 28368868,
www.facebook.com/engurecafe. GPS 57.1603682 23.2291539

"Reiņa zivis"

Kafejnīca "Būda"
Kafejnīcas ēdienkartes ikdienas piedāvājumā mēdz būt gan Baltijas jūrā, gan blakus
esošajā Engures ezerā noķertās zivis. Taču kafejnīca piedāvā ceļotājiem (grupām no 10
līdz 40 personām) iespēju nodegustēt 7 dažādos veidos pagatavotas zivis, kas nozvejotas
Baltijas jūrā – brētliņām, reņģēm, butēm, mencām un salakām. Tās pagatavotas gan
tradicionālo kūpinājumu veidā, gan dažādu panējumu variantos: zivju karbonādes, zivju
salāti, zivis panējumā, zivju kanapē, zivis marinādē, zivju kotletes un pīrādziņi.
Kafejnīca "Būda", Jūras iela 95, Engure, Engures pagasts, Engures novads. Tālr.: 29179184.
GPS 57.1646 23.2244

CEĻO AR MOBILO APLIKĀCIJU
VISIT TUKUMS

INFORMĀCIJAS UN CEĻOŠANAS IESPĒJAS
VAIRĀK NEKĀ 10 MARŠRUTI TUKUMĀ UN APKĀRTNĒ
VISS PAR TO, KO SKATĪT UN DARĪT, KUR NAKŠŅOT UN PAĒST
AKTUĀLIE PASĀKUMI UN IZSTĀDES
CEĻVEDIS UN KARTE – VIENMĒR LĪDZI TAVĀ TELEFONĀ

Aplikācija tapusi sadarbībā ar
"Karšu izdevniecība Jāņa sēta"
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Izgaršo
Tukuma pusi!
Meklējam
Tukuma
garšu!

Īsta lauku maizīte no Dzirciema
Pastariņa muzeja programma "Maizes cepšana" iepazīstina ar maizes cepšanas
tradīcijām 19. gadsimta beigās. Tā kā "Bisniekos" ir saglabājusies lielā maizes krāsns, tad
iespēja kopīgi veidot maizes kukulīšus un pēc tam nogaršot izcepto maizīti ir ikvienam
maizes cepšanas dalībniekam. Kamēr cepas maizīte, tiek gatavots īsts lauku sviests.
Par šiem vienkāršajiem lauku našķiem atmiņas vēl ilgi nezūd.
"Bisnieki", Dzirciems, Zentenes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 63154518, 28651091,
www.tukumamuzejs.lv/pastarina-muzejs, GPS 57.1246 23.0174

Kur doties?

PIEDĀVĀJUMI
TŪRISTIEM

Pankūkošana Rideļu dzirnavās
"Rideļu dzirnavu" kafejnīca piedāvā pankūku degustāciju dažādām
gaumēm jeb pankūkošanu. Pankūkas tiek piedāvāts piepildīt ar gaļu,
zivīm, gailenēm, sieru, dārzeņiem, augļiem, ogām, medu, zapti, krējumu,
biezpienu, saldējumu, karameli un citām piedevām. Pats izvēlies pildījumi,
pats piepildi un pats apēd! Kafejnīcas jaunums – rudzu pankūkas.

"Rideļu dzirnavas", Engures pagasts, Engures novads.
Tālr.: 22440094, www.rideludzirnavas.lv, GPS 57.1517 23.1045

No svaigi ceptas maizītes līdz
gardajai šokolādei, no zāļu
tējām līdz māju vīniem,
no viduslaikos baudītiem
ēdieniem līdz rožu kokteilim –
tāda ir Tukuma puses garšas
amplitūda.

Der ielāgot, ka...
Vīnu degustācijas pieejamas
personām no 18 gadu vecuma,
un jebkuru degustāciju vēlams
iepriekš pieteikt.

Šokolādes muzejs

Beļģu šokolāde no Pūres
Ceļotgribētājiem, kurus valdzina rūgteni saldā un garšu piesātinātā šokolāde,
ekskursiju līkloči jāvij caur Pūri, kur mīt kaislīgākie šokolādes mīlētāji. Tie te izveidojuši
uzņēmumu Pure Chocolate un Šokolādes muzeju. Kopā ar Šokolādes meistaru muzeja
meistardarbnīcā var ne vien pats izgatavot šokolādes konfektes, bet arī nobaudīt to,
cik daudz vien spēj, bet veikaliņā – nopirkt visu, ko ražo Pure Chocolate.
Šokolādes muzejs, Pūre-9, Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 29100161, www.facebook.com/SokoladesMuzejs, GPS 57.0361 22.9035

Kandavas ozolzīļu kafija
Kandavas novada muzejs ir ne vien vieta, kur iepazīt Kandavas vēsturi, bet arī vieta,
kur var nogaršot ozolzīļu kafiju. Tai piemīt savdabīga garša, bet, ja iegaršosies,
to var arī iegādāties.
Kandavas novada muzejs, Talsu iela 11, Kandava.
Tālr.: 63182064, 26667031, www.kandavasmuzejs.viss.lv, GPS 57.0383 22.7702

VAI TU ZINĀJI, KA...
Tukumam ir savs kokteilis un tā
nosaukums ir "Tukuma rožu kokteilis"
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VIDUSLAIKU MIELASTS JAUNPILĪ

Viduslaiku mielasts Jaunpilī
Jaunpils pils viduslaiku krogā sveču gaismā un senās mūzikas skaņās pils viesiem ir
iespējams mieloties ar gardām ēdienu riktēm. Krodziņa ikdienas ēdienkartē viduslaiku
ēdieni mijas ar tradicionālo latviešu virtuvi. Ēdienkartē var atrast arī lēcu zupu ar gaļas
bumbām, švābu siera zaļās klimpas, vērša mēli ar meža veltēm, gozētu cāļa stilbu ar
plūmēm, strauta foreli ar pētersīļu mērci un citus gardus ēdienus. Maltīte ir īpaša – tā
ēdama gan ar koka karotēm, gan ar rokām.
"Pils krogs", Jaunpils pils, Jaunpils novads. Tālr.: 63162165, 28338860,
www.jaunpilspils.lv, GPS 56.7302 23.0209

Kurzemes vīnu degustācija Šlokenbekas muižā
Tagad, lai iepazītu un nobaudītu Kurzemes vīndaru meistarojumus, nav jāapbraukā
visi Kurzemes vīna ražotāji. Viņu darinātos vīnus var nobaudīt vienuviet – Šlokenbekas
muižā. Degustācija notiek 400 gadus vecā muižas pagrabā, kur ikviens tiek iepazīstināts
ar Kurzemes vīniem, to ražotājiem, vīna baudīšanas kultūru, kā arī cienāts ar Degoles sieru
un iepazīstināts ar tā ražošanas procesu.
Šlokenbekas muižas ansamblis, Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures novads.
Tālr.: 63182354, 29904147, www.slokenbeka.lv, GPS 56.9760 23.2261

"Abavas" vīna pagrabs
Lai arī Latvijas lielākās vīna darītavas "Abavas" saimnieki savu vīnogu dārzu kopj un lolo
pie Sabiles un līdz šim ciemiņus uzņēmuši tikai saimniecībā, tagad visus interesentus
gaida patīkamas pārmaiņas. Saimnieki Abavas vīna darītavā, kas atrodas vien dažus
kilometrus no Tukuma, atvēruši jauno vīna pagrabu un vīna bāru. Apmeklētāji te var ne
tikai nodegustēt visus aktuālos dzērienus, bet arī iegādāties līdzņemšanai. Degustācija un
ieskats Abavas vīna pasaulē ietver 5 dzērienu baudīšanu. Iespējams izvēlēties kādu no trīs
degustāciju programmām: sausie dzērieni, saldie dzērieni, stiprie dzērieni. Vizītes ilgums
atkarīgs no apmeklētāju skaita, tāpēc nekautrējieties zvanīt un vaicāt. Vēlama iepriekšējā
pieteikšanās.
Abavas ģimenes vīna darītava, "Kalējkrāmi", Slampes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 26630022,
www.abavas.lv, GPS 56.9095 23.2185

Jaunpils alus
Jaunpils alus darītava izvietota Jaunpils centrā, 1860. gadā celtā šķūnī kā ģimenes
uzņēmums. Darītavas īpašnieks Agris Smelteris sākotnēji alu brūvējis mājās, bet tagad
ar meitu Sandru ražo ražo 3 veida alus – eila, lauku un lāgera. Alus darītavā, savlaicīgi
piesakoties, iespējams noorganizēt gan ekskursiju, gan degustāciju.
"Šķūnis Baltais Centrā", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. Tālr.: 26328281,
www.facebook.com/jaunpilsalus, GPS 56.7299 23.0102

Jaunpils alus

"Abavas" vīna darītavA
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LabsajūtaI un
veselībaI
Pirtēšanās
pie
pirtniekiem

Pirts "Amājas"
Mājīgā un gaumīgi iekārtotā pirts "Amājas" atrodas skaistā meža ielokā Tukuma novada
Lestenes pagastā. Saimnieks un sertificēts pirtnieks Normunds Vīlips viesiem piedāvā
baudīt pirts rituālu pērtuvē, kas izklāta ar smaržīgu, tuvējās pļavās vāktu, sienu. Viesi tiek
lutināti ne tikai ar saimnieka paša gatavotajiem ķermeņa skrubjiem un tējām, bet arī ar
gaisīgu desertu – creme brulee.
"Amājas", Lestenes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 28693644, GPS 56.7396 23.1049

Brīvdienu mājas "Bramaņi" pirts
Uz Bramaņiem ved romantisks ceļš: no vienas puses bērzu birztala, no otras –
eglītes. Te ir īstā vieta, kur paslēpties no pilsētas trokšņiem, jo šeit valda
klusums un miers. Pirts saimnieks Vairis Štolcers ir viens no senākajiem
pirtniekiem šajā pusē un mājās nelaidīs, kamēr nebūs latviešu pirts rituāls
iziets līdz galam. Tepat var arī pārnakšņot.

Kur doties?

PIEDĀVĀJUMI
TŪRISTIEM

"Bramaņi", Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
Tālr.: 26461975, www.brammani.lv, GPS 56.7781 23.0331

Lauku mājas "Indāni" pirtiņa
Neliela un omulīga pirtiņa Kandavas novadā. Saimniece Signe Ezeriņa ir
sertificēta pirtniece un pirts viesiem piedāvā ap 4 stundu garu pirts rituālu
ar pašas veidotiem skrubjiem un tējām, peldināšanu dīķī un rituāla noslēgumā –
satīšanu un atpūtu šūpuļtīklā. Pirts otrajā stāvā vasaras sezonā var arī pārnakšņot.

"Indāni", Kandavas pagasts, Kandavas novads.
Tālr.: 29259272, www.indani.lv, GPS 56.9683 22.7543

Pirts no seniem laikiem
latviešiem ir bijusi labsajūtas,
ķermeņa un gara atveseļošanās 
vieta. Veselību un labsajūtu
šodien meklē ikviens no mums.

"Virsaišu" pirts
"Virsaišu" pirtī darbojas sertificēts pirtnieks Gundars Sildegs, kurš te piedāvā latviskās
pirts procedūras un dalās ar savām zināšanām par pirtošanās tradīcijām. Bez tradicionālās
peldes dīķī pirtnieks piedāvā arī izjāt zirga mugurā pa tuvējo apkārtni.
"Virsaiši", Smārdes pagasts, Engures novads.
Tālr.: 29223339, GPS 56.9415 23.3464

"Amāju" pirts
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"Krievu pirts" Tukumā
Krievu pirts kā nacionālās kultūras sastāvdaļa radusies Krievijas ziemeļu reģionos un
Sibīrijā, taču Tukumā to piedāvā "Krievu pirts" uz klusās Rīgas ielas. Tajā pirtēšanās notiek
pēc krievu pirts tradīcijām – ar ūdens procedūrām, apliešanos un pēršanos kopā ar
pirtnieku.
Rīgas iela 11, Tukums. Tālr.: 26740053, GPS 56.9664 23.1658

Hotel Arkadia SPA
Viesnīcai ir SPA ūdens relaksācijas centrs, kas piedāvā atpūtu vairākās pirtīs - tvaika un sāls
pirtī, kā arī saunā, divus baseinus – bērniem un pieaugušajiem ar ūdens masāžām, džakuzi
vannas un dažādas masāžas: medus un šokolādes, Tibetas un karsto akmeņu, apelsīnu, kā
arī Karalisko ar melno pērļu aromātu vai Zelta pieskārienu. Sievietēm te patiks Slim Line
svara zaudēšanas kapsula.

VAI TU ZINĀJI, KA...
Pirts priekus iespējams
baudīt gandrīz katrā
Tukuma puses
viesu namā

Apšuciems, Engures pagasts, Engures novads.
Tālr.: 63143130, 29132765, www.hotelarkadia.lv, GPS 57.0566 23.3132

Bebru ielas pirts Jaunpilī
Pirts Jaunpilī ir tradicionālā latviešu pirts - slapjā gaisa jeb tvaika pirts, kurināma ar malku.
Pēc pēršanās iespējams atvēsināties pirts dīķī. Piedāvājumā ir pirts procedūras un pirts
rituāli ar pirtniekiem: enerģētiskais pēriens, līgavas pirts, vecpuišu pirts, pirtīžas, kā arī
dzimšanas dienas pirts. Pirts piedāvā arī klasisko ķermeņa masāžu, medus masāžu un
turku putu masāžu.
"Pirts", Bebru iela, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
Tālr.: 22435086, GPS 56.7281 23.0207

Pie circenīšiem Vānes pirts
Publiskā un individuālā pirts. Pirts piedāvā arī pirtnieka pakalpojumus un pirts rituālus,
dažādas augu vanniņas kājām un rokām, izsildīšanos, enerģētisko pērienu un spēcināšanu
ar augiem. Piedāvājumā arī fiziskā attīrīšana ar pašgatavotu skrubīti, fiziskā un enerģētiskā
sakārtošana ar skaņu un vibrāciju, augu un medus maskas, pirts baudīšana.

Viesu māja "Silamalas"

Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads. Tālr.: 22331321, GPS 56.9208 22.5595

JŪRTAKA
Vairāk nekā 1200 km garā Jūrtaka - pārgājienu maršruts gar Baltijas jūras piekrasti
Latvijā un Igaunijā brīžiem ved pa smilšainu liedagu, brīžiem – pa akmeņiem un
sīkiem oļiem nokaisītu pludmali. Reizēm tā izved cauri piejūras mežam vai piestāj
zvejnieku ciematā. Pilsētā Jūrtaka kļūst teju vai neatpazīstama, bet sasniegusi
Igauniju, tā pārtop par Ranniku Matkarada un turpina līkumot tālāk cauri kadiķu
audzēm un piekrastes pļavām.
No Latvijas – Lietuvas robežas līdz pat Tallinai ar tevi kopā ir jūra un kaijas, saule un
vējš un it visur tevi pavada labā sajūta, ka visur esi gaidīts. Atliek tikai vēlēties un
Jūrtaka aizved uz tuvāko atpūtas vietu, piedāvā siltas pusdienas un drošas naktsmājas.
Pievienojies Jūrtakai, kur vien vēlies, atvadies no tās, kad vēlies, un atgriezies pie tās,
kad atkal esi gatavs gājējs!

JŪRTAKA
TEVI GAIDA
VIENMĒR!

Vairāk informācijas – www.jurtaka.lv, www.coastalhiking.eu vai www.facebook.com/estlathiking
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APSKATES OBJEKTI UN MARŠRUTI
MARŠRUTUS VAR VEIKT:

MARŠRUTS NR. 1 Apraksts 4. lpp.
Mazais loks pa Tukumu
16

kājām

ar velo

17

15

9

25

18

5
20

19

28

7
23

14

13

1
10 11

12

45
46

8
9

2
2

7 6

3

24
21 22
4

2
1

5

47

TUKUMA CENTRS
MARŠRUTS NR. 3 Apraksts 8. lpp.
Tukuma apkārtnes pilis

MARŠRUTS NR. 10 Apraksts 22. lpp.
Pār kalniem uz jūru

11
22

Apskates objekts
Naktsmītne & aktīvā atpūta

ar auto

MARŠRUTS NR. 2 Apraksts 6. lpp.
Tukuma lielais loks
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MARŠRUTS NR. 4 Apraksts 10. lpp.
Viduslaiku Jaunpils

MARŠRUTS NR. 7 Apraksts 16. lpp.
Kurzemes Šveice

MARŠRUTS NR. 8 Apraksts 18. lpp.
Vēsture Amulas un Imulas krastos

Vairāk informācijas par servisa objektiem: www.visittukums.lv

MARŠRUTS NR. 5 Apraksts 12. lpp.
Pa kino pēdām

MARŠRUTS NR. 9 Apraksts 20. lpp.
Ak, svētā Lestene!
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MARŠRUTS NR. 13 Apraksts 28. lpp.
Diena Ķemeru nacionālajā parkā
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MARŠRUTS NR. 11 Apraksts 24. lpp.
Gar jūras krastu

MARŠRUTS NR. 12 Apraksts 26. lpp.
Apkārt Engures ezeram
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Apskates objekti

MARŠRUTS NR. 6 Apraksts 14. lpp.
Ceļojums gar Abavas upes sākumu

TUKUMĀ
1. Dzelzceļa stacija Tukums I
Dzelzceļa iela 1, Tukums.
GPS 56.9664601 23.1691509
2. Sv. Nikolaja Tukuma

pareizticīgo baznīca

Pils iela 13, Tukums.
T. 63125329, 29134920
GPS 56.9656 23.1606

3. Brīvības laukums ar

strūklaku

Brīvības laukums, Tukums.
GPS 56.9650 23.1555
4. Kiosks SĒNĪTE
Brīvības laukums 18, Tukums.
GPS 56.9648 23.1563

19. Strūklaka NAUDAS AVOTIŅŠ
Brīvības laukums 8, Tukums.
GPS 56.9663 23.1542
20. Bij. Tukuma sinagoga
Elizabetes iela 8, Tukums.
GPS 56.9663 23.1546
21. XVIII gadsimta nams

Tukumā

Brīvības laukums 12, Tukums.
GPS 56.9652 23.1559

5. Tukuma Policijas ēka
Brīvības laukums 19, Tukums.
GPS 56.9647 23.1559

22. Radošā darbnīca LIGZDA
Brīvības laukums 13, Tukums.
T. 22000408 www.manaligzda.com
GPS 56.9650 23.1565

6. Livonijas ordeņa pils mūra

23. Katrīnas laukums un

fragments un pilsētas
vēstures muzejs PILS TORNIS

Brīvības laukums 19a, Tukums.
T. 63124348, 25622131
www.tukumamuzejs.lv/pils-tornis
GPS 56.9646 23.1556
7. Galerija Durvis
Brīvības laukums 21, Tukums.
T. 63124312, 28391437
www.tukumamuzejs.lv/galerijadurvis GPS 56.9647 23.1547
8. Sv. Trīsvienības Tukuma

luterāņu baznīca

Brīvības laukums 1, Tukums.
T. 20221951
www.tukumabaznica.lv
GPS 56.96549 23.1539
9. Bij. Viesīgās

biedrības nams

Lielā iela 1, Tukums.
GPS 56.9646 23.1545
10. Sv. Stefana Tukuma

Romas katoļu baznīca

Jaunā iela 1a, Tukums. T. 26635424
www.tukumadraudze.com
GPS 56.9650 23.1529
11. Mākslas darbnīca ANTĪKS
Harmonijas iela 1, Tukums.
T. 29540516, 25980177
www.antiks.viss.lv
GPS 56.9653 23.1532
12. Piemineklis pirmajam

Latvijas Republikas ārlietu
ministram Z.A.Meierovicam

Z.A.Meierovica skvērs, Tukums.
GPS 56.9646 23.1525

KANDAVA

18. Skulptūra KOKS-KUBS
Raudas un Pasta ielas krustojums,
Tukums.
GPS 56.9679 23.1551

13. Tukuma Mākslas muzejs
Harmonijas iela 7, Tukums.
T. 63182391, 27843190,
www.tukumamuzejs.lv/makslasmuzejs
GPS 56.96573 23.1517
14. Tukuma vecpilsēta
Harmonijas, Dārza, Zirgu, Lielā,
Jaunā un Talsu iela, Tukums.
GPS 56.9653 23.1526
15. Tukuma muzeja

Audēju darbnīca

Tidaholmas iela 3, Tukums.
T. 25622267
www.tukumamuzejs.lv/
audeju-darbnica
GPS 56.9676 23.1491
16. Tukuma Raiņa ģimnāzija
Raiņa iela 3, Tukums.
GPS 56.9687 23.1481
17. Tirgus laukums un

Tukuma tirgus

Tirgus laukums, Tukums.
GPS 56.9682 23.1518

Tukuma Katrīna

Katrīnas laukums, Tukums.
GPS 56.9654 23.1568
24. Dzejolis TUKUMS
Katrīnas laukums 1, Tukums.
GPS 56.9653 23.1567
25. Salmu darbnīca
Dārzniecības iela 4a, Tukums.
T. 29495746 www.salmulietas.lv
GPS 56.9677 23.1610
26. Glezna Glezniecisks

moments ar ziediem

Kurzemes iela 3, Tukums.
GPS 56.9702 23.1628
27. ANDRII ART ādas

izstrādājumu radošā
darbnīca

Veidenbauma iela 4-7, Tukums.
T. 29585653, www.andriiart.com
GPS 56.9683 23.1620

28. Skulptūra VĪZIJA
Rīgas un Baložu ielas krustojums,
Tukums.
GPS 56.9666 23.1674
29. Mālkalns, A. Dumpes

piemineklis un Ķiršu dārzs

Jelgavas iela, Tukums.
GPS 56.9589 23.1711

30. Durbes pils un parks
M. Parka iela 7, Tukums.
T. 63122633, 26305946
www.tukumamuzejs.lv/durbes-pils
GPS 56.9669 23.1938
31.	Veimuta priede
M. Parka iela 7, Tukums.
GPS 56.9675 23.1927
32. Durbes estrāde
Estrādes iela, Tukums.
GPS 56.9643 23.1878
33. Šlokenbekas dzirnavezers,

dzirnavas un piemineklis
M. f. d. Rekem

Rīgas iela, Tukums.
GPS 56.9741 23.2091

34. Meža kapi, K. Zemdegas

piemineklis un piemiņas
stēlas Lāčplāša Kara ordeņa
kavalieriem

Melnezera iela, Tukums.
GPS 56.9713 23.1704
35. Pavārkalns
Talsu un Kurzemes ielas
krustojums, Tukums.
GPS 56.9706 23.1234

36. Kalna kapi un kapu vārti
Talsu iela, Tukums.
GPS 56.9703 23.1383
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39. Daces Lukševicas daiļdārzs
Lejas iela 1, Tukums.
T. 29177195
GPS 56.9652 23.1083

37

37. L. Līces piemineklis

MĀTE DZIMTENE

Revolūcijas iela, Tukums.
GPS 56.9662 23.1374
38. Tukuma pilskalns
Pilskalna iela, Tukums.
GPS 56.9681 23.1305

40. Ginta Haņecka kalēja darbnīca
"Vecupnieki", Tumes pagasts,
Tukuma novads.
T. 29167921
GPS 56.9654 23.1067
41. Dzelzceļa stacija Tukums II
Stacijas iela 1, Tukums.
GPS 56.9597 23.1149
42. Padomju laika deportāciju

upuru piemiņas vieta

Upuru piemiņas gatve, Tukums.
GPS 56.9588 23.1208

43. Tukuma Pilsētas parks
Lielā iela, Tukums.
GPS 56.9632 23.1407
44. Kalēja sēta DECORMETĀLS
Stacijas iela 12, Tukums.
T. 20366368, www.decormetals.lv
GPS 56.9616 23.1145
45. Tukuma 3. pamatskolas ēka
Lielā iela 18, Tukums.
GPS 56.9646 23.1491
46. Tukuma 1. pamatskolas ēka
Lielā iela 9, Tukums.
GPS 56.9641 23.1509
47. Bij. aptieka Lielā ielā
Lielā iela 7, Tukums.
GPS 56.9649 23.1523

48

48. Ziemas sporta inventāra un

kompasu kolekcija, dabas taka,
LABIRINTA VĀRDU SPĒLE un
aktīvā spēle PAZĪSTI LATVIJU!

"Sveikuļi", Tumes pagasts,
Tukuma novads.
T. 29232026
www.sveikuli.lv
GPS 56.9944 23.1364

Kandavā
49. Kandavas Kuršu pilskalns
Pūzurgravas iela 2, Kandava.
GPS 57.0408 22.7825
50. Kandavas Bruņinieku pilskalns,

Livonijas ordeņa pilsdrupas,
Pulvertornis un pils makets

Lielā iela 10, Kandava.
GPS 57.0355 22.7791

51. Skulptūra ZĪĻUKS BRUŅINIEKS
Pils iela 4, Kandava.
GPS 57.0357 22.7791

53.	Ugunsdzēsēju depo
Tirgus laukums 7, Kandava.
GPS 57.0366 22.7754
54. Kandavas Promenāde
Ūdens iela 1, Kandava.
GPS 57.0374 22.7752
55. Kandavas novada

Amatnieku biedrība un salons
PŪRALĀDE

Ūdens iela 2, Kandava. T. 26113310,
www.puralade.lv GPS 57.0370 22.7758

59. Kandavas Mākslas galerija
Kandavas novada muzejs,
Talsu iela 11, Kandava. T. 26105736
GPS 57.0383 22.7702

64. Latvijas resnākā meža bumbiere
Sabiles iela 12, Kandava.
GPS 57.0359 22.7745
65. Skulptūra MEŽAKUILIS
Lielā iela 11, Kandava.
GPS 57.0345 22.7789
66. Skulptūra ZĪĻUKS LAIVO
Lielā iela 2, Kandava.
GPS 57.0339 22.7848

60. Kandavas novada

Amatniecības centrs

Kandavas novada muzejs,
Talsu iela 11, Kandava.
T. 63181156, 29338847
www.kandavaskultura.lv
GPS 57.0383 22.7702

52. Kandavas pilsētas vēsturiskais

centrs un vecais Tirgus laukums
Tirgus laukums, Kandava.
GPS 57.0362 22.7760
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56. Bij. Kandavas Sadraudzīgās

biedrības nams

Lielā iela 28, Kandava.
GPS 57.0377 22.7768
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58. Kandavas novada muzejs
Talsu iela 11, Kandava.
T. 63182064, 26667031
www.kandavasmuzejs.viss.lv
GPS 57.0383 22.7702

57. Kandavas Romas katoļu baznīca
Liepu iela 2, Kandava. T. 26303869
GPS 57.0395 22.7773

61. Grosu ģimenes daiļdārzs
Vidzemes iela 5, Kandava.
T. 26486451
GPS 57.0423 22.7672
62. Keramikas ceplis Kandavā
Dzeņu iela 2, Kandava. T. 26369421
www.linda.viss.lv
GPS 57.0439 22.7697
63. Kandavas luterāņu baznīca
Baznīcas iela 5, Kandava.
T. 28277286, 26311573
GPS 57.0364 22.7718
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67. Akmens mūra tilts pār

Abavu Kandavā

Lielā un Jelgavas iela, Kandava.
GPS 57.0338 22.7848
68. Skulptūra ATVARS
Jelgavas iela 1F, Kandava.
GPS 57.0343 22.7872
69. Brīvdabas estrāde OZOLĀJI
Kūrorta iela 14, Kandava.
GPS 57.0304 22.7739

Tukuma apkārtnē
Pilis un muižas

74

70. Jaunmoku pils
Jaunmokas, Tumes pagasts,
Tukuma novads.
T. 63107125, 26187442
www.jaunmokupils.lv
GPS 56.9815 23.0541
71. Jaunpils pils
Jaunpils, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads.
T. 63107082, 26101458
www.jaunpilspils.lv
GPS 56.7302 23.0209
72. Kalnmuižas pils
Kalnmuiža, Kandavas pagasts,
Kandavas novads.
T. 26699033,
www.kalnmuizaspils.lv
GPS 57.0117 22.6593

73. Kukšu muiža
Kukšas, Jaunsātu pagasts, Tukuma
novads. T. 63181545, 25980910,
29205188, www.kuksumuiza.lv
GPS 56.9780 22.8581
74. Rūmenes muiža
Rūmene, Kandavas pagasts,
Kandavas novads. T. 67770960
www.rumenesmuiza.lv
GPS 57.0596 22.7279
75. Šlokenbekas muiža
Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures
novads. T. 29904147, 25155225
www.slokenbeka.lv
GPS 56.9760 23.2261
76.	Valdeķu muiža
Valdeķi, Kandavas pagasts,
Kandavas novads. T. 26452948
GPS 57.0003 22.7751

83. Lamiņu Romas katoļu baznīca
Lamiņi, Pūres pagasts,
Tukuma novads.
T. 26635424
GPS 57.0098 22.9614
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Baznīcas
79. Dzirciema luterāņu baznīca
Dzirciems, Zentenes pagasts,
Tukuma novads. T. 27859527, 26248688
GPS 57.1196 23.0113
80. Džūkstes baznīcas drupas
Džūkste, Džūkstes pagasts,
Tukuma novads.
GPS 56.7909 23.2453

77. Vecmoku muižas drupas
Vecmokas, Tumes pagasts, Tukuma
novads. T. 29172318, 29495428,
www.vecmokupils.lv
GPS 56.9988 23.0798

81. Engures luterāņu baznīca
Jūras iela 58, Engure,
Engures novads.
T. 27412144
GPS 57.1598 23.2299

Kino
78. Kinopilsēta Cinevilla

82. Jaunpils luterāņu baznīca
Jaunpils, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads.
T. 29431992, 29299694
www.jaunpilsbaznica.lv
GPS 56.1598 23.2299

"Vidusvecvagari", Slampes pagasts,
Tukuma novads. T. 28606677
www.cinevilla.lv GPS 56.8782 23.2199

84. Lestenes luterāņu baznīca
Lestene, Lestenes pagasts,
Tukuma novads. T. 29299064
www.lestenesbaznica.lv
GPS 56.7728 23.1377
85. Pūres luterāņu baznīca
Pūre, Pūres pagasts,
Tukuma novads. T. 26337220
www.puresdraudze.lv
GPS 57.0351 22.9271
86. Sātu luterāņu baznīca
Sāti, Irlavas pagasts,
Tukuma novads. T. 29232839
GPS 56.9103 22.9620
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87. Sēmes luterāņu baznīca
Sēmes pagasts, Tukuma novads.
T. 26624345, 29139173
GPS 57.0526 23.1126
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99. Irlavas pagasta

novadpētniecības istaba

Irlavas un Lestenes pagasta pārvalde,
"Svēteļi", Irlava, Irlavas pagasts,
Tukuma novads. T. 26477526
GPS 56.8757 22.9922

100. Jaunpils muzejs
Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils
novads. T. 63162128, 20223423
www.jaunpilspils.lv
GPS 56.7302 23.0209
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88. Struteles luterāņu baznīca
Strutele, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads. T. 29299694
GPS 56.7829 22.9310
89.	Vānes luterāņu baznīca
Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads.
T. 26358060, 20216094
GPS 56.9224 22.5585

101. Kurzemes cietokšņa muzejs
Skolas iela 8a, Zante, Zantes pagasts
Kandavas novads. T. 29442311
www.kurzemescietoksnis.viss.lv
GPS 56.8355 22.7346
102. Lapmežciema muzejs
Liepu iela 4, Lapmežciems,
Engures novads. T. 27000380
GPS 57.0007 23.5123

Dzirnavas

92. Pūces ūdensdzirnavas
Pūces dzirnavas, Matkules pagasts,
Kandavas novads.
T. 29387592, 26354871
GPS 56.9629 22.6134
93. Rideļu dzirnavas
Rideļu dzirnavas, Engures pagasts,
Engures novads.
T. 22440094, 26536532
www.rideludzirnavas.lv
GPS 57.1517 23.1045

Tilti
94. Mūrnieku tilts
Irlavas pagasts, Tukuma novads.
GPS 56.8558 23.0202
95. Tilts uz nekurieni
Sāti, Irlavas pagasts, Tukuma novads.
GPS 56.9126 22.9774
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Muzeji un kolekcijas,
galerijas un izstāžu zāles
96. Aviācijas muzejs SKY-ZOO
"Jūrmala Airport", Smārdes pagasts,
Engures novads.
T. 20202165,
www.jurmalaairport.com
GPS 56.9359 23.2261
97. Džūkstes pasaku muzejs
Lancenieki, Džūkstes pagasts, Tukuma
novads. T. 63154691, 26513314
www.tukumamuzejs.lv/dzukstespasaku-muzejs
GPS 56.8120 23.3478
98. Ģenerāļa L. Bolšteina muzejs
Pūces dzirnavas, Matkules pagasts,
Kandavas novads.
T. 29387592, 26354871
GPS 56.9629 22.6134

113. Matkules Ķempju Piltiņkalns
"Zviedru cepure", Matkules pagasts,
Kandavas novads.
T. 26405405
www.zviedrucepure.lv
GPS 57.0245 22.5930
114. Pūres pilskalns jeb Mūļkalns
Pūres pagasts, Tukuma novads.
T. 63191209
GPS 57.0370 22.9445

90. Zemītes luterāņu baznīca
Zemītes pagasts, Kandavas novads.
T. 29154017
GPS 56.9265 22.8049

91. Jaunpils ūdensdzirnavas
Jaunpils, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads.
T. 63107082, 26101458
www.jaunpilspils.lv
GPS 56.7311 23.0227
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103. Latvijas Ceļu muzejs
Šlokenbekas muiža, Milzkalne,
Smārdes pagasts, Engures novads.
T. 63182354, www.lvceli.lv
www.slokenbeka.lv
GPS 56.9760 23.2261
104. Lauku mājas INDĀNI

darbarīku kolekcija

"Indāni", Kandavas pagasts,
Kandavas novads. T. 29259272
www.indani.lv
GPS 56.9683 22.7543

105. Lestenes Brāļu kapu

piemiņas ekspozīcija

Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma
novads. T. 26247095, 29442311
GPS 56.7728 23.1370

106. Minerālu un

pusdārgakmeņu kolekcija

"Druķi", Sēmes pagasts, Tukuma
novads. T. 29416775
GPS 57.1078 23.1256

107. Pastariņa muzejs
"Bisnieki", Dzirciems, Zentenes pagasts,
Tukuma novads. T. 63154518,
28651091, www.tukumamuzejs.lv/
pastarina-muzejs
GPS 57.1246 23.0174
108. Pūres Šokolādes muzejs
Pūre-9, Pūre, Pūres pagasts,
Tukuma novads. T. 22100042
www.facebook.com/SokoladesMuzejs
GPS 57.0361 22.9035
109. Seno lietu krātuve Vānē
"Vārpiņa", Vāne, Vānes pagasts,
Kandavas novads.
T. 26111332
GPS 56.9226 22.56.38

Pilskalni un apmetnes
110. Buses pilskalns
"Buses", Matkules pagasts,
Kandavas novads.
T. 29133272, 29939866
GPS 56.9921 22.6038

111. Kartavu kalni
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
T. 63107082, 26101458,
www.jaunpilspils.lv
GPS 56.7150 23.0195
112. Milzukalns
"Milzkalns", Smārdes pagasts,
Engures novads. T. 26222333
GPS 56.0001 23.2070

115. Siliņupes apmetne
Lapmežciems, Lapmežciema
pagasts, Engures novads.
GPS 56.9940 23.5186

Dabas objekti un teritorijas
Dabas parks Abavas senleja
Abavas ielejas attīstības centrs,
Kūrorta iela 1b, Kandava.
T. 28396830, www.senleja.lv

116. Čužu purva taka un

sēravots Velna acs

Sēravotu iela 22, Kandava.
GPS 57.0269 22.7855
117. Dabas takas gar Imulas krastu
"Vītiņi", Matkules pagasts,
Kandavas novads.
GPS 57.0126 22.6245
118. Mīlestības taka un Zirgu taka
"Zviedru cepure", Matkules pagasts,
Kandavas novads.
T. 26405405
www.zviedrucepure.lv
GPS 57.0245 22.5930
119. Pasaku mežs pie PLOSTKROGA
"Ružas", Kandavas pagasts,
Kandavas novads.
T. 29196494
www.facebook.com/plostkrogs
GPS 57.0211 22.6453
120. Veco Ozolāju taka
"Mācītājmāja", Kandavas pagasts,
Kandavas novads.
GPS 57.0171 22.7563

Dabas parks Engures ezers
Bērzciems, Engures pagasts,
Engures novads.
T. 29474420, www.eedp.lv

121. Engures ezers un Engures

Ornitoloģisko pētījumu centrs

Engures pagasts, Engures novads.
GPS 57.2595 23.1355

122. Orhideju taka
Engures Ornitoloģisko pētījumu centrs,
Engures pagasts, Engures novads.
GPS 57.2610 23.1351
123. Savvaļas zālēdāju ganības

Ķemeru nacionālais parks
"Meža māja", Ķemeri, Jūrmala.
T. 67730078, 26424972
www.kemerunacionalaisparks.lv

125. Dunduru pļavas un skatu tornis
Slampes pagasts, Tukuma novads.
GPS 56.8303 23.4008
126. Kaņiera ezers un laivu bāze
Lapmežciema pagasts,
Engures novads. T. 29253514
GPS 57.0014 23.4888
127. Kaņiera ezera putnu

novērošanas tornis, kadiķu
audze un niedru laipa

Kaņiera ezers, Lapmežciema pagasts,
Engures novads.
GPS 57.0007 23.4725
128. Kaņiera pilskalns un dabas taka
Jāņkroga-Antiņciema 8. km,
Lapmežciema pagasts,
Engures novads.
GPS 56.9909 23.4267
129. Kupskalnu taka
Bigauņciema un Lapmežciema robeža,
Lapmežciema pagasts,
Engures novads.
GPS 56.9915 23.5236
130. Lapmežciema jūrmala pie

Starpiņupītes

Lapmežciema pagasts,
Engures novads.
GPS 57.0116 23.5123

131. Lielā Ķemeru tīreļa laipa
"Tīreļi", Slampes pagasts,
Tukuma novads.
GPS 56.9114 23.4596
132. Lustūžkalns
Smārdes pagasts, Engures novads.
GPS 56.9976 23.2852
133. MEŽA MĀJA, Dumbrāja laipa

un Meža taka

"Meža māja", Ķemeri, Jūrmala.
GPS 56.9520 23.5133

134. Zaļā kāpa
Smārdes pagasts, Engures novads.
GPS 56.9823 23.4381
135. Sēra dīķu laipa
Lapmežciema pagasts,
Engures novads.
GPS 56.9679 23.4791
136. Meditācijas un Godu labirinti,

Baskāju un Dabas gleznu takas
"Valguma pasaule",
Smārdes pagasts, Engures novads.
T. 63181222, 29414022
www.valgumapasaule.lv
GPS 56.9898 23.3153

un putnu novērošanas tornis
Bērzciemā

Engures Ornitoloģisko pētījumu centrs,
Engures pagasts, Engures novads.
GPS 57.2713 23.1308

124. Bērzciema laipa jūrā
"Cīrulīši", Bērzciems, Engures pagasts,
Engures novads.
GPS 57.2446 23.1570
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164. Lielā koka karote
Irlava, Irlavas pagasts,
Tukuma novads. GPS 56.8752 22.9969
165. Meitenes skulptūra
"Smēde", Vānes pagasts,
Kandavas novads.
GPS 56.9610 22.6201
166. Āža kalns
Smārdes pagasts, Engures novads.
GPS 57.0031. 23.1680
167. Ragaciema sedumi
Ragaciems, Lapmežciema pagasts,
Engures novads.
T. 63163552, 26451024
GPS 57.0271 23.4944
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Citi dabas objekti
137. Aizupes muižas parks

Aizupe, Vānes pagasts, Kandavas
novads. GPS 56.9210 22.587

138. Jaunmoku pils parka alejas
Jaunmoku pils, Tumes pagasts,
Tukuma novads. GPS 56.9827 23.0535
139. Briežu dārzs RUDIŅI
"Rudiņi", Irlavas pagasts,
Tukuma novads. T. 29191980
www.facebook.com/wildhandelrudini
GPS 56.8148 23.0894
140. Dabas izziņas taka

VIESATAS UPESLOKI

Irlavas pagasts, Tukuma novads.
T. 28302871, 29105209
GPS 56.8232 22.9718

141. Dzeltenās priedes
Bērzmuiža, Engures pagasts,
Engures novads. GPS 57.1302 23.1566
142. Elles kalns
Veclauki, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads. GPS 56.7551 22.9251
143. Jāņupītes dabas taka
"Kaziņas", Dzirciems, Zentenes pagasts,
Tukuma novads. T. 26386611
GPS 57.1104 23.0288

153. Vēju dārzs
Smārde, Smārdes pagasts,
Engures novads. GPS 56.9566 23.3406
154. Zīdkoku stādījumi
"Vīnkalni", Cēres pagasts,
Kandavas novads. T. 26133879
GPS 57.1165 22.8834

168. Zušuciema parks Engurē
Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts,
Engures novads. GPS 57.1625 23.2271
169. Zviedru mūris un viduslaiku

sēta NIEDRU LIJA

Jaunpils, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads. T. 26336513
www.viduslaikos.lv
GPS 56.7298 23.0220

Akmeņi un alas
155. Abavas Velna akmens
un Velna ala

157. Langsēdes Velna pēdas akmens
"Avotnieki", Matkules pagasts,
Kandavas novads. GPS 57.1113 22.6192
158. Lindes Meža akmens
Zantes pagasts, Kandavas novads.
GPS 56.8188 22.6729
159. Milzkalnes lielais Miķeļakmens
Netālu no Milzkalnes un Tukuma,
Smārdes pagasts, Engures novads.
GPS 56.9857 23.1939
160. Spuņņakmens
Viesatas upes krastā,
Irlavas pagasts, Tukuma novads.
GPS 56.8139 22.9555
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Pieminekļi un
piemiņas vietas
170. K. Zāles piemineklis Smārdē

Smārde, Smārdes pagasts,
Engures novads. GPS 56.9557 23.3413

171. K. Zemdegas piemineklis

Džūkstē

Džūkste, Džūkstes pagasts,
Tukuma novads. GPS 56.7902 23.2438

172. Lestenes Brāļu kapi un

A.Dumpes piemineklis
DZIMTENE MĀTE – LATVIJA

un diriģentam J. Bētiņam un
Latvijas virsdiriģentu roku
nospiedumi

145. Latvijas lielākā ogu īve
Zentenes muižas parks,
Zentenes pagasts, Tukuma novads.
GPS 57.1336 22.9793
146. Lāčupītes dendrārijs
Engures pagasts, Engures novads.
T. 29393605 GPS 57.0481 23.3423
147. Peņķu sēravots
Irlavas pagasts, Tukuma novads.
GPS 56.8695 22.9995
148. Plieņciema Baltā kāpa
Plieņciems, Engures pagasts,
Engures novads. GPS 57.0804 23.2692
149. Pūres alpinārijs
Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads.
GPS 57.0340 22.9068
150. Ružciema dabas taka
"Ružciems", Lamiņi, Pūres pagasts,
Tukuma novads. T. 26353032
www.ruzciems.lv GPS 57.1025 23.0032

160

Interesanti objekti
un vietas
161. Aptieka Vānes pagastmājā

"Vānes Aptieka", Vānes pagasts,
Tukuma novads.
T. 20216094 GPS 56.9144 22.5542

162. Bij. Engures jūrskolas ēka
Saieta nams, Jūras iela 114, Engure,
Engures novads.
T. 63161701
GPS 57.1706 23.2208
163. Lambsdorfu dzimtas kapi

un kapliča

Brizule, Sēmes pagasts,
Tukuma novads.
GPS 57.0864 23.0937

152. Vecmoku muižas parka alejas
Vecmokas, Tumes pagasts,
Tukuma novads. GPS 56.9985 23.0814

Irlava, Irlavas pagasts,
Tukuma novads. GPS 56.8811 22.9893

Smārdes krogs, Smārdes pagasts,
Engures novads.
GPS 56.9127 23.3575

181. Piemiņas akmens Kurzemes

cietokšņa aizstāvjiem

"Rumbas", Rīgas-Liepājas šoseja,
Džūkstes pagasts, Tukuma novads.
GPS 56.7133 23.1866

182. Piemiņas akmens latviešu

leģionāram N. Straumem

Pie Slokas-Talsu šosejas,
Engures pagasts, Engures novads.
GPS 57.1376 23.1265

183. Piemiņas akmens

meliorācijas darbiem
Slampe, Slampes pagasts,
Tukuma novads.
GPS 56.8496 23.3089

185. Piemiņas vieta V. Cojam
Slokas-Talsu šoseja,
Zentenes pagasts, Tukuma novads.
GPS 57.1153 23.1858
186. Piemiņas zīme A. Muižulim
Lapmežciems, Lapmežciema
pagasts, Engures novads.
GPS 56.9975 23.5190
187. Piemiņas zīme nacionālajiem

partizāniem Vānē

Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads.
GPS 56.9231 22.5589

Lauku labumi un ražojumi
188. Aitu audzētava MUCENIEKI
"Mucenieki", Brizule, Sēmes pagasts,
Tukuma novads. T. 26240434
www.atputamucenieki.viss.lv
GPS 57.0987 23.0874
189. Biohumusa ražotne ROGUĻI
"Roguļi", Cērkste, Smārdes pagasts,
Engures novads. T. 29241335,
www.bioec.lv
GPS 57.0280 23.2651

J. P. Brandtam

Jūras iela 58, Engure, Engures novads.
GPS 57.1597 23.2299
175. Pirmā Latvijas Republikas

ārlietu ministra Z. A. Meierovica
(1887–1925) bojāejas vieta
Brizule, Sēmes pagasts,
Tukuma novads. GPS 57.0935 23.1051

176. Piemineklis Ziemassvētku

kauju piemiņai Džūkstē
Džūkste, Džūkstes pagasts,
Tukuma novads.
GPS 56.7900 23.2446

177. Piemineklis Ziemassvētku

kauju piemiņai Pienavā

Rīgas-Liepājas šoseja, Pienava,
Džūkstes pagasts, Tukuma novads.
GPS 56.7360 23.2281

karā kritušajiem somu jēgeriem
kāpās

151

jēgeriem-sapieriem

174. Piemineklis mācītājam

178. Piemiņas akmens I Pasaules

151. Smiltiņkalns un dabas taka
Zantes pagasts, Kandavas novads.
GPS 56.8554 22.7491

180. Piemiņas zīme somu

G. Zemgalam

173. Piemineklis ērģelniekam

144. Kaives Senču ozols
Kaive, Sēmes pagasts, Tukuma novads.
GPS 57.0627 23.0245

Slokas-Talsu šoseja, Klapkalnciems,
Engures pagasts, Engures novads.
GPS 57.0427 23.3653

Džūkste, Džūkstes pagasts,
Tukuma novads.
GPS 56.7901 23.2742

Lestene, Lestenes pagasts,
Tukuma novads. T. 26247095
GPS 56.7726 23.1374

144

karā kritušajiem somu jēgeriem
Klapkalnciemā

184. Piemiņas akmens prezidentam

Kandavas pagasts, Kandavas novads.
GPS 57.0181 22.6856

156. Buses pilskalna bedrīšakmeņi
Matkules pagasts, Kandavas novads.
GPS 56.9921 22.6038

179. Piemiņas akmens I Pasaules

Slokas -Talsu šoseja, starp
Ragaciemu un Klapkalnciemu,
Engures pagasts, Engures novads.
GPS 57.0398 23.3950
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190. Bio z/s BIRZNIEKI
"Birznieki", Vānes pagasts, Kandavas
novads. T. 27438620, 29363543
GPS 56.9436 22.5281
191. Bio z/s GAIĶI
"Gaiķi", Ozolnieki, Slampes pagasts,
Tukuma novads. T. 26264672
GPS 56.9143 23.1685
192. Bio z/s GEIDAS
"Geidas", Džūkstes pagasts,
Tukuma novads.
T. 26529657
GPS 56.7770 23.2022
193. Bio z/s ROGAS Jaunpilī
"Rogas", Jurģi, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads.
T. 29199848
GPS 56.8872 22.7501

Vairāk informācijas par servisa objektiem: www.visittukums.lv

194. Bišu namiņš
"Meļčas", Zentenes pagasts, Tukuma
novads. T. 29476584, 26138904
www.facebook.com/bisumaja
GPS 57.1616 23.0030

211. Z/s KANGARI
"Kangari", Cēres pagasts,
Kandavas novads. T. 29416000
GPS 57.1369 22.8177

63

222. Z/s STUČI
"Stuči", Slampes pagasts,
Tukuma novads.
T. 29411016, 29375180
GPS 56.9087 23.3582

195. Degoles pienotava
"Pienotava", Degoles pagasts,
Tukuma novads. T. 29359423
www.degolespienotava.lv
GPS 56.9058 23.1477

223. Zirgaudzētava IVETAS ZIRGI
Valdeķi, Kandavas pagasts,
Kandavas novads.
T. 29186169
GPS 57.0000 22.7707

196. Kolliju rančo
"Straumēni", Vānes pagasts, Kandavas
novads. T. 29559338, www.kolliji.lv
GPS 56.8599 22.5357

224. Zirgaudzētava SKUDRU STAĻĻI
"Skudras", Džūkstes pagasts,
Tukuma novads. T. 26307695
GPS 56.7843 23.2473

236. Abavas vīndarītavas pagrabiņš
"Kalējkrāmi", Slampes pagasts, Tukuma
novads. T. 26630022, www.abavas.lv
GPS 56.9095 23.2185

225. Zirgaudzētava VĪTOLIŅI
"Vītoliņi", Vecmokas,
Tumes pagasts,Tukuma novads.
T. 29147488
GPS 56.9953 23.0739

237. Alus darītava JAUNPILS ALUS
"Šķūnis Baltais Centrā", Jaunpils,
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
T. 26328281, www.jaunpilsalus.lv
GPS 56.7299 23.0101

ZIVIS UN PIEKRASTES ZVEJA

238. Šlokenbekas muiža
Milzkalne, Smārdes pagasts, Engures
novads. T. 29904147
www.slokenbeka.lv
GPS 56.9754 23.2262

197. Intas Seredjukas dārzs
"Atiņi", Vānes pagasts,
Kandavas novads. T. 22192013
GPS 56.9464 22.6192
198. Kreceru ģimenes daiļdārzs
"Lejas Lejnieki", Vānes pagasts,
Kandavas novads. T. 22423176,
26157553, GPS 56.9273 22.5570
199. Jautrītes Ozolas dārzs
"Sarmas", Vānes pagasts,
Kandavas novads.
T. 29324193, 26335583
GPS 56.9304 22.5425

223

212. Z/s KLIBLAPSAS

ķirbju audzētava

"Kliblapsas", Pūres pagasts,
Tukuma novads. T. 29152085,
www.facebook.com/kliblapsas
GPS 57.0090 22.90317
213. Z/s ĶIRPJI
"Ķirpji", Vānes pagasts,
Kandavas novads. T. 29403698
www.alpacas.lv
GPS 56.8988 22.5676
214. Z/s KURCIŅI
"Kurciņi", Ozolpils, Smārdes pagasts,
Engures novads. T. 29837221
GPS 56.9236 23.2562
215. Z/s MAURI drava

un bišu namiņš

"Mauri", Zentenes pagasts,
Tukuma novads. T. 29296079
GPS 57.1328 23.0719
216. Z/s MAZBURKAS

vīnogu dārzs un aitu ferma

200

200. Laimoņa Zaķa Īrisu dārzs
"Intes", Kandavas pagasts, Kandavas
novads. T. 29286353, www.irisgarden.lv
GPS 57.0680 22.8129
201. Rožaudzētava ROZĪTES
"Rozītes", Sēmes pagasts,
Tukuma novads. T. 26469604
www.dailasrozes.lv
GPS 57.0505 23.1260
202. Magnoliju dārzs
Jūras iela 59, Engure, Engures pagasts,
Engures novads. T. 29424424
GPS 57.1556 23.2289
203. Satori Alfa
"Santas", Tumes pagasts, Tukuma
novads. T. 27863709, 28677677,
www.satorialfa.lv GPS 56.8996 22.0206
204. Z/s AVOTIŅI
"Avotiņi", Strutele, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads. T. 26356947
GPS 56.7856 22.9129
205. Z/s EGLĀJI
"Eglāji", Rauda, Smārdes pagasts,
Engures novads. T. 29250492
GPS 57.0097 23.1992
206. Z/s HEDERAS
"Hederas", Tumes pagasts,
Tukuma novads. T. 26434558
GPS 56.9876 23.0979

"Mazburkas", Smārdes pagasts,
Engures novads.
T. 29149725
GPS 56.9481 23.1761
217. Z/s MEŅĢEĻI
"Meņģeļi", Sēmes pagasts,
Tukuma novads. T. 29473831
www.mengeli.lv
GPS 57.0418 23.1519
218. Z/s OŠENIEKI
"Kannenieki", Zemītes pagasts,
Kandavas novads.
T. 28775254
GPS 56.9036 22.8396
219. Z/s RUĢEĻI
"Ruģeļi", Smārdes pagasts,
Engures novads.
T. 22427274
GPS 56.9656 23.3343
220. Z/s RŪĶĪŠI
"Rūķīši", Degoles pagasts,
Tukuma novads.
T. 26335661
GPS 56.9289 23.2220
221. Z/s SARMAS
"Sarmas -1", Slampes pagasts,
Tukuma novads.
T. 29412051, 29489268
GPS 56.8905 23.3524

226. Kafejnīca BŪDA
Jūras iela 95, Engure, Engures novads.
T. 29179184
GPS 57.1646 23.2244
227. Engures zivju tirgus
Jūras iela 60E, Engure, Engures novads.
GPS 57.1605 23.2301
228. Ragaciema zivju tirdziņš
Ragaciems, Lapmežciema pagasts,
Engures novads. GPS 57.0246 23.4920
229. Reiņa zivis
"Ķiršlejas", Gatera iela 6a,
Lapmežciems, Engures novads.
T. 29219491, www.reinazivis.lv
GPS 57.0001 23.5073
230. SIA BRANGA un

hostelis PLUDMALIS

"Mūrnieki", Ķesterciems, Engures
pagasts, Engures novads.
T. 29287271, www.pludmalis.lv
GPS 57.1174 23.2333

231. SIA JURITA B
"Irbītes", Lapmežciems, Lapmežciema
pagasts, Engures novads.
T. 26524941 GPS 57.0036 23.5160
232. SIA MAURIŅI-S
"Mauriņi", Lapmežciema pagasts,
Engures novads.
T. 29374291
GPS 57.0245 23.4918
233. Zivju kiosks STUBIŅŠ
Saules iela 38, Klapkalnciems,
Engures pagasts, Engures novads.
T. 26372856 GPS 57.0408 23.3603
234. Zvejnieku sēta LUCĪTIS
Jūras iela 41, Engure, Engures pagasts,
Engures novads. T. 29167255
gps 57.1518 23.2298
235. Zvejnieku sēta DIENIŅAS
"Dieniņas", Bērzciems, Engures pagasts,
Engures novads. T. 26676283
www.facebook.com/dieninas.lv
GPS 57.2448 23.1733
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ALUS UN VĪNU DEGUSTĀCIJA

239. SIA VALGUMA MEŽVĪNS
Pumpuru iela 4, Tukums.
T. 29702148, 22443324
www.mezvins.lv
GPS 56.9704 23.1772
240. Z/s KASPARI
Pasta iela 10, Tume, Tumes pagasts,
Tukuma novads. T. 29494536
GPS 56.9374 23.0883
241. Z/s TĒVIŅI
"Tēviņi", Zemītes pagasts,
Kandavas novads. T. 29106705
www.tevinumajasvins.lv
GPS 56.9180 22.8356

Radošās darbnīcas
242. 7 balles
"Graudiņi", Strutele, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads. T. 29211988,
www.7balles.lv
GPS 56.7782 23.0220
243. Akmeņkaļa Gata Celitāna

darbnīca KALTAKMENS

Daigones iela 24, Pūre, Pūres pagasts,
Tukuma novads. T. 29117265
www.kaltakmens.lv
GPS 57.0358 22.9058

244. FRONTES MĀKSLAS DARBNĪCA
Ķemeru nacionālais parks. T. 22057669
www.facebook.com/
latviesustrelniekikemerupurvos.lv
245. Keramikas salondarbnīca

GRAŠU MĀJA

"Pārslas", Apšuciems, Engures pagasts,
Engures novads. T. 26369362
www.facebook.com/grasumaja
GPS 57.0587 23.3112
246. Jaunpils Amatu māja
"Ērģelnieki", Jaunpils,
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
T. 28301408 GPS 56.7303 23.0234
247. KOKA DIZAINA CENTRS
"Pavāri", Slampes pagasts,
Tukuma novads. T. 29344584
www.facebook.com/KokaDizainaCentrs/
GPS 56.9233 23.1950

207. Z/s GRĪVAS
"Grīvas", Kandavas pagasts,
Kandavas novads. T. 26511805
GPS 57.0572 22.8122

248. Mākslinieces

Lailas Kelles darbnīca

208. Z/s GULBJI
"Gulbji", Pūres pagasts, Tukuma novads.
T. 29126990, www.heimanis.lv
GPS 57.0342 22.9261

"Ružciems", Lamiņi, Pūres pagasts,
Tukuma novads. T. 26353032
www.ruzciems.lv
GPS 57.1025 23.0040

209. Z/s INDĀNI
"Indāni", Kandavas pagasts,
Kandavas novads. T. 29259272
www.indani.lv
GPS 56.9683 22.9261

249. Pētera Tutāna pinēju darbnīca
"Kalndaķi", Smārdes pagasts,
Engures novads. T. 26489881
www.facebook.com/peteristutans
GPS 57.0102 23.2095

210. Z/s JAUNLAGZDIŅI
"Jaunlagzdiņi", Zentenes pagasts,
Tukuma novads. T. 29137117
GPS 57.1357 22.9439

250. Tēlnieks Juris Neimanis
"Mednieki", Irlavas pagasts,
Tukuma novads. T. 26302247
GPS 56.8639 23.0900
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Vairāk informācijas par apskates objektiem: www.visittukums.lv

Naktsmītnes & Aktīvā atpūta
Tukumā
1. Hotel Tukums
Pils iela 9, Tukums.
T. 63125747, 27761400
www.hoteltukums.lv
GPS 56.9652 23.1587

17. Meņģeļi
Sēmes pagasts, Tukuma novads.
T. 29473831, www.mengeli.lv
GPS 57.0424 23.1519
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2. Tukums Apartments
Brīvības laukums 22, Tukums. T. 20000013
www.tukumapartment.lv
9
GPS 56.9646 23.1544
3. Ķipītis
Noras iela 12, Tukums.
T. 26406209
www.kipitis.wordpress.com
GPS 56.9690 23.1957

9

4. Stelles
Talsu iela 74, Tukums.
T. 29237224
GPS 56.9702 23.1387
5. Tukuma ledus halle
Stadiona iela 3, Tukums.
T. 63107470, 26633273
www.thl.lv
GPS 56.9662 23.1571

19. Milzkalns
"Dižkalni", Smārdes pagasts, Tukuma
novads. T. 26222333
www.milzkalns.lv
GPS 57.0014 23.2080

25

31. Labākā vasara
Sekļa ezers, Sēmes pagasts,
Tukuma novads.
T. 23771600
www.labakavasara.mozello.lv
GPS 57.0052 23.1279
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20. Roguļi
"Roguļi", Cērkste, Smārdes pagasts,
Engures novads. T. 29241335
www.facebook.com/Majasbrivdienam

50

6. Tukuma sporta skola
Kuldīgas iela 74, Tukums.
T. 26805566
GPS 56.9520 23.1210

40

7. Krievu pirts
Rīgas iela 11, Tukums. T. 26740053
www.krievupirts.lv
GPS 56.9664 23.1658

9. Velo serviss
Raiņa iela 14, Tukums. T. 26434448
GPS 56.9681 23.1504

Tukuma apkārtnē
10. Ieviņas
Kandavas ielas galā, Tukums.
T. 29428479
www.ievinas.lv
GPS 56.9633 23.1008
11. Jaunmoku pils
Rīgas-Ventspils šosejas 75. km,
Tumes pagasts, Tukuma novads.
T. 63107125, 26187442
www. jaunmokupils.lv
GPS 56.9827 23.0535

12. Iglu Hut Milzkalne
Milzkalne, Smārdes pagasts,
Engures novads. T. 26545521
www.igluhut.lv
GPS 56.9818 23.2363
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4
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15. Ķīvītes
Slampes pagasts,
Tukuma novads.
T. 26413774
GPS 56.9049 23.2950
16. Mazozoli
Tumes pagasts,Tukuma novads.
T. 29453908, www.mazozolupirts.lv
GPS 56.9405 23.0963

23. Saulgrieži
Tumes pagasts, Tukuma novads.
T. 29245735
www.atputatukuma.lv
GPS 56.9457 23.0679

14

20

25. Sveikuļi
Tumes pagasts, Tukuma novads.
T. 29232026
www. sveikuli.lv
GPS 56.9944 23.1364

26. Šlokenbekas muiža
Milzkalne, Smārdes pagasts,
Engures novads.
T. 25155225
www.slokenbeka.lv
GPS 56.9762 23.2264

15
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29. 2XL
Kaive, Sēmes pagasts, Tukuma novads.
T. 22494904
www.peintbols2xl.mozello.com
GPS 57.0691 23.0209

47. Krasti
"Krasti", Smārdes pagasts,
Engures novads.
T. 29243927
GPS 56.9867 23.2967

32. Jaunūdri
Smārdes pagasts, Engures novads.
T. 26439336
GPS 56.9963 23.2007
33. Notikumu raktuves
"Purviņi", Tumes pagasts, Tukuma novads.
T. 29493033, 26554795
www.raktuves.lv
GPS 56.9896 23.0811

36. X-Unit
Tukuma apkārtne.
T. 29969613

26
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48. Eglieni
Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads.
T. 63723601, 29537991
www.eglieni.lv
GPS 56.7800 23.3661
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49. Kliģi
Džūkstes pagasts, Tukuma novads.
T. 29228454
www.kligi.lv
GPS 56.7224 23.1096

50. Līkumi
Slampes pagasts, Tukuma novads.
T. 26524126
14
GPS 56.9165 23.2206

Ķemeru nacionālajā parkā
37. Ezermalas
Smārdes pagasts,
Engures novads.
T. 29103789
GPS 56.9849 23.2888

51. Pilsētnieki
Slampes pagasts, Tukuma novads.
T. 29497272, 25444949
www. pilsetnieki.lv
GPS 56.8481 23.3075

2

20

38. Lejiņas
Smārdes pagasts,
Engures novads.
T. 63192300, 29559767
GPS 56.9783 23.3135
39. Līdakas
"Līņi", Smārdes pagasts,
Engures novads.
T. 29448118
GPS 56.9833 23.3011

Slampes un
Džūkstes apkārtnē

36

30

40. Valguma pasaule
Smārdes pagasts,
Engures novads.
T. 63181222, 29414022
www.valgumapasaule.lv
GPS 56.9898 23.3153

53. Atpūtas komplekss

pie Mucenieku ezera
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42. Kaņiera ezera laivu bāze
Lapmežciema pagasts,
Engures novads.
T. 29253514
GPS 57.0015 23.4889
43. Ķemeru velonoma
Ķemeru dzelzceļa stacija, Ķemeri, Jūrmala.
T. 29239273
www.velonoma.lv
GPS 56.9390 23.4897
44. Purvubrideji.lv
Ķemeru nacionālā parka teritorija.
T. 20383902, 29775177
www.purvubrideji.lv

52. Skudru staļļi
"Skudras", Džūkstes pagasts,
Tukuma novads.
T. 26307695
GPS 56.7842 23.2473

Dzirciema un
Zentenes apkārtnē
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41. IZLŪKU GAITĀS
Ķemeru nacionālā parka teritorija.
T. 22057669
www.facebook.com/
latviesustrelniekikemerupurvos

27. Vašlejas
Degoles pagasts, Tukuma novads.
T. 29211747
www.vaslejas.viss.lv
GPS 56.9256 23.1569

28. Vāgneris
Tumes pagasts, Tukuma novads.
T. 29139800, 22022943
www.vagneris.lv
GPS 56.9913 23.1353

46. Virsaiši
Smārdes pagasts, Engures novads.
T. 29223339
GPS 56.9415 23.3464

35. Vītoliņi
Vecmokas, Tumes pagasts,
Tukuma novads.
T. 29147488
GPS 56.9954 23.0742

24

24. Silamalas
"Silamalas", Milzkalne,
Smārdes pagasts, Engures
novads. T. 29424535
GPS 56.9767 23.2088

13. Kalna Žagari
Smārdes pagasts, Engures novads.
T. 29414584, www.kalnazagari.lv
GPS 56.9474 23.2679

14. Knauķi
"Gaiķīši", Tumes pagasts,
Tukuma novads.
T. 29251157, 26148003
http://knauki.pro.lv
GPS 56.9855 23.0851

21. Rūši
Smārdes pagasts,
Engures novads.
T. 28637513
www.rusi.viesumajas.lv
GPS 57.0048 23.2212

45. Ruģeļi
Smārdes pagasts, Engures novads.
T. 22427274
www.zaigashorses.1w.lv
GPS 56.9656 23.3340

34. Tukuma Golfa klubs
"Odiņi", Tumes pagasts, Tukuma novads.
T. 29474990, 26367797
www.tukumagolfaklubs.lv
GPS 56.9673 23.0995

6

22. Sanders
Smārdes pagasts,
Engures novads.
T. 26434448
www.sanders.viss.lv
GPS 56.9209 23.2621

8. Tukuma Jātnieku sporta klubs
Tīle, Rīgas iela, Tukums. T. 29212644
GPS 56.9732 23.1885

14

18. Milzkalne.lv
Damkalni -3, Milzkalne, Smārdes
pagasts, Engures novads.
T. 26545521, 29574890
www.milzkalne.lv
GPS 56.9818 23.2364

33

30. Balticbees Jet Team
Tukuma lidlauks, Smārdes pagasts,
Engures novads.
T. 67621450
www.balticbees.com
GPS 56.9359 23.2261

Brizule, Sēmes pagasts, Tukuma novads.
T. 26240434
GPS 57.0973 23.0806

15
54. Ezerkalni
"Ezerkalni", Zentenes pagasts,
Tukuma novads. T. 28373087
GPS 57.1154 23.0099

11
55. Kaziņas
Zentenes pagasts,
Tukuma novads. T. 26386611
GPS 57.1090 23.0380
56. Mucenieki
Brizule, Sēmes pagasts, Tukuma novads.
T. 25912208, 27032018
www.mucenieki.blogspot.com
20
GPS 57.0983 23.0873

57. Jātnieku sporta skola MORFIJS
"Rubeņi", Zentenes pagasts,
Tukuma novads.
T. 26388800
GPS 57.5139 23.0477

Vairāk informācijas par servisa objektiem: www.visittukums.lv

58. Rideļu dzirnavas
Rideļi, Engures pagasts, Engures novads.
T. 26536532
www.rideludzirnavas.lv
GPS 57.1518 23.1026

72. Bebru ielas pirts Jaunpilī
"Pirts", Bebru iela, Jaunpils, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads. T. 22435086
GPS 56.7281 23.0206
73. Niedru lija
"Zviedru mūris", Jaunpils, Jaunpils novads.
T. 26336513, www.viduslaikos.lv
GPS 56.7298 23.0220

8
59. Ružciems
Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads.
T. 26353032
www.ruzciems.lv
GPS 57.1021 23.0036

Pūres apkārtnē

20
Irlavas un Jaunpils apkārtnē
60. Avenes
Jaunpils, Jaunpils novads.
T. 26314801
GPS 56.7288 23.0278

40

6

15

76. Sumbrs
Pūres pagasts, Tukuma novads.
T. 63181070, 29166751
www.sumbrs.viss.lv
GPS 57.0601 22.8432

62. Bramaņi
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.
T. 26461975
www.brammani.lv
GPS 56.7781 23.0331

100. Plostkrogs
"Ružas", Kandavas pagasts, Kandavas
novads. T. 29196494, 63123647
www.facebook.com/plostkrogs
GPS 57.0211 22.6453

Abavas senlejā
un Zantes pusē
86. Abavlīči
"Abavlīči", Kandavas pagasts,
Kandavas novads. T. 29289373
GPS 57.0159 22.6370

30

87. Atmatas
16
Matkules pagasts,
Kandavas novads.
T. 28349237
www.viesunamiem.lv/brivdienu-maja-atmatas
GPS 57.0040 22.5683
88. Bienes
Matkules pagasts, Kandavas novads.
T. 29104813, 29104358
GPS 56.9954 22.6074

19

63. Irlavas sporta nams
Sporta iela 1, Irlava,
Irlavas pagasts, Tukuma novads.
T. 26598997
GPS 56.8702 23.0016

50

77. Teikas
Kandavas pagasts, Kandavas novads.
T. 29132895, www.teikas.viss.lv
GPS 57.0581 22.8238

8

89. Buses
Matkules pagasts, Kandavas novads.
T. 26374996, 29133272
GPS 56.9931 22.6115

103. Saules villa
Aizupe, Vānes pagasts, Kandavas novads.
T. 28662886, www.saulesvilla.lv
GPS 56.9362 22.5834

60

90. Dižpriedes
Kandavas pagasts, Kandavas novads.
T. 29133594, 26555597
GPS 57.0303 22.7986

104. Vītiņi
Matkules pagasts, Kandavas novads.
T. 29414050
GPS 57.0127 22.6245

79. PURE WAKE veikborda parks
Gravu dzirnezers, "Gravas",
Pūres pagasts, Tukuma novads.
T. 20004460
GPS 57.0148 22.9190

79
65. Ķimsīši
Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads. T. 29127060
www.kimsisi.viss.lv
GPS 56.7563 23.0091
66. Pērles
"Pērles", Pētertāle, Irlavas pagasts,
Tukuma novads.
T. 22027577
www.zive.lv
GPS 56.8286 22.9920

35

71. Amājas
Lestenes pagasts, Tukuma novads.
T. 28693644
GPS 56.7396 23.1049

50

85. Kandavas kartingu trase
Jelgavas iela 16, Kandava.
T. 25728211, www.kartodroms.lv
GPS 57.0318 22.7957

19

153

108. Kurzemes laivinieks
Abavas iela 6a, Kandava.
T. 29222630, 24821449
GPS 57.0392 22.7828

110. Motoparks Kandava
Kandavas pagasts, Kandavas novads.
T. 29131202
GPS 57.0633 22.7900
111. Pie circenīšiem Vānes pirts
Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads.
T. 22331321, GPS 56.9208 22.5595
112. Saules
Matkules pagasts, Kandavas novads.
T. 20065005, www.nac-lidot.lv
GPS 57.0168 22.5960
113. Upeslīči
Matkules pagasts, Kandavas novads.
T. 29257171
GPS 56.9941 22.5970

Piekrastē

20

tehnikuma viesnīca

6
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97. Meļķerti
"Meļķerti", Kandavas pagasts, Kandavas
novads. T. 27897250, 29332080, 28380618,
www.melkerti.viss.lv, GPS 57.0748 22.7653

84. Kandavas Lauksaimniecības

107. Ivetas zirgi
Valdeķi, Kandavas pagasts,
Kandavas novads. T. 29186169
GPS 57.0001 22.7707

109. Laivas Kandavā
Kandava. T. 29199834
GPS 57.0225 22.7627

96. Kazukalna dīķis
Zantes pagasts, Kandavas novads.
T. 29165796
GPS 56.8158 22.6983

82. Nāriņa & Teteriņi
"Nāriņa", Kandava.
T. 29105411
www.saltums.lv
GPS 57.0333 22.8018

Valteru iela 6, Kandava.
T. 63122502, 29416920
www.kandavastehnikums.lv
GPS 57.0359 22.7956

94. Kalnmuižas pils
Kandavas pagasts,
Kandavas novads.
T. 26699033
www.kalnmuizaspils.lv
GPS 57.0116 22.6592

95. Kārkli
Kandavas pagasts, Kandavas
novads. T. 29177356, 26141371
www.karkli.lv
GPS 57.0203 22.6760

83. Pils
Pils iela 7, Kandava.
T. 63124919, 26438887, 29120805
www.pils.viss.lv
17
GPS 57.0360 22.7799

69. Vagas
Strutele, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads. T. 26687261
GPS 56.8029 23.0198
70. Viesuļi
"Viesuļi", Jaunpils, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads. T. 26280514
GPS 56.7274 23.0103

sporta halle

Skolas iela 12, Kandava.
T. 63107360, 29152314
www.kandavassportahalle.viss.lv
GPS 57.0362 22.7674

12

68. Rudiņi
Irlavas pagasts, Tukuma novads.
T. 28353700
www.facebook.com/wildhandelrudini
GPS 56.8149 23.0894

81. Kandavas

34

106. Zviedru cepure
"Piltiņi", Matkules pagasts, Kandavas
novads. T. 26405405, www.zviedrucepure.lv
GPS 57.0245 22.5930

26

10

80. Viesnīca Kandava
Sabiles iela 3, Kandava.
T. 26406733, 29450346
www.hotelkandava.viss.lv
GPS 57.0364 22.7762

35

8

93. Jaunkrastmaļi
"Jaunkrastmaļi", Kandava, Kandavas novads.
T. 26303869
www.facebook.com/Jaunkrastmali
GPS 57.0450 22.7783

Kandavā

6

105. Ziedkalnu dīķi
"Ziedkalni", Vānes pagasts,
Kandavas novads.
T. 29375636
GPS 56.9539 22.5804

91. Laiviņas
"Laiviņas", Zvāre, Sēmes pagasts,
Tukuma novads. T. 29780362
www.peintbolaparks.com
GPS 57.0183 22.9853
92. Indāni
Kandavas pagasts, Kandavas novads.
T. 29259272, www.indani.lv
GPS 56.9683 22.7543

78. Aktīvās atpūtas takas Pūrē
Pūres pagasts, Tukuma novads.
T. 26185596, 29419049
GPS 57.0374 22.9113

64. Jaunpils pils
"Pils", Jaunpils, Jaunpils novads.
T. 26101458, 29442539
www.jaunpilspils.lv
GPS 56.7305 23.0214

50

22

32

15

101. Romance
"Vecsīmaņi", Matkules pagasts,
Kandavas novads. T. 26686867
www.viesunamsromance.wordpress.com
GPS 57.0018 22.6252

102. Rūmenes muiža
Rūmene, Kandavas pagatss, Kandavas
novads. T. 67770960, www.rumene.lv
GPS 57.0592 22.7272

6

75. Laipas
Pūres pagasts, Tukuma novads.
T. 28232301
GPS 57.0532 22.8684

61. Avotiņi
Strutele, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads. T. 26356947
GPS 56.7856 22.9129

67. Rogas
Jurģi, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads. T. 29199848
GPS 56.7393 22.8931

74. Kukšu muiža
Kukšas, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads.
T. 63181545, 25980910, 29205188
www.kuksumuiza.lv
GPS 56.9780 22.8581

65

98. Mucenieki
Matkules pagasts,
Kandavas novads. T. 26489596
www.mucenieki2.viss.lv
GPS 57.0080 22.6031
99. Plosti
"Rēdnieki", Kandavas pagasts, Kandavas
novads. T. 26699033, 25617127
www.kalnmuizaspils.lv
GPS 57.0240 22.6543

84

8

114. AAK Service
Kuģukalna iela 1, Ragaciems,
Lapmežciema pagasts, Engures novads.
T. 63163736, 29118812
www.kanski.lv
23
GPS 57.0189 23.4982
115. Abragciems
Abragciems, Engures pagasts,
Engures novads. T. 63161668, 26110738
www.abragciems.lv GPS 57.1974 23.2067

76

66

Vairāk informācijas par apskates objektiem: www.visittukums.lv

Naktsmītnes & Aktīvā atpūta
116. Albatross
Ķesterciems, Engures pagasts,
Engures novads.
T. 67852029, 26103435, 28233193
www.albatross.lv
700
GPS 57.1091 23.2324

127. Ģimenes māja Lapmežciemā
Meldru iela 4, Lapmežciems,
Lapmežciema pagasts, Engures novads.
T. 29459540, 29224178
GPS 57.0078 23.5059

117. Apšuciema skola
Apšuciems, Engures pagasts, Engures
novads. T. 29544650
55
GPS 57.0614 23.3101

128. Hotel SPA Arkadia
Apšuciems, Engures pagasts, Engures
novads. T. 63143130, 29132765
www.hotelarkadia.lv
GPS 57.0566 23.3132

5

118. Arnicāni
"Arnicāni", Ragaciems, Lapmežciema
pagasts, Engures novads. T. 29193503
www.facebook.com/guesthousearnicani
GPS 57.0242 23.4912

13
119. Baltijas kempings
"Kalnapriedes", Lapmežciems,
Lapmežciema pagasts, Engures novads.
T. 26404097, GPS 56.9949 23.5209
120. Bērzciema Salnas
Bērzciems, Engures pagasts,
Engures novads. T. 26100923
GPS 57.2548 23.1726
121. Branguļi
Bērzciems, Engures pagasts,
Engures novads.
T. 29676126
GPS 57.2558 23.1723

137. Mikas
Abragciems, Engures pagasts,
Engures novads.
T. 29244198, 29243197
GPS 57.2007 23.2044

2

139. Neiļu nams
Grants iela 14, Engure, Engures
pagasts, Engures novads. T. 27414559
www.facebook.com/neilunams
GPS 57.1572 23.2120

180
129. Jūras mols
Bigauņciems, Lapmežciema pagasts,
Engures novads.
25
T. 27099099
www.jurasmols.lv
GPS 56.9895 23.5266
130. Kamenes
Smilšu ceļš 13, Lapmežciems, Lapmežciema
pagasts, Engures novads. T. 26162212
www.kamenes.lv
16
GPS 56.9986 23.5157
131. Klāņas
Jūras iela 47, Engure,
Engures novads. T. 26444123
www.klanas.lv
GPS 57.1528 23.2300

4

138. Monikas
Lapmežciems, Lapmežciema
pagasts, Engures novads.
T. 26161247
GPS 56.9966 23.5162

48

122. Čiekuri
Apšuciems, Engures pagasts, Engures
novads. T. 26527168
GPS 57.0656 23.2927
123. Dieniņas
Bērzciems, Engures pagasts,
Engures novads. T. 63154331, 26676283
www.facebook.com/dieninas.lv
GPS 57.2449 23.1730

133. Lauri
"Lauri", Bērzciems, Engures
pagasts, Engures novads.
T. 28657250, 28356109
GPS 57.2536 23.1735

124. Engures 1. laivu bāze
Bērzciems, Engures pagasts,
Engures novads. T. 26594835
GPS 57.2146 23.1473

20

125. Engures vidusskolas internāts
Skolas iela 9, Engure, Engures novads.
T. 29544650
140
GPS 57.1622 23.2191
126. Gundegas
Laipu iela 5, Engure, Engures pagasts,
Engures novads.
T. 29529880
8
GPS 57.1612 23.2199

10

13

140. Piejūras nams
Lauku iela 2a, Ķesterciems, Engures pagasts,
Engures novads. T. 26435515, 29456073
www.piejurasnams.lv
GPS 57.1246 23.2250

20

6

10

320

135. Lindaga
"Dimanti", Ragaciems, Lapmežciema
pagasts, Engures novads.
T. 63163544, 29145155
GPS 57.0280 23.4879

145. Riekstnieki
Plieņciems, Engures pagasts,
Engures novads. T. 29279728
www.riekstnieki.lv
12
GPS 57.0816 23.2638

136. Mazā kaija
"Cīrulīši", Bērzciems, Engures
pagasts, Engures novads.
T. 26690952
GPS 57.2449 23.1748
www.facebook.com/mazakaija

146. Rudzīši
"Rudzīši", Lapmežciems, Lapmežciema
pagasts, Engures novads. T. 29990509
GPS 56.9950 23.5223

10

149. Strautiņi
Plieņciems, Engures pagasts,
Engures novads. T. 26163064
www.strautini.weebly.com
GPS 57.0839 23.2617

12

50

11

92

153. Villa Anna
"Airītes", Apšuciems, Engures pagasts,
Engures novads. T. 63143185, 26122679
www.villaanna.lv
GPS 57.0612 23.3116

87
154. Villa Elizabete
Jūras iela 88, Engure,
Engures novads. T. 29117510
www. villaelizabete.lv
GPS 57.1656 23.2250
155. Vizbuļi
Bērzciems, Engures pagasts,
Engures novads.
T. 29424934, 28254749
www.facebook.com/vizbuli
GPS 57.2378 23.1745
156. Zīvartiņš
Engures pagasts, Engures novads.
T. 28234099
GPS 57.0731 23.2826
157. Ūdensputnu medības
Engures pagasts, Engures novads.
T. 26594835, GPS 57.2150 23.1479

APZĪMĒJUMI
Viesnīca, viesu nams,
atpūtas centrs, motelis
Lauku māja, brīvdienu
māja, ģimenes māja

Baseins

Sporta laukums, stadions

Velo noma

Grupu saliedēšanas
spēles

Laivu noma

Skeitparki

Mototrase, kartingi

Rodeļu trase

Jauniešu mītne

Makšķerēšana

Slidotava

Kvadracikli, bagiji

Kempings

Medības

Distanču
slēpošanas trases

Viduslaiku izklaides

Izbrauciens zvejā,
zivju kūpināšana

Kalnu slēpošanas trases

Militārās spēles un
pilsētalpīnisms

Telšu vieta

Veikbords, kaitbords

Sniega kurpes

Peintbols

pieslēguma vietas
treileriem, kemperiem

Ūdens izklaides pie jūras

Degustācija

Nūjošana

Pirts

Ūdensmotocikli

Muzejs

Pārgājieni

Kafejnīca

SUP dēļi

Zirgu izjādes, pajūgs

Dabas takas

Piknika vietas

Sporta zāle, trenažieru zāle

Dzīvnieku apskate

Orientēšanās

8 Vietu skaits
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150. Tauriņi
Bērzciems, Engures pagasts, Engures
novads. T. 29243392, www.taurini.viss.lv
GPS 57.2543 23.1728

152. Vecupe
Engures pagasts, Engures
novads. T. 26342848
GPS 57.1786 23.1989

144. Ronīši
Klapkalnciems, Engures pagasts,
Engures novads. T. 63161442, 26305551
www.ronisi.lv
GPS 57.0415 23.3663

134. Lilia
Jūras iela 52, Engure, Engures pagasts,
Engures novads.
3
T. 29419656

148. Stagars
Jūras iela 62, Engure,
Engures novads. T. 29628101
GPS 57.1628 23.2282

22

28

142. Pļava
"Jaunkunči", Plieņciems,
Engures pagasts, Engures novads.
T. 26568500
27
GPS 57.0789 23.2630
143. Rīteņi
Klapkalnciems, Engures pagasts,
Engures novads. T. 29142764
GPS 57.1168 23.2278

147. Smaidas
Ragaciems, Lapmežciema pagasts,
Engures novads.
T. 29265552
www.smaidas.lv
GPS 57.0230 23.4906

151. Vallery Guest House
"Tulpes", Bigauņciems, Lapmežciema
pagasts, Engures novads. T. 27279599,
facebook.com/valleryguesthouse
GPS 56.9866 23.5330

141. Pludmalis
"Mūrnieki", Ķesterciems,
Engures pagasts, Engures novads.
T. 29287271, www.pludmalis.lv
GPS 57.1117 23.2335

35

132. K.V.N.
Jaunā iela 14, Ragaciems, Lapmežciema
pagasts, Engures novads.
12
T. 20268864
www.viesunamskvn.lv
GPS 57.0182 23.4971

6

10

Teniss
Boulings
Golfs, golfa laukums
Lidojumi ar paraplānu
Lidojumi
ar lidmašīnu
Tūrisma informācija

36

8

Ceļveža karteS

TUKUMA tūrisma reģions

Rīgas
jūras
līcis

ENGURES
NOVADS

KANDAVAS
NOVADS
TUKUMA
NOVADS

JAUNPILS
NOVADS

SOMIJA

NORVĒĢIJA
ZVIEDRIJA

IGAUNIJA
KRIEVIJA

GOTLANDE
RĪGA

DĀNIJA

LATVIJA

LIETUVA
KRIEVIJA

VĀCIJA

POLIJA

TUKUMS

BALTKRIEVIJA

RĪGA

VAI TU ZINĀJI, KA...
Lai iepazītu Tukumu
un apkārtni, te jāpavada
vismaz nedēļa!

TUKUMA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

Talsu iela 5, Tukums LV-3101 Tukuma novads, Latvija, GPS 56.9666 23.1525
Tālr.: 63124451, 28311557
E-pasts: tic@tukums.lv, www.visittukums.lv
Skype: visittukums, Twitter: VisitTukums, Facebook: Visit Tukums, Mobile App: Visit Tukums

Engures tūrisma informācijas punkts
Saieta nams, Jūras iela 114, Engure, Engures novads.
GPS 57.1706 23.2208.
Tālr.: 63161701, 24400170
e-pasts: saietanams@enguresnovads.lv
www.enguresnovads.lv

Jaunpils tūrisma informācijas punkts
Jaunpils pils, "Pils", Jaunpils, Jaunpils novads.
GPS 56.7302 23.0209.
Tālr.: 26164405, 63180957
e-pasts: turisms@jaunpils.lv
www.jaunpils.lv

Kandavas tūrisma informācijas centrs
Ūdens iela 2, Kandava, Kandavas novads.
GPS 57.0336 22.7802
Tālr.: 63181150, 28356520,
e-pasts: info@kandava.lv
www.visitkandava.lv

