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Ir pienākušas brīvdienas vai klāt ir atvaļinājums, un rodas jautājums – kurp doties 
visai ģimenei kopā ar bērniem un varbūt arī mājas mīluļiem? Gribas tepat netālu? 
Gribas, lai būtu pilnvērtīgi: bērni priecīgi par piedzīvojumiem, un vecāki laimīgi par 
piepildīto dienu? Ja nu gadījumā ātri jāatgriežas mājās, lai atpakaļceļš nav tāls?

Tāpēc esam radījuši Kurzemes ceļvedi ģimenēm ar bērniem. Te būs atrodama 
informācija par apskates objektiem, kuros gaida ciemos un piedāvā atpūtu vai 
izziņas piedzīvojumus dažāda vecumu bērniem, kā arī 9 maršruti, kuros doties,  
ja uzturaties Kurzemē ilgāk par vienu dienu. Tās būs 9 idejas, kā pavadīt vienu  
dienu dažādos Kurzemes galamērķos.

Būt visiem kopā ir svarīgi. 
Ceļot kopā ar bērniem – svētīgi. 
Laiks doties ceļā uz Kurzemi!

Kurzeme - atvērta ģimenēm ar bērniem
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 TUKUMĀ UN APKĀRTNĒ
1  Salmu darbnīca Tukumā

2  "Andrii ART" ādas izstrādājumu 

radošā darbnīca

3  "Sveikuļu" vārdu labirints

4  Džūkstes Pasaku muzejs

5  Pastariņa muzejs

6  Baskāju taka Valguma pasaulē

7  Keramikas salondarbnīca  

"Grašu māja"

8  Engures ezera dabas parks

9  Jaunpils pils

10  Radošā darbnīca "7 balles"

11  Lauku sēta Indāni 

12  Kandavas pilsētas promenāde

13  Lauku sēta "Kangari"

14  Rideļu dzirnavas

 TALSOS UN APKĀRTNĒ
15  Klaunu muzejs Talsos

16  Lauku sēta "Kalnmalas"

17  Lielzeltiņu observatorija

18  Peintbols pie Jāņiem

19  Dabas atpūtas parks "Laumas"

20  Īstas un neīstas pasakas Mērsragā

21  Rojas pludmale 

22  Zemnieku saimniecība "Vētras" Rudē

23  Eksotisko dzīvnieku parks Dundagā

24  Šlīteres Ozola namiņš

25  Talsu ezera promenāde

26  Aktīvās atpūtas centrs  

"Pakalnu pogas"

 VENTSPILĪ UN APKĀRTNĒ
27  Ventspils Piedzīvojumu parks 

28  Mazbānītis Piejūras brīvdabas 

muzejā 

29  Pludmales akvaparks 

30  Ūdens Piedzīvojumu parks

31  Planetārijs 

32  Kurzemes Democentrs 

33  Ekskursiju kuģītis "Hercogs Jēkabs" 

34  Daba Laba 

35  Vētru muzejs 

36  Minizoo "Buki" 

37  Ovīšu bāka 

38  Ventspils Bērnu pilsētiņa un parks

39  Viesu nams "Ventaskrasti"

 KULDĪGĀ UN APKĀRTNĒ
40  Mārtiņsalas pludmale

41  Kuldīgas Estrādes parks

42  Briežu dārzs un viesu nams 

"Mazsālijas"

43  Strausu ferma "Nornieki"

44  Murkšķu audzētava "Jaunstuči"

45  Piena muzejs Piena muižā – Berghof

46  Mežvidu labirints

47  Dzīvās vēstures muzejs  

"Senās Kuldīgas stāsts"

48  "Goldingen Train"

 LIEPĀJĀ UN APKĀRTNĒ
49  Zinātkāres centrs "Zinoo"

50  LOC Baseins & Spa

51  Liepājas Jūrmalas parks

52  Atpūtas centrs "Blue Shock Race" 

53  Atpūtas parks "Beberliņi"

54  Lauku maizīte "Ievlejās"

55  "Jura staļļi"

56  Lielie savvaļas zālēdāji Papē

57  Mūzikas taka

58  Spoku koks

59  Rūķu muzejs

60  Rīgas Zooloģiskā dārza filiāle "Cīruļi"

 SALDŪ UN APKĀRTNĒ
61  Saldus pārtikas kombināts

62  Saldus ezera pludmale

63  Lauku sēta "Kļavas"

64  Seno spēkratu kolekcija

65  Lauku sēta "Puteņi" 

66  Brocēnu gaisa takas

67  Cieceres dabas taka

68  Kalnsētas parks

APSKATES OBJEKTI ĢIMENĒM
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APSKATES
OBJEKTI
Ceļvedī esam ievietojuši tikai daļu informācijas par objektiem, 
kurp doties, ko apskatīt, vai kur ģimenei kopā ar bērniem pavadīt 
laiku.Te būs gan lauku sētas, gan muzeji, radošās darbnīcas un 
aktīvās atpūtas vietas, lielākas un mazākas rotaļlaukumu vietas. 
Ceram, ka te minētie objekti palīdzēs izdarīt izvēli doties ceļā uz 
skaistāko no Latvijas daļām – Kurzemi.
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TUKUMS
Un 

APKārTnE

1. SALMU DARbNĪcA TUKUMĀ
Salmu darbnīcas muzejs pārsteigs savus 
apmeklētājus ar darbu autoru izdomu 
un eksponātu brangajiem izmēriem vai 
tieši otrādi – filigrāno darbu. Muzeja 
daļā būs iespēja apskatīt no salmiem 
veidotas meža veltes, raganas, pūķus, 
dažādus dzīvnieciņus, kā arī kuģi, 
kurš pirātu vadībā ceļo uz Tobāgo.  
Apmeklētājiem, kuriem patīk darboties 
un veidot ko jaunu, iepriekš piesakoties, 
iespējams pašiem radīt mākslas 
darbus no salmiem, kurus vēlāk kā 
piemiņu no Tukuma varēs aizvest mājās 
palikušajiem. Piemērots pirmsskolas un 
pirmo 4 klašu bērniem.

 Adrese: Dārzniecības iela 4a, Tukums.  

Tālr.: 29495746, www.salmulietas.lv

2. "ANDRII ART" ĀDAS 
IZSTRĀDĀJUMU RADOšĀ 
DARbNĪcA

Radošā darbnīca pieder ādas apstrādes 
meistaram Andrim Mihaļskim. Pie viņa 
visai ģimenei kopā iespējams pavadīt 

kopīgi laiku, mācoties apstrādāt ādu. Par 
šīs darbnīcas apmeklējumu atcerēsieties 
vēl ilgi, jo pašu izgatavoties darbi to 
neļaus aizmirst. Te iespējams izgatavot 
aproces, atslēgu piekariņus vai ko 
lielāku, iepriekš vienojoties ar meistaru. 
Šis, iespējams, būs objekts, kurš aizraus 
ne tikai mazākos ģimenes locekļus, bet 
arī pusaudžus. Piemērots skolas vecuma 
bērniem.

 Adrese: Veidenbauma iela 4, Tukums.  

Tālr.: 29585653, www.andriiart.com

3. "SVEIKUļU" VĀRDU LAbIRINTS
Vārdu labirints interesants ar to, ka 
tajā var ne tikai atrast pareizo ceļu, bet 
arī orientējoties sameklēt apslēptas 
ziņas, teksta vai tautasdziesmas vārdus. 
Labirints ir spēle, kas apvieno gan 
prieku būt aktīvam, gan risināt mīklas. 
Aizraujoša spēle visai ģimenei, kurā 
bērni jau pazīst burtus un māk lasīt. 

 Adrese: "Sveikuļi", Tumes pagasts, Tukuma 

novads. Tālr.: 29232026, www.sveikuli.lv

4. DžŪKSTES PASAKU MUZEJS
Kā jau vēsta pats muzeja nosaukums, 
tas veltīts pasakām un  izcilajam latviešu 
pasaku krājējam Ansim Lerhim-
Puškaitim. Šeit interesanti būs gan tiem, 
kuri jau māk lasīt pasakas, gan arī tiem, 
kuri vēl tikai spēlējās ar pasaku tēliem. 
Apmeklētāji varēs klausīties Džūkstes 
pasakas un stāstīt pašu dzirdētās 
pasakas, noskatīties leļļu izrādi un 
pašiem tajā piedalīties, kā arī apskatīt 
izstādes un pašiem radīt pasaku tēlus. 
Muzejs piemērots pirmsskolas un skolas 
vecuma bērniem.

 Adrese: Lancenieku skola, Lancenieki, 

Džūkstes pagasts, Tukuma novads.  

Tālr.: 26513314, www.tukumamuzejs.lv/

dzukstes-pasaku-muzejs

5. PASTARIņA MUZEJS
Pēc šeit pavadītas dienas būs sajūta, ka 
esat bijuši ciemos pie ilgi neredzētiem 
radiem laukos. Laukos, kur bērni 
varējuši brīvi skraidīt pa sētu, spēlēt 
dažādas spēles un rotaļas, kādas 
spēlētas pirms 100 un vairāk gadiem, 
iepazīt dabas bagātības, sendienu 
amatus, pirtī iešanas tradīcijas un daudz 
ko citu. Muzejs tiem, kas grib iepazīt 
laukus. Ja iepriekš būsiet sazinājušies un 
pieteikuši maizes cepšanu, tad kopīgi 
varēsiet izcept un nobaudīt tikko ceptu, 
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siltu maizīti ar kūstošu lauku sviestu 
uz tās. Muzejs piemērota visu vecumu 
bērniem un ģimeņu lielumiem.

 Adrese: "bisnieki", Dzirciems, Zentenes 

pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 28651091, 

www.tukumamuzejs.lv/pastarina-muzejs

6. bASKĀJU TAKA VALGUMA 
PASAULĒ

Ķemeru nacionālā parka meža ielokā 
pie Valguma ezera izveidota nepilnus 
3 km gara taka, kas ļauj izjust nebijušas 
izjūtas, staigājot basām kājām. Dažādie 
seguma veidi, kuri seko viens otram, 
liks doties tiem pāri, liekot katru soli 
piesardzīgi vai tieši otrādi – skriet pāri 
neatskatoties.  Smiekli un jautrība 
garantēti. Brīnišķīga atpūta dabā visai 
ģimenei. Piemērota bērniem no brīža, 
kad tie sāk staigāt.

 Adrese: "Valguma pasaule", Smārdes 

pagasts, Engures novads. Tālr.: 63181222, 

29414022, www.valgumapasaule.lv

7. KERAMIKAS SALONDARbNĪcA 
"GRAšU MĀJA"

Darbnīcā darbojas ģimene – Ivars 
un Ieva Graši. Te ikviens apmeklētājs 
varēs iejusties podnieka lomā un 
piedalīties māla pārvērtībās, nolūkoties 
paraugdemonstrējumos no meistara 
puses māla trauku izveidē uz podnieka 
ripas vai pašu rokām veidot traukus 
meistaru vadībā. Darbus būs iespējams 
ņemt līdzi bez apdedzināšanas vai 
atstāt apdedzināšanai malkas ceplī, lai 
atgrieztos te vēlreiz pēc darbiem un 
varbūt atkal kaut ko izveidot. Darbnīca 
gaida ciemos ģimenes ar bērniem līdz 
12 gadu vecumam, jo meistari interesi 

darboties kopīgi ir novērojuši tieši līdz 
šim vecumam.

 Adrese: "Pārslas", Apšuciems, Engures 

pagasts, Engures novads. Tālr.: 26369362, 

www.facebook.com/grasumaja

8. ENGURES EZERA DAbAS PARKS
Dabas nostūris Engures ezera ielokā, 
kas, sākot no aprīļa vidus, gaida ciemos 
apmeklētājus, kad iestājies pavasaris un 
iespējams vērot visus dabā notiekošos 
procesus.  Visa gada garumā ezera 
pļavās apskatāmi savvaļas zirgi un govis. 
Ganības īpaši apmeklējamas pavasarī, 
kad te apskatāmi tikko dzimušie 
kumeliņi un telēni. Savukārt pēc Jāņiem 
šurp jādodas, lai izstaigātu zāļu purvā 
Orhideju taku, kurā vērojamas Latvijā 
augošās savvaļas orhidejas. Parkā 
saistošs ir ezera malā, tikpat kā ezerā 
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novietotais putnu vērošanas tornis, no 
kura vasaras beigās un rudenī jo īpaši 
vērojami dažnedažādie putni. Parka 
apmeklējums piemērots ģimenēm ar 
visu vecumu bērniem. Te izveidotas arī 
atpūtas vietas piknikošanai.

 Adrese: Engures ezera krasts bērzciemā, 

Engures pagasts, Engures novads. 

Tālr.: 29474420, www.eedp.lv

9. JAUNPILS PILS
Viduslaiku Jaunpilī ģimenēm pielāgotas 
teatralizētas ekskursijas programmas 
"Pirmie soļi galmā" laikā pils dāma 
izrāda seno Jaunpils pili, iepazīstina ar 
dāmu un bruņinieku dzīves likumiem 
un tikumiem, parāda viduslaiku ieročus, 
pastāsta leģendas par Jaunpils pils 
spoku, kā arī pārbauda mazo dāmu 
un topošo bruņinieku viesošanās 
laikā iegūtās iemaņas. Katrs no viņiem 

saņem arī attiecīgu apbalvojumu. 
Ekskursijā viesi dodas viduslaiku tērpos 
un noslēgumā piemiņai izkaļ savu 
veiksmes monētu. Par godu viesiem 
šauj senais lielgabals. Savukārt blakus 
esošajā Amatu mājā ģimenēm ar 
bērniem tiek piedāvātas keramikas 
nodarbības, radošās darbnīcas, aušanas 
nodarbības un ekskursijas. Ieteicamais 
bērnu vecums no 4 līdz 12 gadiem. 
Ģimenēm ar "3+ Ģimenes karte" ir 
atlaides ekskursiju programmām. 

 Adrese: Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils 

novads. Jaunpils pils – tālr.: 63107082, 

26101458, www.jaunpilspils.lv

 Amatu māja – tālr.: 28301408

10. RADOšĀ DARbNĪcA "7 bALLES’’
Te biedrība "7 BALLES" aicina radošās 
un fantāziju darbnīcās lielos un mazos 
uz kopīgu darbošanos: sveču liešanu, 

koka auto un kuģu būvi, tinglošanu, 
atstarotāju un puzles zāģēšanu, 
auduma un koka apgleznošanu. Kad 
labi pastrādāts, laukā vilina 10 000 
eglīšu rindu labirints, šaušana ar loku, 
šūpoles un pikniks pie ugunskura. 
Darbnīcā darbojas ģimene, tādēļ viņi 
sapratīs Jūsu vēlmes.

 Adrese: "Graudiņi", Strutele, Jaunpils 

pagasts, Jaunpils novads. Tālr.: 29211988, 

26229076, www.7balles.lv

11. LAUKU SĒTA "INDĀNI"
Īsta lauku sēta aicina ciemos dabas 
un lauku mīļotājus, kas vēlas redzēt 
un darboties mazos lauku darbiņos, 
piemēram, pabarot dzīvnieciņus, iepazīt 
nelielus dārza darbiņus vai izzināt lauku 
sētas ikdienas darba ritmu. Saimnieki ir 
lieli kolekcionāri, tāpēc sētā var apskatīt 
arī plašu seno darba rīko kolekciju, kā arī 
ugunsdzēsēju darbarīkus no senākiem 
un nesenākiem laikiem. Te iespējams 
arī piknikot. Ir nodrošināta pieejamība 
ģimenēm ar bērnu ratiņiem. Iepriekš 
piesakoties, jauka atpūta ģimenēm 
ar visdažādāko vecumu bērniem 
un paaudzēm. Lauku sētas īpašais 
piedāvājums – mājdzīvnieku vakara 
kopšanas rituāls.

 Adrese: "Indāni", Kandavas pagasts, 

Kandavas novads. Tālr.: 29259272,  

www.indani.viss.lv

9
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CITI OBJEKTI 
TuKuMA PuSĒ

Nr. 12. Kandavas pilsētas
 promenāde
Nr. 13. Lauku sēta “Kangari”
Nr. 14. Rideļu dzirnavas
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TALSI
Un 

APKārTnE

15. KLAUNU MUZEJS TALSOS
Talsu novada muzeja pirmajā stāvā 
atrodas vienīgais Klaunu muzejs Latvijā! 
Šeit ir iespēja nokļūt aizraujošajā 
un piedzīvojumiem pilnajā klaunu 
pasaulē. "Mani sapņi ir mazi, mīļi un 
noteikti – prieka un bērnu smieklu 
pilni," saka klaunīte Pendele. Līdzās 
interesantām klaunu kolekcijas lellēm 
un figūrām, kuras uz Talsiem atceļojušas 
no Zviedrijas, Vācijas, Itālijas un ASV, var 
piedalīties arī jautrās atrakcijās, vērot 
labsirdīgus trikus, pašiem līdzdarboties 
un izgatavot savu klaunu. Piemērots 
pirmsskolas un sākumskolas bērniem. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

 Adrese: K.Mīlenbaha iela 19, Talsi. 

 Tālr.: 28795187, www.talsukristigieklauni.

wordpress.com/klaunu-muzejs

16. LAUKU SĒTA "KALNMALAS"
Lieliska vieta, kur izglītot pilsētas bērnus 
par dabu un dzīvniekiem. Piemērots 
pirmsskolas un sākumskolas vecumam. 

Saimniecībā ir pāvi, fazāni, savdabīgi 
mājputni, pundurkaziņas, ponijs 
un truši. Tuvumā atrodas pastaigu 
takas Bašķiņkalna pilskalnā, Labirints, 
Rūķu māja un rotaļu laukums. Saulei 
rietot, var laimēties pie pilskalna 
sastapt pilskungu Āpsi. Pieejamas 
arī naktsmītnes un piknika vieta. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

 Adrese: "Kalnmalas", Ārlavas pagasts,  

Talsu novads. Tālr.: 26416010,  

www.kalnmalas-av.lv

17. LIELZELTIņU ObSERVATORIJA
Lielzeltiņi iedvesmo – gan ar 
tehniskajām iespējām, gan Sergeja 
erudīciju un azartu, gan Ludmilas 
viesmīlību un atvērtību, gan burvīgo 
vidi, ko rada gan mājas saimnieku 
darbs, gan apkārtējās dabas bagātība. 
Vakara dzērvju klaigas ir vienkārši 
pārpasaulīgas. Brīnišķīgi saimnieki un 
vieta, no kuras redzamas īpaši skaistas, 
zvaigžņu pilnas debesis! Šeit var aplūkot 
Sauli Saules teleskopā, un priecāties 
par zvaigžņu briljantiņiem debesīs 
25 tūkstošu gaismas gadu attālumā. 
Piemērots ģimenēm ar skolas vecuma 
bērniem, iepriekš piesakoties.

 Adrese: "Lielzeltiņi", balgales pagasts,  

Talsu novads. Tālr.: 29209002,  

www.facebook.com/deepskyseeing.site

18. PEINTbOLS PIE JĀņIEM
Izmēģini savas dzīves un videospēļu 
iemaņas peintbolā pie Jāņiem! 
Piemērots skolas vecuma bērniem, 
jauniešiem un viņu vecākiem. Mežs, 
svaigs gaiss, adrenalīns, aktīvi pavadīts 
laiks – viss, kas nepieciešams peintbola 
kaujai. Dabiskā meža vidē izveidoti 
šķēršļi no automašīnām, riepām 
un citiem otrreiz izmantojamiem 
materiāliem. Visa pamatā ir drošība un 
uzmanība. Peintbols pie Jāņiem ir tikai 
par pozitīvām emocijām, tieši tāpēc 
piedāvā aizsargvestes gan daiļajam 
dzimumam, gan mazajiem kareivjiem! 
Katra ieroča stiprumu ir iespējams 
regulēt, līdz ar to – bumbiņas sitiens 
nebūs stiprāks par mazas bites dzēlienu. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 

 Adrese: "Darbnīcas-Pastari", balgale, 

balgales pagasts, Talsu novads.  

Tālr.: 20295485, www.paintballjani.lv
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21. ROJAS PLUDMALE 
Labiekārtotā, baltā smilšu pludmale 
Rojā piemērota gan mierīgākai, 
gan aktīvākai atpūtai visai ģimenei. 
Mazākos pludmales apmeklētājus 
gaidīs krāsainais bērnu rotaļu laukums 
un mīlīgais vides objekts "Zilais Cerību 
Sivēns". Pludmalē iespējams nodoties 
futbola un volejbola spēles priekiem, 
vērot jahtu un kuģīšu kustību Rojas 
ostā un vakaros doties neaizmirstamās 
pastaigā pa akmens molu.

 Adrese: Ostas iela, Roja. www.visit.roja.lv

22. ZEMNIEKU SAIMNIEcĪbA 
"VĒTRAS" RUDĒ

Zemnieku saimniecībā audzē balto 
Šarolē govju bullīšus un telītes, un 
saimnieki pie sevis aicina ģimenes, lai 
iepazītos ar gotiņām un, ja būs kāds 
jaundzimušais – varēsiet iedot tam 
vārdiņu. Saimniecībā varēs iepazīties 
arī ar sunīti Loru un pabarot zivtiņas. 
Jautrākai atpūtai laukos piedāvājumā 
arī netradicionālās sporta spēles visiem 
kopā: mudžeklis, piena kannas, purva 
bridējs, stafete, ūdens dzirnavas, 
pirtnieks Ansis, foto orientēšanās vai 
dārza golfs atkarībā no cilvēku skaita, 
laika apstākļiem un bērnu vecuma. 
Vēderpriekam – ugunskura zupiņa, 
ugunskurā cepti kartupeļi ar desiņām 

un svaigiem dārzeņiem, dzēriens,  
plātsmaize. Apmeklējumu pieteikt 
iepriekš.

 Adrese: "Vētras", Rude, Rojas novads.  

Tālr.: 29134608,  

www.facebook.com/rudesvetras

23. EKSOTISKO DZĪVNIEKU PARKS 
DUNDAGĀ

Pāris hektāru plašajā teritorijā, teju pašā 
Dundagas centrā apskatāmi dažādi 
eksotiskie dzīvnieki:  kamieļi, alpaki, 
lamas, strausi, šinšilas, pundurtruši, 
minicūciņas, aitu cūkas, mandarīnpīles, 
cekulpīles, pāvi u.c. Eksotiku papildina 
Latvijas retums – zilā govs. Iegādājoties 
saimniecībā sagatavoto barību, 
iespējams visus dzīvnieciņus arī 
pabarot. Piedāvājumā arī bērnu spēļu 
laukums ar lecamspilvenu, baseinu ar 
ūdensbumbām un velokartiem. Parks 
būs interesants ikviena vecuma bērnam.

 Adrese: Saules iela 14, Dundaga, 

Dundagas pagasts, Dundagas novads. 

Tālr.: 26378042, www.facebook.com/

eksotiskodzivniekuparks

24. šLĪTERES OZOLA NAMIņš
Līdzās Šlīteres bākai atrodas Ozola 
namiņš. Tajā izveidots unikāls objekts - 
diža, dobumaina ozola makets dabiskā 
lielumā. Koka dobums ir tik liels, ka 
tajā var ieiet iekšā! Var arī iepazīt veca, 
dobumaina ozola dažādos iemītniekus. 
Namiņā var klausīties Šlīteres Zilo 
kalnu kraujas mežā ligzdojošo putnu 
balsis un darboties ar  dabas spēlēm 
(puzles, krāsojamās lapas u.c.). Namiņa 
apmeklējums ir bezmaksas.

 Adrese: "šlīteres bāka", šlītere, Dundagas 

pagasts, Dundagas novads. Tālr.: 28385025, 

www.slitere.lv

20. ĪSTAS UN NEĪSTAS PASAKAS 
MĒRSRAGĀ

Ģimenēm patiks atpūta pie jūras un 
pastaiga svaigā gaisā, priežu meža 
ielokā, kur ik katru viesi ciemos gaida 
Pasaku kalniņš ar daudzajām pastaigu 
taciņām. Ja laikapstākļi labvēlīgi – var 
doties aplūkot tuvumā esošos vēja 

ģeneratorus, kā arī izskrieties pa 
liedagu. Pasaku kalniņā izvietots arī 
rotaļu laukums, kas piemērots bērniem 
vecumā līdz 12 gadiem. Ja uznāk lietus, 
var patverties kalna pakājē esošajā 
namiņā. Savukārt, ja gribas dzirdēt 
Mērsraga zvejnieku stāstus, iepriekš 
piesakoties, muzejā "Saieta nams" 
būs vienmēr gaidīts ikviens. Muzejs ir 
senākā ciema ēka, kas būvēta  
1811. gadā, un te var aplūkot un arī 
aptaustīt pavisam senus priekšmetus, 
kas izgatavoti pat 18. gadsimta beigās.

 Adrese: Pasaku kalniņš pie Lielās ielas 4, 

Mērsrags, Mērsraga novads.

 Muzejs "Saieta nams", Rožu iela 16, 

Mērsrags, Mērsraga novads. 

 Tālr.: 63235995

19. DAbAS ATPŪTAS PARKS 
"LAUMAS"

Parks piemērots visu vecumu bērniem, 
jauniešiem un viņu vecākiem. Bišu, 
Augu, Putnu un Sporta takās var izzināt 
dabu un pārbaudīt savu varēšanu. Var 
izlēkāties batutā un pakāpelēt rotaļu 
laukumā. Disku golfs ir aizraujoša un 
aktīva spēle visai ģimenei, un šo spēli 
var spēlēt no bērnības līdz pat sirmam 
vecumam. Pieejamas ģimenes biļetes, 
ērti pārvietoties ar bērnu ratiem. 
Pieejama vasaras kafejnīca, kempings 
un viesu nams.

 Adrese: "Laumas", Īves pagasts,  

Talsu novads. Tālr.: 26403240, 29477731,  

www.laumas.lv
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CITI OBJEKTI  
TALSu PILSĒTā

Nr. 25. Talsu ezera promenāde
Nr. 26. Aktīvās atpūtas 
 centrs “Pakalnu pogas”
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27. VENTSPILS  
PIEDZĪVOJUMU PARKS 

Latvijā vienīgā mākslīgi veidotā 
kalna "Lemberga hūte" pakājē 
atrodas "Piedzīvojumu parks". Tajā 
var izpriecāties  kādā no daudzajām 
atrakcijām, arī veikparkā, spēlēt 
peintbolu vai kalna galā nofotografēties 
pie staltbrieža skulptūras. Te savu 
atrakciju atradīs gan liels, gan mazs – 
tētis, mamma, mazulis un pusaudzis. 
Parks visai ģimenei! Ieejas maksa 
atbilstoši cenrādim, un var norēķināties 
arī ar ventiem.

 Adrese: Saules iela 141, Ventspils.  

Tālr.: 28611333,  

www.piedzivojumuparks.lv 

28. MAZbĀNĪTIS PIEJŪRAS 
bRĪVDAbAS MUZEJĀ 

Piedzīvot pagātni var braucienā ar 
restaurēto tvaika lokomatīvi jeb 
Mazbānīti – garām seno stacijas ēku, 
pieturas punktu  un dzelzceļa koka tilta 
jaunuzceltām kopijām.  Pasaulē tikai 
96 šaursliežu dzelzceļa lokomatīves 
sagaidījušas savas simtgades svētkus, 
bet divas joprojām vizina apmeklētājus 
no Ventspils Piejūras Brīvdabas muzeja 

līdz Piedzīvojumu parkam. Ģimenes 
biļete ir gan ieejai muzejā, gan 
braucienam ar mazbānīti.

 Adrese: Piejūras brīvdabas muzejs,  

Riņķa ielā 2, Ventspils. Tālr.: 63624467,  

www.muzejs.ventspils.lv 

29. PLUDMALES AKVAPARKS 
Te  var ne tikai izdauzīties jautrajās 
ūdens atrakcijās, bet arī iegūt skaistu, 
dabīgu iedegumu un klausīties jūras 
šalkās. Pieejami 3 baseini ar tīkami 
siltu ūdens temperatūru, dažādi 
slidkalniņi, saunas un burbuļvannas, 
kā arī mazuļiem piemērotas atrakcijas. 
Ieejas maksa atbilstoši cenrādim, un var 
norēķināties arī ar ventiem.

 Adrese: Medņu iela 19, Ventspils.  

Tālr.: 26429684,  

www.pludmalesakvaparks.lv

VEnTSPILS
Un 

APKārTnE
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30. ŪDENS PIEDZĪVOJUMU PARKS
Aktīvās atpūtas mīļotājiem te 
pieejama ūdens atrakciju daļa ar divām 
slīdrenēm, Kalnu upi un rotaļu iekārtām 
bērnu baseinā, bet SPA kompleksā 
nomierinošas mūzikas pavadījumā var 
relaksēties dažādās pirtīs, saunā, sāls 
istabā un dažādās ūdens procedūrās. 
Ieejas maksa atbilstoši cenrādim, un var 
norēķināties arī ar ventiem.

 Adrese: Lauku iela 5, Ventspils.  

Tālr.: 25636777, 63623974,  

www.udensparks.lv

32. KURZEMES DEMOcENTRS 
Mums visiem ir īpašas spējas. Mēs varam 
ar domu spēku palaist kosmosā raķeti, 
pamirkšķinot acis nosūtīt satelītam 
signālu,  nofotografēties kopā ar 
slavenību un beidzot uzzināt, kas lācītim 
vēderā. Varam Tev un Taviem draugiem 
sarīkot lielisku dzimšanas dienas ballīti. 
Ieejas maksa atbilstoši cenrādim, un var 
norēķināties arī ar ventiem.

 Adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju  

parks 1, Ventspils. Tālr.: 63630435,  

www.kurzemesdemocentrs.lv

33. EKSKURSIJU KUģĪTIS  
"HERcOGS JĒKAbS" 

No maija līdz oktobrim ikviens var 
apskatīt pilsētu no ūdens puses, 
izbaudot 45 minūšu braucienu ar kuģīti 
"Hercogs Jēkabs" līdz pat jūras vārtiem. 
Braucienā pa Ventas upes grīvu redzēsi 
Ostas ielas promenādi, Livonijas ordeņa 
pili, vienīgo paceļamo tiltu Latvijā un 
brīvostas industriālo teritoriju.
Ekskursiju kuģīša "Hercogs Jēkabs" 
piestātne

 Adrese: Tirgus un Ostas ielas krustojums, 

Ventspils. Tālrunis informācijai un biļešu 

rezervācijai: 26353344, 63622586, 63602333

34. DAbA LAbA 
Pašrocīga bultas izgatavošana, 
"medības" loka šāvēju trasē un kopīga 
ugunskurā vārītas zupas baudīšana. 
Unikāla meistara koka un dabīgo saru 
ķemmīšu un cūkādas aprocīšu 
kolekcija. 

 Adrese: "Krastiņi", Rinda, Ventspils novads. 

Tālr.: 26844295, 26826839, 

 www.dabalaba.lv

35. VĒTRU MUZEJS 
Latvijā vienīgajā zemūdens 
kultūrvēsturiskā mantojuma muzejā var 
aplūkot Kurzemes jūrmalā izskalotus 
un atrastus priekšmetus. Ekspozīcija 
veidota kā improvizēts nogrimis 
burinieks, skaņa un videomateriāli 
pastiprina nedaudz mistisko noskaņu. 
Ieeja bez maksas.

 Adrese: Jūrkalnes Tautas nams,  

Ventspils novads. Tālr.: 29448883,  

www.jurkalne.lv

31. PLANETĀRIJS 
Baltijā modernākais  un lielākais 
digitālais planetārijs, piedāvā 3D 
filmas un zvaigžņu šovus, bet saules 
un planētu novērojumus var skatīt 
ar modernu teleskopu aprīkotā 
observatorijā. Jaunākā filma "Visuma 
rēgs" stāsta par to kā Lielā sprādziena 
ietekmē radās Melnā matērija. 
Ir pieejamas arī filmas mazajiem 
skatītājiem. Planetārijā ir ģimenes 
biļete. Var norēķināties arī ar ventiem.

 Adrese: Maiznieku iela 11, Ventspils.  

Tālr.: 63622805, www.jaunradesnams.lv

36. MINIZOO "bUKI" 
Šeit var aplūkot dažādas dzīvnieku un 
putnu sugas – kazas, zosis, pīles, pērļu 
vistiņas, ponijus, Mangelicas šķirnes 
sprogainās aitu cūciņas, ēzeli un pat 
kamieli. Ir atrakcijas bērniem – batuts 
un šūpoles,  laukums volejbolam un 
basketbolam, dīķis makšķerēšanai. 
Apmeklējumu pieteikt iepriekš. 
Ģimenēm – ģimenes biļete.

 Adrese: "buki", Vārves pagasts,  

Ventspils novads. Tālr: 25120357,  

www.buki.mozello.lv

37. OVĪšU bĀKA 
Ovīšu bāka ir uzskatāma par vecāko 
saglabājušos navigācijas būvi Latvijā. 
Tajā izvietota ekspozīcija par bāku 
vēsturi. Bākas uzraugs pastāstīs 
interesantus stāstus par kuģu ceļiem un 
lībiešu zvejnieku ikdienu. 

 Adrese: Ovīši, Tārgales pagasts,  

Ventspils novads. Tālr.: 26264616,  

www.visitventspils.com

CITI OBJEKTI 
VENTSPILS PuSĒ

Nr. 38. Ventspils Bērnu  
 pilsētiņa un parks
Nr. 39. Viesu nams 
 “Ventaskrasti”
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KULdīgA
Un 

APKārTnE

40. MĀRTIņSALAS PLUDMALE
Labiekārtotā Mārtiņsalas pludmale 
netālu no Ventas rumbas vilina ne tikai 
ar ūdens priekiem karstā vasaras dienā, 
bet arī ar aktīvās atpūtas iespējām – 
volejbola laukumu un Veselības taku, 
kuru izejot un izpildot volejbolista Jāņa 
Šmēdiņa un viņa ģimenes norādījumus 
vingrojumiem, laba pašsajūta garantēta. 
Mārtiņsalas peldētava Kuldīgā ir Latvijā 
vienīgā Zilā karoga pludmale pie upes.

 Adrese: Mārtiņsala (Ventas rumba), Kuldīga.

41. KULDĪGAS ESTRĀDES PARKS
Bērnu pozitīvām emocijām un aktīvai 
atpūtai iesakām doties uz Kuldīgas 
Estrādes parku, kur pieejami rotaļu 
laukumi dažāda vecuma bērniem. 

Jaunieši velo prasmes var trenēt un 
demonstrēt plašajā skeitparkā. Blakus 
esošajā parkūra laukumā bērni no 12 
gadu vecuma var izmēģināt savus 
spēkus, iesaistīties un iemācīties ko 
jaunu.

 Adrese: Pētera iela 5, Kuldīga.

42. bRIEžU DĀRZS UN VIESU NAMS 
"MAZSĀLIJAS"

Viesu namā "Mazsālijas" īpaši padomāts 
par bērnu labsajūtu un jautrām 
izklaidēm. Bērni un vecāki aicināti 
apskatīt un pabarot briedīšus, kā arī 
apciemot mežacūku pāri – Ansi un 
Grietu. Te arī ežuka Žuka vadībā varēsiet 
izkustēties gadalaiku spēlēs, orientēties 
un risināt prāta spēles, un kopīgi radoši 
darboties. Objekts piemērots ģimenēm, 
kurās ir mazāki bērni, taču vecumam 
nav nozīmes, ja vien patīk būt dabā 
un aktīvam. Apmeklējums iepriekš 
jāpiesaka.

 Adrese: "Mazsālijas", Snēpeles pagasts, 

Kuldīgas novads. Tālr.: 22003744,  

www.mazsalijas.lv
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43. STRAUSU FERMA "NORNIEKI"
Vai zinājāt, ka Latvijas laukos arī dzīvo 
lielākie un smagākie putni pasaulē – 
Āfrikas strausi? Te ne tikai dzirdēsiet 
stāstus par strausu neprognozējamo 
raksturu, bet varēsiet noraudzīties to 
graciozajā gaitā, redzēsiet, cik lielas 
olas tie dēj un kā klājas mazajiem 
strausēniem. Būs arī ko uzlikt uz 
kārā zoba, piemēram, strausu gaļas 
zupu. Radošajās darbnīcās varēsiet 
ļaut vaļu iztēlei, radot suvenīrus no 
strausu spalvām vai olu čaumalām. 
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka.

 Adrese: "Nornieki", Snēpeles pagasts, 

Kuldīgas novads. Tālr.: 29282032,  

www.strausuferma.com

44. MURKšķU AUDZĒTAVA 
"JAUNSTUčI"

Šeit sastapsiet zemes lielāko vāveri – 
murkšķi, kurus apkopj Silvija Tetere. 
Šie dzīvnieki ir slaveni ar savu ziemas 
miegu un spalgo svilpšanu. Laiks 
paskrien vēja spārniem, raugoties, kā 
sadzīvo murkšķu ģimenes vai dažādas 

delverības dara mazie murkšķēni. Te 
par redzēto sajūsmā ir jebkura vecuma 
apmeklētājs. Audzētava pieejama 
apskatei no maija līdz oktobrim. 
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka.

 Adrese: Reģi, Alsungas novads.  

Tālr.: 26020002, www.murkskis.lv

45. PIENA MUZEJS PIENA MUIžĀ – 
bERGHOF

Piena muiža, saukta arī par Kalnmuižu, 
Skrundas pusē līdz šim, iespējams, bijusi 
iecienīta māmiņām piena Spa dēļ. Taču 
muižā atrodas arī Piena muzejs, kas 
iepazīstina ar piensaimniecības vēsturi, 
kā arī pastāsta, kā rodas piens. Dodoties 

ekskursijā "Piena ceļš", būs iespēja arī 
pašiem izslaukt gotiņu. Jā, Piena muzejā 
dzīvo pus-govs Gauja! Viņa izgatavota 
no koka un prot runāt. Taču tas vēl nav 
viss – izslauktais piens ir jāatkrējo un 
tālāk – jāsakuļ pašam sviestiņš. Šajā 
nodarbē vienaldzīgs nepaliek neviens. 
Piedāvājums būs saistošs bērniem 
pirmsskolas un sākumskolas vecumā. 
Muzejā ir pieejamas ģimenes biļetes, 
bet vairākām ģimenēm dodoties kopā – 
vēl izdevīgāka ieeja.

 Adrese: Piena muiža - beghof, Siekstāte, 

Rudbāržu pagasts, Skrundas novads.  

Tālr.: 26518660, www.pienamuzejs.lv

46. MEžVIDU LAbIRINTS
"Mežvidu labirints" gaida ģimenes 
ar dažāda vecuma bērniem. Pats 
labirints būs interesants ikvienam 
ģimenes loceklim un pat pusaudzim, 
jo tas piedāvā ne vien sameklēt izeju 
3300 m2 lielā laukumā, bet arī izpildīt 
āķīgus uzdevumus kādā no labirinta 

īpašajiem līkločiem. Mazākajiem 
viesiem piedzīvojumi un radošas rotaļas 
nedaudz nepieradinātā rotaļlaukumā, 
piedāvājot kļūt par pavāru dubļu 
restorānā, eksperimentēt pie ūdens 
sienas un pārvērsties par meža feju 
vai pirātu. Tiem, kam dabā it viss 
šķiet kā atklājums, būs iespēja doties 

pētīt ūdensmērītājus dīķī, apciemot 
sienāžus pļavā vai meklēt piepes mežā! 
Iespējams, satiksi mūsu kaimiņus: zalkti, 
ķirzaku pārīti, briežus un mežacūku 
ģimeni. Īsts dabas labirints!

 Adrese: "Mežvidi", Alsungas novads. 

Tālr.: 29474677, 20150506,  

www.mezvidulabirints.lv

CITI OBJEKTI 
KuLdīgā

Nr. 47. dzīvās vēstures muzejs
 “Senās Kuldīgas stāsts”
Nr. 48. “goldingen Train”
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50. LOc bASEINS & SPA
Kurzemes lielākais un modernākais 
baseinu un SPA centrs piedāvā atpūtai 
un aktīvām izklaidēm divus baseinus, 
ērtu relaksācijas un sauļošanās zonu, 
atrakciju dušas, trīs ūdens un gaisa 
masāžas baseinus, dažādas ūdens 
terapijas, turku pirti, sāls saunu, 
aromātisko saunu un ūdens atrakciju 
zonu bērniem. Ģimenes biļetei 
atlaides.

 Adrese: brīvības iela 39, Liepāja.  

Tālr.: 63480000, www.loc.lv

49. ZINĀTKĀRES cENTRS "ZINOO"
Centrs ļauj apmeklētājiem ieraudzīt 
zinātni arī ikdienā. Pastāvīgā 
ekspozīcija ar vairāk nekā 30 dažādiem 
eksponātiem rosina uz lietām 
palūkoties no neierasta skatu punkta. 
Kamēr mazie pētnieki iegrimuši fizikas 
likumsakarību izzināšanā, vecākiem ir 
iespēja apmeklēt radošo telpu "Ideju 
bode", kurā apskatāmi un iegādājami 
Kurzemes amatnieku un mākslinieku 
darinājumi. Centrs gaida ģimenes ar 
bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem. 
Ģimenēm biļetes par īpašu cenu.

 Adrese: Autoru iela 4/6, Liepāja.  

Tālr.: 25728867, www.zinoo.lv/centri/liepaja

49

50

LIEPāJA
Un 

APKārTnE



I  26  I     APSKATES OBJEKTI KURZEMĒ  APSKATES OBJEKTI KURZEMĒ     I  27  I

labiekārtota atpūtas vieta un tiek 
piedāvātas dažādas aktīvās atpūtas 
iespējas. Tiem, kam tuvāki ūdens 
prieki, ir piedāvājums izmēģināt 
kabeļveikbordu vai izbraukt ar SUP 
dēli, katamarānu vai airu laivu aktīvās 
atpūtas parkā "BB wakepark". To var 
mēģināt jau no 6–8 gadu vecuma. 
Savukārt piedzīvojumu parkā "Tarzāns" 
izveidotas 5 dažādas grūtības šķēršļu 
trases, kur savus spēkus izmēģināt 
varēs kā bērni no 3 gadu vecuma, tā 
arī jau rūdīti adrenalīna ķērāji. Jebkura 
vecuma mierīgas atpūtas cienītājiem 
tiek piedāvāta pastaiga "Baskāju takā". 
Ziemā labvēlīgos laika apstākļos uz 

ūdenskrātuves tiek iekārtota brīvdabas 
slidotava ar slidu nomu. Visos objektos, 
izņemot veikparku, ir ģimeņu biļetes. 
Darba laiki visos piedāvājumos cieši 
saistīti ar laika apstākļiem. 

 Adrese: Lībiešu iela 2/8, Karosta, Liepāja. 

 Aktīvās atpūtas parks "bb wakepark" –  

tālr.: 24339965, www.bbwakepark.lv

 Piedzīvojumu parks "Tarzāns" –  

tālr.: 27088933, www.tarzans.lv

 baskāju taka – tālr.: 26750004,  

www.bbtaka.lv

54. LAUKU MAIZĪTE "IEVLEJĀS"
Apmeklējot lauku māju "Ievlejas" Sakas 
pusē, visiem būs iespēja uzzināt, kā cep 
īstu lauku maizi, kā arī pašiem izveidot 
un izcept savu maizes kukulīti un kopīgi 
to nodegustēt. Kamēr paša gatavotais 
kukulītis krāsnī cepsies, bērnus 
priecēs dažādas spēles un aktivitātes, 
piemēram, par jautrību un atrakcijām 
parūpēsies no krāsns izlēkušais Circenis. 
Savukārt, degustējot tikko cepto maizīti, 
pie tās varēs nobaudīt arī kaņepju 

sviestu un veldzēties ar tēju. Mammām 
piedāvās arī kafiju. 

 Adrese: "Ievlejas", Sakas pagasts, Pāvilostas 

novads. Tālr.: 29124128, 28690362,  

www.facebook.com/ievlejasmaize

55. "JURA STAļļI"
"Jura staļļos" saimnieki ģimenēm ar 
bērniem piedāvā interesantu, aizraujošu 
stāstījumu par eleganto un dižciltīgo 
dzīvnieku – zirgu, kā arī ekskursiju zirgu 
stallī. Iespēja vizināties zirga mugurā 
vai kopā ar ģimeni doties izbraucienā 
ar zirgu pajūgu pa priežu mežu. 
Adrenalīnu alkstošie varēs izmēģināt 
spēkus gaisa trošu trasē "Lidojošais 
zirgs", bet pašus mazākos apmeklētājus 
iepriecinās "Vienradžu trase" un namiņš 
kokā. Senā kalēja smēdē iekārtota 
kafejnīca "Ivetas ķēkis". Pieejamas arī 
piknika vietas un nakšņošanas iespēja 
siena ķīpās. 

 Adrese: Atpūtas komplekss "Jura staļļi", 

"Kapeļkalēji", Grobiņa, Grobiņas novads. 

Tālr.: 29359778, www.jurastalli.lv

56. LIELIE SAVVAļAS ZĀLĒDĀJI 
PAPES DAbAS PARKĀ

Pirms cilvēks sāka aktīvi nodarboties 
ar lauksaimniecību, Eiropā savvaļas 
zirgi jeb tarpāni, līdzīgi kā tauri un 
sumbri, bija ierasta dabas sastāvdaļa. 
Lai atjaunotu dabas ritmu Papes pusē, 
te – dabas parkā – mitinās un gida 
pavadībā apskatāmi tauri un savvaļas 
zirgi. Stundas laikā, nostaigājot 
aptuveni 2 km svaigā gaisā, gan 
liels, gan mazs uzzinās daudz jauna. 
Vēlamais apmeklējuma laiks ir maijs-
oktobris, taču, iepriekš sazinoties ar 
gidu, ekskursijas iespējamas arī ziemā. 
Parka apmeklējums ir iespējams arī ar 
ģimenes biļeti. Svarīgi, ka, iegādājoties 
biļeti, ikviens tās īpašnieks ziedo 
Pasaules Dabas Fondam dabas parka 
"Pape" uzturēšanai. Dodoties ceļā, 
izvēlieties atbilstošu apģērbu un 
apavus!

 Adrese: brušvīti, Kalnišķu ciems,  

Nīcas novads. Tālr.: 26167333,  

www.pdf-pape.lv

57. MŪZIKAS TAKA
Purmsātu muižas parkā ikvienam dabas 
un mūzikas mīļotājam ir iespēja doties 
pastaigā, saklausot dabas mūzikas 
skaņas, putnu jautros treļļus, un ieelpot 
dabas smaržu. Dabas takā atrodamie 
āra mūzikas instrumenti aicina ļauties 
muzicēšanai, ieklausoties cilvēka un 
dabas radīto skaņu apvienojumā. 
Gaidām Jūs ciemos arī tad, kad iepūš 
ziemelis saltais un sniega pārslas dejo 
riņķa danci!

 Adrese: Purmsāti, Virgas pagasts, Priekules 

novads. Kontakttālr.: 63497950, 29353408 

(Priekules novada TIP)

 

51. LIEPĀJAS JŪRMALAS PARKS
50 ha plašais Jūrmalas parks ir gan 
lieliska pastaigu vieta ģimenēm ar 
pavisam maziem bērniem ratiņos, gan 
arī vieta aktīvām izklaidēm lielākiem 
bērniem un pieaugušajiem, bet 
vislielākā smilšu kaste ir parkam blakus 
esošā pludmale. Jūrmalas parka rotaļu 
laukumā piemērotas atrakcijas atradīs 
mazāki un lielāki draiskuļi, bet līdzās 
esošajā skeitparkā savas prasmes 
varēs demonstrēt BMX braucēji un 
skrituļotāji. Vasarā parkā ir iespēja 
uzspēlēt minigolfu, iznomāt velokartus 
un izbaudīt dažādas āra atrakcijas. 
Vienvārdsakot – vieta ģimenēm ar 
dažāda vecuma bērniem un interesēm.

 Adrese: Jūrmalas parks, Liepāja. 

Kontakttālr.: 63480808, 29402111 (Liepājas 

reģiona tūrisma informācijas birojs)

52. ATPŪTAS cENTRS  
"bLUE SHOcK RAcE" 

Piedāvājums azartiskām ģimenēm, 
kuras aizrauj ātrums un virtuālā 
realitāte – elektrokartingu trase, 
rallija simulators, virtuālās vides 
simulatori un spēles. "Blue Shock Race" 
elektrokartingi ir izgatavoti Liepājā, tie 
3–4 sekundēs spēj sasniegt ātrumu  
100 km/h. Jautrība un adrenalīns 
garantēts! Kartingi pieejami dažādiem 
vecumiem, sākot jau no 4–5 gadu 
vecuma, pārējās spēles – dažādiem 
vecumiem. Pieejami cenu komplekti 
ģimenei.

 Adrese: Vecā ostmala 22, Liepāja.  

Tālr.: 27880035, www.bsrliepaja.lv

53. ATPŪTAS PARKS "bEbERLIņI"
Karostā, meža ielokā ap mākslīgi 
veidotu ūdenskrātuvi izveidota 

CITI OBJEKTI
LIEPāJAS PuSĒ

Nr. 58. Spoku koks
Nr. 59. Rūķu muzejs
Nr. 60. Rīgas Zooloģiskā dārza
 filiāle “Cīruļi”
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61. SALDUS PĀRTIKAS KOMbINĀTS
Iespējams iepazīties ar konfekšu 
"Gotiņa" ražošanas procesu un tās 
degustēt. Saldus pārtikas kombināts 
piedāvā dažāda veida piena konfektes, 
krēmus un marmelādes no dabīgām 
ogām. Šurp labāk braukt kopā 2–3 
ģimenēm, lai mazā grupiņā (vismaz 
10 cilvēki) varētu baudīt saldos 
vēderpriekus! 

 Adrese: Lielā iela 9a, Saldus . Tālr.: 29262541, 

63881440, www.saldusgotina.lv

62. SALDUS EZERA PLUDMALE
Vasaras sezonā labiekārtotajā Saldus 
ezera pludmalē iespējams ne tikai 
peldēties un sauļoties, bet arī iznomāt 
laivas un katamarānus, pasēdēt āra 
kafejnīcā vai uzspēlēt volejbolu. Vai 
esat kādreiz tā mēģinājuši – sauļoties 
un peldēties pilsētas centrā? To nevar 
nepamēģināt!

 Adrese: Pludmales iela, Saldus.  

Tālr.: 63807443

63. LAUKU SĒTA "KļAVAS"
Šajā lauku sētā ciemiņi var iepazīt 
visdažādāko šķirņu un krustojumu 
trušus, jo saimniecībā ir vairāk nekā 100 
garaušu. Ceļiniekiem ir iespēja apskatīt 
skaistuļus un uzzināt daudz interesanta 
par trušu dzīvi, to audzēšanu un 
ēdienkarti.

 Adrese: "Kļavas", Lutriņu pagasts, Saldus 

novads. Tālr.: 26585504 

64. SENO SPĒKRATU KOLEKcIJA
Zvārdes pagastā interesentiem 
ir iespēja iepazīt iespaidīgu seno 
spēkratu kolekciju. Kolekcijā ir gan 
vieglās, gan smagās automašīnas, arī 
motocikli. Iespaidīgo kolekciju izveidojis 
entuziasts Jānis Dobelis. Tētiem un 
dēliem te patiks ļoti. Mammas un meitas 
arī nepaliks vienaldzīgas.

 Adrese: Zvārdes pagasts, Saldus novads. 

Tālr.: 29163603

SALdUS
Un 

APKārTnE
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65. LAUKU SĒTA "PUTEņI" 
Lauku sētā var aplūkot Latvijai 
raksturīgos mājputnus un 
mājdzīvniekus. Saimnieks piedāvā 
ekskursijas un pārgājienus Zvārdes 
pagastā, bet saimniece iepazīstina ar 
tradicionālajiem gadskārtu rituāliem 
un ķimeņu siera vai citu latviešu ēdienu 
gatavošanas noslēpumiem. Iespējams, 
ka šī vieta varētu būt tā, kurp doties 
pirms Jāņiem!

 Adrese: "Puteņi", Zvārdes pagasts, 

 Saldus novads. Tālr.: 25915640 

66. bROcĒNU GAISA TAKAS
Brocēnu gaisa takas ir piemērotas 
gan lieliem, gan maziem asu izjūtu 
cienītājiem. Virvju trase izveidota arī 
vismazākajiem kāpelētājiem. Bērni to 

var veikt, turoties vecākiem pie rokas, 
bet tie, kuri jūtas drošāk, trasi drīkst 
izmantot patstāvīgi. Savukārt Lielās 
Gaisa takas garums ir 170 m un tā ir 
6 - 7 m augsta. To drīkst izmantot tikai 
ar atbilstošu inventāru un reģistrējoties 
pie instruktora. Jāņem vērā, ka lietus 
un stipra vēja apstākļos gaisa takas 
nestrādā.

 Adrese: brocēnu mežaparks, brocēni, 

brocēnu novads. Tālr.: 24933055,  

www.facebook.com/brocenuGaisaTakas

CITI OBJEKTI 
SALduS PILSĒTā

Nr. 67. Cieceres dabas taka
Nr. 68. Kalnsētas parks

MArŠrUTI 
ĢIMEnĒM 
Ar BĒrnIEM
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Tradicionāli esam piedāvājuši Kurzemi iepazīt, dodoties kādā 
no lielajiem Kurzemes apceļošanas maršrutiem – “Ceļojumā gar 
Baltijas jūru”, braucienā pa “Kurzemes romantiskajām pilsētām”, 
izmetot “Kurzemes zaļo loku” Ziemeļkurzemes pusē vai iepazīstot 
“Pilis un muižas Kurzemē”.
 Ja esat atbraukuši uz Kurzemi ilgāk par vienu dienu, Jūsu iedvesmai 
esam izveidojuši arī īpašus mazos maršrutus ģimenēm ar bērniem. 
Tie domāti vienas dienas atpūtai dažādās Kurzemes malās, lai kopīgi 
pavadītu laiku – priecīgu un piepildītu. Maršruti ir dažādām bērnu 
vecuma grupām.
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AR bĒRNIEM PA 
KULDĪGAS PILSĒTU

Kuldīgas pilsētas maršruts
Ierodoties Kuldīgā, kā lielam, tā mazam, 
protams, jāapskata Ventas rumba 
un Kuldīgas vecpilsēta. Ja ģimenē ir 
pusaudži, noteikti patiks dzīvās vēstures 
muzejs "Senās Kuldīgas stāsts", kur katrā 
telpā iedzīvināti un atdzīvināti stāsti par 
pilsētu un tās vēsturi ar kustīgu leļļu, 
hologrammu un skaņas un gaismas 
efektiem. Savukārt Kuldīgas vilcieniņš 
"Goldingen Train" izvizinās cauri pilsētai 
teju katrā gadalaikā. Savukārt dienas 
noslēgumu var ieplānot pilsētas Estrādes 
parkā, kur dažādu vecumu bērni var 
rotaļāties krāsainajos un mājīgajos 
rotaļu laukumos, bet vecāki atvilkt elpu. 
Jauniešiem Pilsētas estrādes parkā patiks 
plašais un ērtais skeitparks. Jauka vieta 
bērnu atpūtai un izklaidei.

 bērnu vecums: dažāda vecuma

 Sezona: visu gadu

 Dzīvās vēstures muzejs "Senās Kuldīgas 

stāsts", Jelgavas iela 2, Kuldīga.  

Tālr.: 27323117, www.facebook.com/

SenasKuldigasstasts

 "Goldingen Train", Rātslaukums, Kuldīga. 

Tālr.: 29833222,  

www.facebook.com/goldingentrain

 Papildus informācija: www.visit.kuldiga.lv

1
MARŠRUTS

MARŠRUTU
SHĒMA

Bērnu rotaļu laukums

Ventas rumba

1. maršruts
Ar bērniem pa 
Kuldīgas pilsētu

2. maršruts
No laukiem uz laukiem 
Kandavas pusē 

3. maršruts
Talsu pilsētas 
maršruts

4. maršruts
Pār kalniem uz jūru Tukuma pusē

7. maršruts
Ventspils novada maršruts

5. maršruts
Maršruts Saldus pilsētā “Ceļā uz Saldus ezeru”

9. maršruts
Maršruts ģimenēm ar bērniem 
Aizputes pusē

6. maršruts
Ventspils pilsētas maršruts

8. maršruts
Liepājas pilsētas maršruts
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NO LAUKIEM UZ LAUKIEM 
KANDAVAS PUSĒ 

Lauku māja "Indāni" – Kandavas 
vecpilsēta – lauku sēta "Kangari"
Lauku mājā "Indāni" iespējams iepazīties 
ar visiem mājas dzīvniekiem – suņiem, 
vistām, zosīm, zirgiem, un var just, 
ka šī vieta ir radīta bērniem. Ja gadās 
sasmērēties, saimniece pietaupījusi savu 
bērnu drēbes, lai rotaļas var netraucēti 
turpināties. Jaukā viesošanās noslēdzas 
ar cienastu un truša ķeršanu, jo tie izrādās 
bērniem vismīļākie. Dodoties no vienas 
lauku saimniecības uz otru, vērts piestāt 
Kandavā, kuras promenādē atrodas spēļu 
laukums, 7 tiltiņi, kā arī pastaigu celiņi 
un soliņi. Savukārt lauku sētā "Kangari" 
varēs aptaustīt un iepazīt gliemežu 
dzīvi, samīļot suņus, parotaļāties spēļu 
laukumiņā un beigu beigās arī baudīt 
veselīgās sukādes, ievārījumus un 
čatnijus. Iepriekš piesakot, lauku sētā 
iespējams pasūtīt arī veselīgas pusdienas. 

 bērnu vecums: dažāda vecuma

 Sezona: pavasaris – rudens

 Lauku māja "Indāni", "Indāni", Kandavas 

pagasts, Kandavas novads. Tālr.: 29259272, 

www.indani.viss.lv

 Kandavas pilsētas promenāde, Ūdens iela 1, 

Kandava.

 Lauku sēta "Kangari", "Kangari", cēres 

pagasts, Kandavas novads. Tālr.: 29416000

 Papildus informācija: www.visitkandava.lv

TALSU PILSĒTAS MARšRUTS

Talsu ezera promenāde – bērnu 
laukums – Tautas nams
Talsu ezera promenāde ir skaista un 
ainaviska vieta mierīgām pastaigām gan 
ar bērniem ratiņos, gan jau lielākiem 
bērniem, vērojot pīles un gulbjus. 
Bērniem apmēram no 5 gadu vecuma 
būs interesanti izmantot aktīvās atpūtas 
centra "Pakalnu pogas" piedāvājumu. 
Turpat kafejnīcā "Istabas" bērniem ir 
iekārtots jauks atpūtas stūrītis, lai ēdiena 
gaidīšana būtu interesantāka, bet radošās 
sētas darbnīcas vairāk būs piemērotas 
bērniem jau skolas vecumā.

 bērnu vecums: 5–16 gadi

 Sezona: visu gadu

 Talsu ezera promenāde, Fabrikas iela, Talsi. 

 Aktīvās atpūtas centra "Pakalnu pogas", 

Lielā iela 31, Talsi. Tālr.: 28669567

 Kafejnīca "Istabas", Lielā iela 31, Talsi.  

Tālr.: 26302395, www.facebook.com/istabas

 Papildus informācija: www.talsitourism.lv

3
MARŠRUTS

2
MARŠRUTS

Kandavas promenāde

Talsu ezers 

Skulptūra "Zīļuks laivo"

Lauku māja "Indāni" Lauku sēta "Kangari"

2. maršruts ir ieguvis 
Kurzemes tūrisma balvu 
“Lielais Jēkabs 2017 – 
dižais Kurzemes maršruts 
māmiņām ar bērniem”
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PĀR KALNIEM UZ JŪRU  
TUKUMA PUSĒ

Tukums – Pastariņa muzejs – Rideļu 
dzirnavas – Engures ezers
Pastariņa muzejs veltīts populārajam 
grāmatu tēlam Pastariņam un 
iepazīstina ar Ziemeļkurzemes lauku 
sētas dzīvesveidu. Muzeja saimniece ir 
viesmīlīga un pastāsta visu pēc kārtas. 
Lieliska vieta, kur ģimenei kopīgi 
iepazīties ar senajiem darbarīkiem un 
spēlēt spēles, un pat pašiem pagatavot 
rudzu maizīti. Mazākie būs priecīgi par 
spēlēšanos "knēvelīšu" mājās. Savukārt 
Rideļu dzirnavu kafejnīca "Cope" ir 
populāra ar savām gardajām pankūkām, 
kuras bērniem tik ļoti garšo. Pēc 
pusdienām svaigā gaisā un labos laika 
apstākļos būs patīkami apmeklēt savvaļas 
zirgus un govis pie Engures ezera.

 bērnu vecums: dažāda vecuma

 Sezona: visu gadu

 Pastariņa muzejs, "bisnieki", Dzirciems, 

Zentenes pagasts, Tukuma novads.  

Tālr.: 63154518, 28651091,  

www.tukumamuzejs.lv/-pastarina-muzejs

 Rideļu dzirnavas, Engures pagasts, Engures 

novads. Tālr.: 22440094, 26536532,  

www.rideludzirnavas.lv

 Dabas parks "Engures ezers", bērzciems, 

Engures pagasts, Engures novads.  

Tālr.: 29474420, www.eedp.lv

 Papildus informācija: www.visittukums.lv

4
MARŠRUTS

MARšRUTS SALDUS PILSĒTĀ 
"cEļĀ UZ SALDUS EZERU"

cieceres dabas taka – Saldus ezers – 
Kalnsētas parks
Cieceres dabas taka, kas vijas gar Cieceres 
upes lokiem, derēs mierīgai pastaigai 
ar bērnu ratiņiem. Atpūta Saldus ezera 
pludmalē visatbilstošākā būs vasaras 
sezonā. Savukārt bērnu rotaļu laukums 
priecēs dažāda vecuma bērnus, taču 
gardas pusdienas ar bērniem atbilstošu 
ēdienkarti un rotaļu stūrīti baudāmas 
kafejnīcā "Terase". Ja vēl pietiek spēka, 
iespējams izstaigāt arī Kalnsētas ainavisko 
parku. 

 bērnu vecums: dažāda vecuma

 Sezona: visu gadu

 cieceres dabas taka, Kuldīgas ielas tilts pār 

cieceri, Saldus.

 Saldus ezera pludmale, Pludmales iela, 

Saldus.

 Kalnsētas parks, Striķu iela 3,  

(ieeja no Kalpaka laukuma), Saldus.

 Papildus informācija: www.turisms.saldus.lv

5
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Rideļu dzirnavu kafejnīca "Cope"

Pastariņa muzejs

Bērnu rotaļu laukums Saldū

Kafejnīca "Terase"

Dabas parks "Engures ezers"
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VENTSPILS PILSĒTAS 
MARšRUTS

bērnu pilsētiņa – Enkuru parks, 
Džungļu taka, Zilā karoga pludmale – 
Pludmales akvaparks
Ierodoties pilsētā, uzreiz var sajust, ka tā 
ir ostas pilsēta. Ventspils bērnu pilsētiņa 
pārsteidz ar milzīgu klāstu dažāda 
veida rotaļu iekārtu, kas paredzētas 
bērniem no mazuļa vecuma līdz pat 
tīnim. Savukārt Jūrmalas parks ir skaists 
pastaigām. Enkuru un Džungļu taka 
vairāk ir piemērota bērniem skolas 
vecumā, bet piedzīvojumiem bagāts 
ikvienam ir izbrauciens ar Mazbānīti. 
Labos laika apstākļos atpūta ar bērniem 
Zilā karoga pludmalē un akvaparkā būs 
neaizmirstams piedzīvojums.

 bērnu vecums: dažāda vecuma

 Sezona: visu gadu

 Ventspils bērnu pilsētiņa un parks,  

Lielā prospekta un Vasarnīcu ielu ielokā, 

Ventspils.

 Ventspils mazbānītis, Riņķa iela 2, Ventspils. 

Tālr.: 63624467, www.muzejs.ventspils.lv

 Ventspils Jūrmalas parks, Parka un Loču 

ielas krustojums, Ventspils.

 Pludmales akvaparks, Medņu iela 19, 

Ventspils. Tālr.: 26429684,  

www.pludmalesakvaparks.lv

 Papildus informācija:  

www.visitventspils.com

VENTSPILS NOVADA 
MARšRUTS

Mini Zoo "buki" – Ventaskrasti
MiniZoo "Buki" ir jauka atpūtas vieta 
ģimenēm ar bērniem. Šeit iespējams 
aplūkot dažādas dzīvniekus un putnus – 
kazas, zosis, pīles, pērļu vistiņas, ponijus, 
Mangelicas šķirnes sprogainās aitu 
cūciņas, ēzeli un pat kamieli. Mini zoo 
saimnieki ir ļoti viesmīlīgi un par katru 
no saviem dzīvniekiem stāsta ar lielu 
aizrautību un mīlestību. Ir iespējams arī 
saņemt barības trauciņu, lai saprašanās 
būtu veiksmīgāka. Bet viesu nama 
"Ventaskrasti" pašā Ventas upes krastā 
teritorijā ir labiekārtots bērnu spēļu 
laukums ar miniatūrām mājiņām, kas 
ir lielisks papildinājums viesu nama 
nakšņotājiem.

 bērnu vecums: dažāda vecuma

 Sezona: visu gadu

 Mini Zoo "buki", "buki" , Vārves pagasts, 

Ventspils novads. Tālr.: 25120357,  

www.buki.mozello.lv

 Viesu nams "Ventaskrasti", "Ventaskrasti", 

Ziru pagasts, Ventspils novads.  

Tālr.: 29616644, www.ventaskrasti.lv

 Papildus informācija:  

www.visitventspils.com
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Bērnu pilsētiņa

Pludmales akvaparks

Zilā karoga pludmale 

Mini Zoo "Buki" Enkuru parks
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MARšRUTS ģIMENĒM AR 
bĒRNIEM AIZPUTES PUSĒ

Rūķi un zvēri Aizputes novadā
Apriķu muižā iekārtotajā Rūķu muzejā 
apmeklētājus uzņem viesmīlīgā Rūķu 
mamma, kas izved cauri neskaitāmām 
rūķu istabām, kur ik katrā gaida kāds 
brīnums. Katrs bērns te ir gaidīts un 
apčubināts. Rūķu mammas darbojas 
ar lielu entuziasmu un prot uzburt 
prieku. Populāras ir arī bērnu ballītes, 
kas šeit notiek regulāri. Savukārt Cīravas 
mežaparka pastaigu taka ar aktīvās 
atpūtas elementiem ir piemērota skolas 
vecuma bērniem. Rīgas Zoo filiālē "Cīruļi" 
apskatāmi 38 sugu savvaļas dzīvnieki.

 bērnu vecums: dažāda vecuma

 Sezona: visu gadu

 Rūķu muzejs, Apriķu muiža, Aizputes 

novads. Tālr.: 29184684,  

www.aizputesnovads.lv

 Rīgas Zooloģiskā dārza filiāle, "cīruļi", 

Kalvenes pagasts, Aizputes novads.  

Tālr.: 29386963,  

www.rigazoo.lv/lv/filiale-ciruli

 Papildus informācija: www.visitaizpute.lv

LIEPĀJAS PILSĒTAS MARšRUTS

Gulbju dīķis – Spoku koks – Rotaļu 
laukums – Pludmale
Gulbju dīķis ir skaista atpūtas vieta 
māmiņām ar bērniem. Bērniem patiks 
mazais tējas paviljons dīķa vidū un 
strūklakas, kā arī pīļu barošana. Spoku 
koks mazos ceļotājus piesaistīs ar mūziku 
un gaismām, savukārt lielākie jau varēs 
atpazīt kādu grupas "Līvi" dziesmu. Rotaļu 
laukums priecēs dažāda vecuma bērnus. 
Savukārt Liepājas pludmales lielā smilšu 
kaste būs piemērota jebkuram vasaras 
sezonā. Tai blakus atrodas arī Liepājas 
Jūrmalas parks, kur nodarbi varēs atrast 
dažāda vecuma bērni.

 bērnu vecums: dažāda vecuma

 Sezona: IV – X

 Gulbju dīķis, starp Hika un Vites ielu 

Jūrmalas parkā, Liepāja.

 Spoku koks, pie koncertdārza "Pūt, vējiņi!", 

Peldu iela 57, Liepāja.

 Papildus informācija: www.liepaja.travel
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Gulbju dīķis

Cīravas mežaparka pastaigu taka

Rūķu muzejs Apriķu muižā Rīgas Zoo filiāle "Cīruļi" 

Spoku koks
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Vairāk informācijas par piedāvājumiem
Aizputes novada tūrisma informācijas  
un mūžizglītības centrs
Atmodas iela 16, Aizpute, 
Aizputes novads
Tālr.: 28617307, www.visitaizpute.lv

Alsungas tūrisma informācijas centrs
Alsungas muzejs, Skolas iela 11a, 
Alsunga, Alsungas novads
Tālr.: 26425015, www.alsunga.lv,  
www.suitunovads.lv

Dundagas novada tūrisma 
informācijas centrs
Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga, 
Dundagas novads
Tālr.: 29444395, www.visit.dundaga.lv

Engures tūrisma informācijas punkts
"Saieta nams", Jūras iela 114, Engure, 
Engures novads
Tālr.: 3161701, 26323201, 
www.enguresnovads.lv

Grobiņas novada apmeklētāju centrs
Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas novads
Tālr.: 22024940, www.grobinasturisms.lv

Jaunpils tūrisma informācijas punkts
Jaunpils pils, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads
Tālr.: 28684484, www.jaunpils.lv

Kandavas tūrisma informācijas centrs
Ūdens iela 2, Kandava, Kandavas novads
Tālr.: 63181150, 28356520, www.
visitkandava.lv

Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs
Baznīcas iela 5, Kuldīga
Tālr.: 63322259, 29334403, 
www.visit.kuldiga.lv

Kolkasraga apmeklētāju  
informācijas centrs
Kolkasrags, Kolkas pagasts, 
Dundagas novads
Tālr.: 29149105, www.kolkasrags.lv,  
www.visit.dundaga.lv

Liepājas Karostas informācijas punkts
Invalīdu iela 4, Liepāja
Tālr.: 26369470, www.karostascietums.lv

Liepājas reģiona tūrisma  
informācijas birojs
Rožu laukums 5/6, Liepāja
Tālr.: 63480808, 29402111, 
www.liepaja.travel

Mērsraga informācijas centrs
Zvejnieku iela 2, Mērsrags, 
Mērsraga novads
Tālr.: 63237704, www.mersrags.lv

Nīcas tūrisma informācijas centrs
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts
Tālr.: 63489501, 29458532, www.nica.lv

Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrs
Dzintaru iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas 
novads.Tālr.: 63498229, 29121894, 
www.pavilosta.lv

Priekules novada tūrisma 
informācijas punkts
Saules iela 1, Priekule, Priekules novads
Tālr.: 63497950, 26132442, 
www.priekulesnovads.lv

Rojas novada tūrisma  
informācijas centrs
Selgas iela 14E, Roja, Rojas novads
Tālr.: 28630590, www.visit.roja.lv

Rucavas tūrisma informācijas centrs
"Pietura", Rucava, Rucavas novads
Tālr.: 29134903, www.rucava.lv

Sabiles tūrisma informācijas centrs
Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads
Tālr.: 63252344, www.sabile.lv

Saldus informācijas, kultūras un 
sporta centrs
Striķu iela 3, Saldus
Tālr.: 63807443, www.turisms.saldus.lv

Talsu novada  tūrisma informācijas 
centrs
Lielā iela 19/21, Talsi
Tālr.: 63224165, 26469057, 
www.talsitourism.lv

Tukuma tūrisma informācijas centrs
Talsu iela 5, Tukums
Tālr.: 63124451, 28311557, 
www.visittukums.lv

Valdemārpils tūrisma  
informācijas centrs
Raiņa iela 14A, Valdemārpils, 
Talsu novads
Tālr.: 63254762, www.valdemarpils.lv

Ventspils tūrisma informācijas centrs
Dārzu iela 6, Ventspils
Tālr.: 29232226, www.visitventspils.com

Vērgales tūrisma informācijas punkts
Ziemupes tautas nams, Vērgales pagasts, 
Pāvilostas novads
Tālr.: 29437166, www.pavilosta.lv

Liepājas pludmale



biedrība 
"Kurzemes tūrisma asociācija"
Baznīcas iela 5, Kuldīga LV-3301

Tālr.: 63322259, www.kurzeme.lv 
www.velo.kurzeme.lv, www.madeinkurzeme.lv


