
Tavs ceļvedis Kurzemes garšās 
un prasmēs palīdzēs atrast, 
iepazīt,  nogaršot, izmēģināt 
un iegādāties 
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Kurzeme ir dižena! Diženu to padara cilvēki, kuri prot no dabas paņemt 
to, ko tā sniedz, un pārvērst pavisam īpašā, neatkārtojamā produktā.

Tie ir zvejnieki, kuri piedāvās svaigākos lomus. Tie ir meistari, kuri ogas 
pārvērtīs konfektēs, vīnos un citos gardumos.  Tie ir mājsaimnieki, kuri 
uzceps gardākās tortes un citus saldumus. Tie ir amatnieki, kuri ar savu 
roku meistarību un zināšanām vairākās paaudzēs no koka spēj radīt 
noderīgas lietas, kuri no metāla var radīt mākslu un no diegiem darināt 
tradicionālus tautas tērpus un deķus.

Kurzemes mājražotāji un amatnieki atvērs savas saimniecības, stāstīs 
savu stāstu, parādīs sava aroda noslēpumu un tehniku, pacienās ar 
saviem gardumiem.

Kurzemes  diženums sajūtams katrā vietā, atliek tikai to nogaršot, 
sasmaržot, sataustīt un sajust!
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Reiņa zivis

d Gatera iela 6, Lapmežciems, 
      Engures novads
{ +371 29219491
*  www.reinazivis.lv 
R  ReinisBlapmezciems
)   LV, RU

t  aprīlis – oktobris
D  katru dienu
Saimnieko: Alla Bečere

.  1 h 30 min
7  no 10 personām
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā, ar rēķinu
p  ar karti

Uzņēmums “Reiņa zivis” nodarbojas ar zivju kūpināšanu un 
pārdošanu. Piedāvā iesaistīties zivju kūpināšanas procesā un 
iegādāties kūpinātas zivis. Atkarībā no sezonas, piedāvājumā ir butes, 
zuši, lucīši, brekši, karpas, vimbas un citas zivis.
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Pie Andra
Pitragā

d “Krogi”, Pitrags, Kolkas  
       pagasts, Dundagas novads
{ +371 26493087
*  www.pieandrapitraga.lv
R  pieandrapitraga
)   LV, RU

t  aprīlis – oktobris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Andris Antmanis

.  1 h 
7  degustācijai - no 6 personām
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       3,50 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Iespēja piedalīties zivju žāvēšanas procesā un, atkarībā no sezonas, 
degustēt un iegādāties žāvētus jūras gardumus: vēja zivis, butes jeb 
plekstes, jūras brekšus un lašus. Saimnieks Andris Antmanis pastāstīs 
par zivju kūpināšanas procesu. Iespēja saņemt atbildes uz 
jautājumiem, redzēt dūmnamu un dažādus Lībiešu krasta seno žogu 
veidus.

084bl

2

“Cīrulīšu”
mājas labumi

d “Cīrulīši”, Kaltene, 
        Rojas novads
{ +371 28308124
R  cirulisi
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Gunta Rožkalne

.  40 min – 1 h 30 min
7  20 – 30 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā 

“Cīrulīšu” mājas saimniece gatavo lielisku zivju kulināriju – marinētas  
un kūpinātas zivis dažādās mērcēs. Uz vietas ir iespējams gan 
nogaršot zivis, gan iegādāties līdzņemšanai.
Grupām tiek piedāvāts uzvārīt zivju vai cita veida zupu, izcept 
pankūkas vai pagatavot kādu gardu piekrastes biezputru. Ēdieni tiek 
papildināti ar pašgatavotu ievārījumu, piemēram, rožu ziedlapiņu 
ievārījumu, pieneņu sīrupu, kabaču ikriem, sīpolu zapti u.c.
“Cīrulīšu” mājās gatavo mājas vīnus – dzērveņu, ķiršu, ērkšķogu, 
plūmju, pieneņu, pīlādžu, vīnogu, cidoniju, rabarberu, ķirbju un citus. 
Saimniece piedāvā nogaršot arī dažādus sidrus. 
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Oskars
Mitenbergs

d Viļņu iela 1, Roja, Rojas novads
{ +371 29140234
)   LV, RU

t   maijs – septembris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Oskars Mitenbergs

.  40 min – 1 h 30 min
7  8 – 20 personas
z  iepriekš piesakoties
  3 – 5 EUR/pers.
%  skaidrā naudā

Bijušais zvejnieks Oskars Mitenbergs piedāvā dažādu zivju produktu 
un kulinārijas degustācijas savā sētā jūras krastā. Zvejnieks pastāstīs 
par savu pieredzi un zvejnieku darbu, jūrā ejot, kā arī dalīsies zivju 
gatavošanas pieredzē. Iepriekš piesakot, iespējams iegādāties zivju 
kulināriju.
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d Lielā iela 46, Mērsrags, 
      Mērsraga novads
{ +371 26742847
R  Mājās kūpinātas zivis 
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  nav noteikta darba laika
Saimnieko: Liene Birne

.  10 – 30 min
7  individuāli
z  bez pieteikšanās
%  skaidrā naudā 

Piedāvājumā dažādas vietējas izcelsmes mājās kūpinātas zivis, ko 
ikviens var iegādāties līdzi ņemšanai. Nereti iespējams iegādāties arī 
kūpinātas gaļas produkciju.
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d “Elzas 1”, Kaltene, 
       Rojas novads
{ +371 20201250
R  KaltenesZivis
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  P. – Pt. 7.00 – 22.00
        S., Sv. 9.00 – 21.00

.  40 min – 1 h
7  10 – 30 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā 

SIA “Kaltenes zivis” specializējusies zivju kulinārijas produkcijas 
ražošanā. Uzņēmumā ražo zivju kulinārijas produktus no dažāda 
veida zivīm – siļķēm, skumbrijām, mencām, lašiem, reņģēm. 
Piedāvājumā ir vairāk kā 50 kulinārijas produktu. Ir pieejamas arī 
saldētas un kūpinātas zivis. Visa produkcija ir roku darbs, lai katrs 
pircējs var izbaudīt ar mīlestību gatavotu produktu. 
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Foreļu parks

d “Siguldas”, Novadnieku 
        pagasts, Saldus novads
{ +371 29251936
)   LV, RU

t  jūnijs – septembris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Normunds Ozoliņš 

.  līdz 1 h
7  10 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       3 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā

Ekskursantiem ir iespēja apskatīt dīķu kaskādi, kur tiek audzētas 
foreles, piedalīties foreļu barošanā un baudīt  foreļu degustāciju.
Gleznainā lauku ainavā viesiem pieejama piknika vieta.
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Zvejnieku sēta
“Dieniņas”

d “Dieniņas”, Bērzciems, 
Engures pagasts, Engures novads
{ +371 26676283
*  www.dieninas.lv
R  dieninas.lv
)   LV, RU, EN

t  iepriekš piesakoties
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Iveta un Oskars Celkarti
Obligāta prasība: 
Līdzi jāņem humora izjūta! :)

.  2 h – 2 h 30 min 
7  12 – 70 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + darbošanās
       12 – 15 EUR/pers.,
        bērniem atlaides
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Piedāvā aktīvu atpūtu pie jūras ar visādām izdarībām jūras krastā: 
zvejnieksievu stāstus par ciema un zvejniecības vēsturi, sadzīves 
“teijātri” vietējā dialektā, ieskatu zivju kūpināšanas procesā un, 
protams, mielastu ar riktīgu vietējo zivju izgaršošanu.
Piedāvā izmitināt viesus 1889. gadā celtā zvejnieku namiņā.
Ikviens garāmbraucējs zvejnieku sētā “Dieniņas” var iegādāties 
kūpinātas, kā arī citādi pagatavotas vietējās zivis.
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Kūpinātas zivis
Mērsragā 

d Lielā iela 56 – 1, Mērsrags, 
Mērsraga novads
{ +371 26429485
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  nav noteikts darba laiks
Saimnieko: Atis Simsons

.  10–30 min 
7  individuāli
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā 

Mērsraga viesim ir iespēja izbaudīt zvejniekciema garšu un smaržu, 
iegādājoties svaigi kūpinātas zivis.
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Augļi, ogas

ābeļu dārzs
“Rūķīši”

d “Rūķīši”, Degoles pagasts, 
Tukuma novads
{ +371 26335661
R  Z/s Rūķīši
)   LV, RU

t  piemērotākais laiks ir ābeļu 
ziedēšanas un ābolu ražas laikā
D  katru dienu, 
iepriekš piesakoties
Saimnieko: Čarbartu ģimene

.  1 h 
7  individuāli un grupās
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā 

Zemnieku saimniecībā “Rūķīši” apskatāmi augļu koki un nobaudāmi 
āboli gan pa ceļam uz Tukumu pie Rīgas-Ventspils šosejas, gan 
dodoties no Tukuma uz Jaunpili. Iepriekš piesakoties, saimnieks 
izrādīs ne tikai dārzu, bet pastāstīs un konsultēs arī integrētajā 
augļkopībā. No āboliem tiek gatavotas sulas vakuuma iepakojumā ar 
Zaļās karotītes sertifikātu.
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11

ķirbji
“Kliblapsas”

d “Kliblapsas”, Pūres pagasts, 
Tukuma novads
{ +371 29152085
R  kliblapsas
)   LV, RU

t  augusts – oktobris
D  nav noteikts darba laiks
Saimnieko: Ilze Venterzute

.  1 h
7  individuāli un grupās
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       3,00 EUR/pers. , 
        bērniem atlaides
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Zemnieku saimniecībā “Kliblapsas” ķirbjus audzē aptuveni 30 ha 
platībā, un tā ir viena no lielākajām šīs “saules ogas” audzētājām 
Latvijā. Saimnieku ģimene ķirbjus audzē vairāk nekā septiņus gadus. 
Saimniecības apmeklējuma laikā var uzzināt un apskatīt, cik dažādi 
var būt ķirbji un kā tie aug. Saimniecībā var var nobaudīt dažādas 
ķirbju garšas un pārliecināties, ka tie nemaz nelīdzinās viens otram, 
bet atšķiras it visā.54
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Laimīgo 
ķirbju zeme

d “Amales”, Dundagas pagasts, 
Dundagas novads
{ +371 29948167
)   LV, RU

t  maijs – oktobris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Edīte Seipule

.  1 h 30 min –2 h
7  individuāli un grupās
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       2,50 EUR/pers.
%  skaidrā naudā

Dārzkope Edīte Seipule apmeklētājiem piedāvā dārza apskati, 
produkcijas degustāciju un iegādi. Dārzā aug ķirbji, tomāti, vīnogas 
(ap 100 šķirņu), čili, paprika, arbūzi, melones, rododendri u.c. 
Pastaiga pa dārzu, pieredze un padomi, sēklas un stādi. Topiāra dārzs 
– dažādas ģeometriski izcirptas augu formas. Piedāvājumā sukādes, 
ievārījumi, veselības tējas un īpašā ķirbju zupa.
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Lielogu 
dzērvenes
“Piesaule”

d “Sāraji”, Ārlavas pagasts, 
Talsu novads
{ +371 26211064, +371 26440154
*  lielogas.wordpress.com
)   LV, RU

t  septembris – oktobris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Zanda un Dainis Brālīši

.  1 h 30 min
7  20 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Zemnieku saimniecība “Piesaule” Sārāju kūdras purvā audzē lielogu 
dzērvenes. Saimniecībā var lasīt ogas, degustēt iecienītākos lielogu 
dzērveņu produktus – svaigu sulu, rīvētas dzērvenes, kompotu, 
ievārījumu un kaltētas dzērvenes, iegādāties stādus un saņemt 
konsultācijas. Ražas laikā septembrī un oktobrī var nogaršot dzērveņu 
marmelādi un kompotu.

A4X
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Vīnogas
“MazburkAs”

d “Mazburkas”, Smārdes 
pagasts, Engures novads
{ +371 29149725
)   LV, RU

t  maijs – novembris
D  katru dienu, 
iepriekš piesakoties
Saimnieko: Gunta Niedra

.  1 h 30 min
7  8 – 55 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā

“Mazburku” apkaimē vērojama skaista un pauguraina ainava. 
Pauguru dienvidu nogāzēs plešas vīnogu lauki, kuros tiek audzētas ~ 
60 dažādu vīnogu šķirnes. Apmeklētājiem tiek piedāvātas ekskursijas 
pa dārzu, kā arī iespēja degustēt pašu gatavotu vīnogu vīnu. Var 
iegādāties arī vīnogas, no kurām saimniece raudzē lieliskus vīnus, kuri 
apbalvoti ar prestižām un starptautiskām godalgām. 
Otra saimniecības specializācija ir aitu audzēšana. 

Augļi, ogas
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augļu sukādes
“lubeco”

d Centra aleja 20, Lubezere, 
Ārlavas pagasts, Talsu novads
{ +371  27738809
*  www.latvijaszemenes.lv
R  lubeco.lv
)   LV, RU

t  visu gadu
D  katru dienu, 
iepriekš piesakoties
Saimnieko: Silgalu ģimene

.  1 h 30 min 
7  15 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija 5 EUR/pers.
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Piedāvā dažādu augļu un ogu sukāžu degustāciju. Īpaša līnija bērniem 
“Pikolo” – sukādes šokolādes glazūrā. “Lubeco” dabīgie sīrupi un 
dzērieni veldzēs gan vasaras tveicē, gan sildīs ziemas aukstumā. 
Vasaras sezonā apskatāma saimniecība un nogaršojamas Latvijā 
audzētas zemenes.
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Bioloģiskā
saimniecība
“Gaiķi”

d “Gaiķi”, Ozolnieki, Slampes 
pagasts, Tukuma novads
{ +371 26264672
)   LV, RU, PL

t  jūnijs – oktobris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Helēna Kokorēviča

.  1 h
7  līdz 40 personām
z  iepriekš piesakoties
  apskate - 2,50 EUR/pers.,
bērniem un senioriem atlaides
%  skaidrā naudā

Bioloģiskajā saimniecībā “Gaiķi” audzē zemenes un avenes.
Interesenti var saņemt konsultācijas ogu audzēšanā, iegādāties ogas 
un stādus, iepazīt dažādu ārstniecības augu un garšaugu kolekciju un 
nodegustēt dažādus produktus.

A=4X
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ābeļu dārzs
“Eglāji”

d “Eglāji”, Rauda, Smārdes 
pagasts, Engures novads
{ +371  29250492
*  www.eglaji.1w.lv
R  Z/s Eglāji
)   LV, RU, EN

t  maijs – oktobris
D  katru dienu, 
iepriekš piesakoties
Saimnieko: Ofkantu ģimene

.  1 h
7  20 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā

Zemnieku saimniecībā “Eglāji” ir skaistākais Latvijas ābeļu dārzs 
10 ha platībā, kurā aug ap 30 dažādu šķirņu ābeļu. 
Ražas laikā te var ne tikai nobaudīt, bet arī iegādāties ābolus. 
Dārzs atrodas kalna galā, no kura skaidrā laikā var vērot jūru un kuģus.

54
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smiltsērkšķi 
“Cukuriņi”

d “Cukuriņi”, Miegūze, Laidzes 
pagasts, Talsu novads
{ +371 29108006
)   LV, RU

t  maijs – oktobris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Ivs Valdzers

.  1 h 30 min
7  20 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Zemnieku saimniecībā “Cukuriņi”, kur saimnieko Ivanda un Ivs 
Valdzeri,  jūtama lieliska senatnīguma un mūsdienu sintēze. 
Valdzeru ģimenei pieder arī 1,2 ha plaši smiltsērkšķu lauki, no kuros 
iegūtajām ogām top garda sula un dažādas eļļas. Iepriekš piesakoties, 
iespējama saimniecības apskate un produkcijas degustācija.

A42
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Smiltsērkšķi
“SATORI ALFA”

d “Santas”, Tumes pagasts, 
Tukuma novads
{ +371 28677677
*  www.satorialfa.lv
R  satori.alfa
)   LV, RU

t  visu gadu
D  katru dienu, 
iepriekš piesakoties
Saimnieko: Māris Selga

.  1 h 30 min
7  8 – 55 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       2,50 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Saimniecībā piedāvā apskatīt smiltsērkšķu audzes. Ja ekskursija 
norisinās no augusta līdz septembrim, ir  iespēja piedalīties 
simboliskā ražas novākšanā. Ekskursantiem iespēja uzzināt kā notiek 
augu pavairošana, augšana un ietekme uz cilvēka organismu. 
Apmeklētāji var nobaudīt brūkleņu, melleņu, smiltsērkšķu un 
dzērveņu nektāru. Interesentiem iespēja apskatīt ražotni, kā arī 
iegādāties produktus par izdevīgām cenām.

A4X
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Integrētais
augļu dārzs
“Kurzemnieki”

d “Kurzemnieki”, Sukturi, 
Lībagu pagasts, Talsu novads
{ +371 29279461
*  abolucipsi.lv
R  abolucipsi
)   LV, RU, EN

t  maijs – septembris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Egita un Sandis Sudakovi

.  1 h 30 min
7  20 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā

Saimniecības “Kurzemnieki” teritorijā mozaīkveidā izvietoti augļu 
dārzi, zālāji, tīrumi, meži, mitrzemes. Teritorija piekļaujas Sirds 
ezeram. Te var iepazīt videi draudzīgu ābolu audzēšanu un nogaršot 
ābolu čipsus. Viesiem pieejams pludmales volejbola laukums, piknika 
un telšu vietas, iespēja makšķerēt.

541b
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19

Krūmmellenes
“Jumari”

d “Jumari”, Valpene, Dundagas 
pagasts, Dundagas novads
{ +371 29469425, +371 26601306
R  zsjumari
)   LV, RU

t  maijs – oktobris
krūmmellenes: 
jūlijs – septembris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Gunita un Ivars Tropiņi

.  1 h
7  līdz 20 personām
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā 
      

Saimnieki Gunita un Ivars Tropiņi izveidojuši vispusīgu saimniecību, 
audzējot krūmmellenes, dažādas citas ogas, augļus un dārzeņus. 
Interesenti var apskatīt saimniecību, iepazīties ar bioloģiskās 
saimniekošanas metodēm, nobaudīt krūmmellenes, zāļu tējas un 
lauku sētas cienastu. Iespējama lauku sētas produkcijas iegāde.

A54(X
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Tamdārza
kulinārija

d “Akmeņi”, Kaltene, 
Rojas novads
{ +371 20347286
*  www.akmensstasti.lv 
R  akmensstasti
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D   jūnijs – septembris: 
atvērts katru dienu, 
nesezonā: iepriekš piesakoties
Saimnieko: Vilma Lisovska

.  2 h – 3 h
7  4 – 8 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Tamdārza kulinārija piedāvā uz vietas gatavotu maizi, konditoreju, 
kūkas, eklērus, cepumus un citus gardumus. Iespējams noorganizēt 
dažādu kārumu meistarklases, kurās mācās pagatavot musa kūciņas, 
Pavlovas vai “Cinamoon buns” jeb kanēļkūciņas. 

u+K8bH

kūkas
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Sniedzītes
kūkas

d Planīcas iela 4 – 4, Kuldīga, 
Kuldīgas novads
{ +371 26233552
* sniedziteskukas.mozello.lv
R  sniedzezalkalne
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Sniedze Zaļkalne

.  1 h – 3 h 
7  līdz 10 personām
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + darbošanās - 
       100 EUR grupai
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

“Sniedzītes kūkas” piedāvā gardus, skaistus un personalizētus 
konditorejas izstrādājumus. Individuāla pieeja katram klientam.  Ar 
mīlestību darinātie gardumi tiek gatavoti no kvalitatīvām izejvielām, 
nepievienojot kaitīgas E vielas. Iespējama piegāde.
Sadarbībā ar kafejnīcu “Pīlādzītis” tiek piedāvātas jautras meistarklases 
vecmeitu ballītēm. 

u+8
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“Baibas
gardumi”

d Atpūtas iela 8, Kuldīga, 
Kuldīgas novads
{ +371 26490804, +371 63323510
*  www.baibasgardumi.lv
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Baiba Cine

.  30 min – 1 h 
7  individuāli
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Mājražotāja Baiba Cine gatavo tortes un citus gardumus pēc klientu 
pasūtījuma. Izejvielas – tikai dabīgi un kvalitatīvi produkti. Viss tiek 
gatavots mājas virtuvē. Piedāvājumā arī degustācijas kāzu tortēm, 
iepriekš vienojoties par laiku.

u+4
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Līgas
Macaroons

d Dzintaru iela, Mērsrags, 
Mērsraga novads
{ +371 25512543
R  Līgas Macaroons
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko: Līga Leila

.  30 min
7  individuāli
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā 

Piedāvājumā dažādu krāsu, formu macaroons cepumiņi (mandeļu, 
bezē cepumi) kastītēs. Iespēja iegādāties sagatavotu produkciju vai 
veikt individuālu pasūtījumu.

u

saldumi
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Beķereja
“Vrinda”

d Skolas iela 2, Alsunga, 
Alsungas novads
{ +371 27090680
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Jeļena Hlomova

.  30 min – 1 h 30 min.
7  līdz 15 personām
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā 

Beķereja “Vrinda” piedāvā veģetārus un vegānus konditorejas 
izstrādājumus, sāļas un saldas uzkodas no vietējiem produktiem 
(piens, augļi, dārzeņi, zaļumi). 
Tiek rīkotas meistarklases.

u+K8
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dzērieni

mājas vīni
“Vējkalnietis”

d “Mierkalni”, Lauciene, 
Laucienes pagasts, Talsu novads
{ +371 63291301, +371 29457055
*  www.vejkalnietis.lv
R  vejkalnietis.lv
)   LV, RU

t  maijs – oktobris
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko: Varis Baņģieris

.  1 h – 1 h 30 min
7  1 – 40 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       3 – 5 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā, ar rēķinu
p  ar karti

Mājas vīna darītavā “Vējkalnietis” visa pamatā ir roku darbs, veidojot 
atšķirīgas, nelielas vīnu partijas. Piedāvājumā ir ekoloģiski tīrs mājas 
vīns ar kvalitātes zīmi “Dabīgs produkts”. Vīni tiek darināti tikai no 
Latvijas dabā vai kultūrā augušām izejvielām – augļiem, ogām, 
dārzeņiem un ziediem. Sortiments ir gana plašs, piedāvājumā 20 – 25 
dažādi vīni.

23
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mājas vīni 
“Smilškalni”

d Tehnikas iela 12, Kuldīga, 
Kuldīgas novads
{ +371 26760372, +371 26796182
*  www.smilskalni.lv
R  zssmilskalni 
)   LV, RU, EN

t  aprīlis – oktobris, 
pēc vienošanās arī citā laikā
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko: Alvils Elksnis

.  1 h 30 min – 2 h
7  1 – 50 personas
z  vēlams pieteikt 
vismaz 2 nedēļas iepriekš
  degustācija + apskate - 
        5 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā 

Smilškalnu vīna darītavā, saimnieka pavadībā, iespēja apskatīt kā top 
vīns, kas darināts no saimniecības dārzos izaudzētajām ogām. Iespēja 
nobaudīt vismaz 7 veidu vīnus, kā arī uzkodas.
Pēc degustācijas iespējama vīna iegāde. Gaidīts ikviens, kas sasniedzis 
18 gadu vecumu un vēlas jauki pavadīt dienu Kuldīgā.

4
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mājas vīni
“Kaspari” 

d Pasta iela 10, Tume, Tumes 
pagasts, Tukuma novads
{ +371 29494536
R  Z/S Kaspari
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Leonīds Kradevics

.  40 min
7   1 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       1-3 EUR/pers., 
        minimālā summa 45 EUR
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Vīna darītavas apskate un iepazīšanās ar vīna ražošanas procesu. 
Degustācijās tiek piedāvāti vairāk nekā 16 dažādu ogu un augļu vīni, 
kazas siers, medus, marmelāžu konfektes, ogas, ievārījums, tomāti. 
Tāpat uz vietas ražotnē iespējama preču iegāde.

28
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Botānikas taka
un vīni 
“Drubazās”

d “Drubazas”, Abavas pagasts, 
Talsu novads
{ +371 28370702
R  drubazasvins
)   LV, RU, EN, DE

t  maijs – septembris
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko: Ģirts Dzērve

.  1 h 30 min – 2 h
7  1 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Viesiem ir iespēja nogaršot mājas saimnieku darinātos vīnus, kas 
darināti gan no vīnogām, gan sezonas augļiem un ogām. Saimniecība 
specializējusies vides aizsardzības projektu īstenošanā un tūrisma 
pakalpojumu sniegšanā. Viesiem tiek piedāvātas plašas aktīvās 
atpūtas iespējas: laivu noma braucieniem pa Abavu, vizināšanās pa 
trošu ceļiem pāri Abavai, telšu laukumi un vieta sportiskām 
aktivitātēm.

!m
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“Tēviņu” 
mājas vīns

d “Tēviņi”, Zemītes pagasts, 
Kandavas novads
{ +371 29106705
*  www.tevinumajasvins.lv
)   LV, RU, EN

t  maijs – septembris
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko:
Ginta un Ivo Immermaņi

.  1h – 2 h
7  individuāli un grupās
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       no 3 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Piedāvā apskatīt vīna darītavu. Vīndaris pastāsta par vīna tapšanas 
procesu no ogas līdz baudīšanai. Piedāvājumā vīna baudīšana omulīgā 
gaisotnē vīnotavā vai dārza terasē. Vasaras sezonā viesiem tiek 
piedāvāta pastaiga pa saimniecības dārzu, kurš sastāv no iekoptās un 
dabas veidotās daļas. Bērniem piedāvā augļu un ogu sulas.

5
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dzērieni

Vīna darītava un
 vīna pagrabs
“Abavas”

d “Kalējkrāmi”, Ārlavciems, 
Slampes pagasts, Tukuma novads
{ +371 26630022
*  www.abavas.lv
R  abavas.vinadaritava
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  novembris – maijs: 
P. – Pt.  9.00 – 16.00
maijs – novembris: 
P. – Pt. 9.00 – 17.00
visu gadu S., Sv. 10.00 – 16.00
Saimnieko: Mārtiņš Barkāns

.  1 h 30 min
7  2 – 50 personas
z  degustācijas - iepriekš 
piesakoties 
  degustācija + apskate - 
       7,50 – 10 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā, ar rēķinu
p  ar karti

“ABAVAS” vīndarītava ir Mārtiņa un Lienes Barkānu ģimenes izveidots 
un attīstīts uzņēmums, kas nodarbojas ar kvalitatīvu dzērienu 
darīšanu no Latvijā audzētiem augļiem un ogām. Dzērieni ir augstu 
novērtēti prasīgu pazinēju vidū Latvijā un ārzemēs.
Vīndarītava atrodas pie Slampes, netālu no Abavas upes sākuma, kur 
iekārtota mūsdienīga vīna ražotne. Īpašs prieks par bioloģisko 
ābeļdārzu, kas aug līdzās vīna darītavai, no kuras senajām ābeļu 
šķirnēm iegūst lielisku izejmateriālu dzērieniem.
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dzērieni

Vīnogu dārzs 
un vīnotava
“Abavas”

d “Rinkules Zeltiņi”, Abavas 
pagasts, Talsu novads
{ +371 29125518
*  www.abavas.lv
R  abavas.vinadaritava
)   LV, RU, EN

t  maijs – septembris
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko: Mārtiņš Barkāns

.  1 h 30 min – 2 h
7  10 – 15 personas
z  degustācijas - iepriekš 
piesakoties 
  degustācija + apskate - 
       7,50 – 10 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Ģimenes vīna darītavā “ABAVAS” audzē ne tikai vīnogas, bet arī ābolus, 
upenes, avenes, zemenes un rabarberus. No visiem šiem augļiem un 
ogām gatavo dažādu augļu, ogu un vīnogu vīnus, sidrus, dzirkstvīnus 
un brandvīnus. No maija līdz septembrim piedāvā vīnogu dārza 
apskati un dzērienu degustācijas grupām speciāli iekārtotā vīnotavā.

A5
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Sabiles Sidra
darītava

d Rīgas iela 22, Sabile, 
Talsu novads
{ +371 61301707
*  www.sabilessidrs.lv
R  sabiles.sidrs
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties 

.  1 h
7   no 6 personām
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       5 EUR/pers., 
        minimālā summa 30 EUR
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Sabile - pilsēta, kurā ieskautas vēsturiskas vietas, ēkas un sidra ražotne 
“Fabrika”. Vīna kultūras un tradīciju ieskauto pilsētu “Sabiles Sidrs” 
papildina ar ābolu sidra darīšanas un kultūras attīstību, liekot gan 
vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem lepoties ar Sabilē ražoto 
produkciju, kuru iespējams iegādāties arī Sabiles sidra namiņā.
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Kabiles muižas
vīna darītava

d "Kabiles pils", Kabiles pagasts, 
Kuldīgas novads
{ +371 26182289, +371 28380477
R  Kabilesmuiza
)   LV, RU, EN

t  maijs – oktobris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Lauma Grīva, Agate Eniņa

.  2 h
7   6 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       10 EUR/pers.
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Vīna darītava atrodas velvētajos Kabiles muižas pagrabos, kuros 
saglabājušies unikāli 18.  gs. interjeri. Apkopojot senās leģendas par 
vīna darīšanu baronu laikos un izmantojot augstvērtīgas izejvielas, 
radīti muižas vīna darītavas dzērieni. Vīna darītavas apciemojuma 
laikā viesus ne tikai iepriecina dzirkstošo dzērienu degustācija un gūtā 
pieredze par vīna un sidra darīšanas mākslu, bet arī saimnieču stāsti 
par muižas vēsturi un restaurācijas procesu.

"
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“Mazsālijas”

d “Mazsālijas”, Snēpeles 
pagasts, Kuldīgas novads
{ +371 22003744
*  www.mazsalijas.lv
R  Mazsalijas
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Gunita Štorha, 
Gunārs Slavinskis

.  2 h 30 min
7   no 15 personām vai 
individuāli
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Bioloģiskajā saimniecībā audzē dambriežus, foreles, trušus, augļus un 
ogas. Vīndaris Gunārs darina dažādus vīnus un ābolu brendijus 
“Gunjaks”, kurus, kopā ar saimnieces gatavotajām pašmāju uzkodām, 
aicina izbaudīt jaukajā vīna pagrabiņā. Degustācijas turpinājumā 
piedāvā jauku ekskursiju un ciemošanos saimniecībā, ko papildina 
saimnieces stāsti par saimniekošanu. Iespēja iegādāties produkciju.

41b
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alus darītava
“Saldalus”

d Striķu iela 65, Saldus, 
Saldus novads
{ +371 28662967, +371 26538605
*  www.saldalus.lv
)   LV, RU, EN

t  maijs – septembris
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko: Mārtiņš Kazradzis

.  1 h – 2 h
7  7 – 20 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       5 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

“Saldalus” ir viena no pirmajām un mazākajām alus darītavām Latvijā, 
kurā brūvē gardu, stipru un dzīvu alu. Piedāvājumā pieci alus veidi. Viss 
process ir roku darbs (vārīšana, pildīšana, fasēšana), arī darītavas 
iekārtas ir saimnieka roku darbs. Apmeklētājiem piedāvā ekskursiju ar 
alus degustāciju, kā arī individuāli plānotus pasākumus.

k4

dzērieni
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“Jaunpils alus”

d “Šķūnis Baltais Centrā”, 
Jaunpils, Jaunpils pagasts, 
Jaunpils novads
{ +371 26328281
*  www.jaunpilsalus.lv
R  jaunpilsalus
)   LV

t  visu gadu
D  P. - C. 10.00 - 19.00 
Pt., S. 10.00 – 22.00 
Sv. 11.00 – 20.00
Saimnieko: Sandra Smeltere

.  1 h 30 min
7   līdz 35 cilvēkiem
z  ekskursijai  jāpiesakās,
       iegādei nav jāpiesakās
  degustācija + apskate - 
       6 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā, ar rēķinu
p  ar karti

SIA “Jaunpils alus” ir maza alus darītava Jaunpilī, kur alus darīšana 
notiek mūsdienīgās iekārtās ar kvalitatīvām izejvielām, tādā veidā 
iegūstot izsapņoto alus garšu. 
Tiek piedāvāta nesteidzīga alus baudīšana ar uzkodām uz vietas 
ražotnes veikaliņā, kā arī tiek nodrošināta alus iegāde līdzņemšanai.
Alus darītavas veikalā ir iespēja iegādāties ne tikai alu, bet arī saldumus 
(marmelādes, karameles u.c.), un vannas ziepes, kas gatavotas no 
Jaunpils alus.

k4u
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kafijas
grauzdētava
“Curonia”

d Baznīcas iela 6 – 1n, Kuldīga, 
Kuldīgas novads
{ +371 28826604
*  www.curoniaco�ee.com
R  Curonia Co�ee Roasters
)   LV, RU, EN

t  maijs – septembris
D   P. – C. 11.00 – 20.00
Pt., S. 11.00 – 23.00
Sv. 11.00 – 20.00
Saimnieko: Klāvs Šlakorcins

.  1 h
7   līdz 10 personām
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       6 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Curonia Co�ee ir kafiju mīlošs un uz kvalitāti vērsts uzņēmums 
Kuldīgā. Grauzdētava sāka ar vienu no labākajām Centrālamerikas un 
Āfrikas zaļajām kafijas pupiņām un kafiju grauzdē līdz ideālajai 
pakāpei, lai pilnībā ietvertu tās daudzpusīgās garšas un nianses. 
Apmeklētājiem piedāvā kafijas degustāciju, meistarklases un iespēju 
iegādāties produkciju.

FqG4X

dzērieni
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Ozolzīļu
kafija

d Talsu iela 11, Kandava, 
Kandavas novads
{ +371 63182064, +371 26667031
*  www.kandava.lv
)   LV, RU

t  visu gadu
D  O., T., Pt.  9.00 – 16.00 
C. 9.00 – 18.00, S. 9.00 – 14.00
citā laikā – iepriekš piesakoties

.  30 min – 1 h 20 min
7   6 – 25 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija – 2 EUR/pers.,
kafija – suvenīrs (200 ml) – 
2,42 EUR/pers.
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Kafiju izgatavo Kandavas novada muzejs sadarbībā ar Kandavas 
novada Amatniecības centru. Apmeklētājiem tiek piedāvāts degustēt 
ozolzīļu kafiju, lupināt zīles un malt tās ar senajām rokas dzirnaviņām. 
Preci var iegādāties uz vietas vai arī Kandavas tūrisma informācijas 
centrā, Ūdens ielā 2.

F8;
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maize
“Bērziņi”

d “Bērziņi”, Jūrkalnes pagasts, 
Ventspils novads
{ +371 29471655
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Inga un Juris Lastovski

.  no 30 min
7  1 – 20 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

“Bērziņi” mājās cep brīnumgardu kviešu un rudzu maizi pēc senām 
dzimtas receptēm. Papildus garšu un smaržu piedod īpašā, vairāk kā 
70 gadus senā krāsns. Maizei pievienots jūras sāļums un piekrastes 
vējš. Maizi iegādei iespējams pasūtīt iepriekš. Saimniecība piedāvā arī 
dažādus dārza labumus, saldos raušus un citus lauku produktus.x8(I2

Maize
41

Pastariņa
muzejs

d “Bisnieki”, Zentenes pagasts, 
Tukuma novads
{ +371 28651091
*  tukumamuzejs.lv
R  Pastarinamuzejs
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D   T. – Sv. 10.00 – 17.00
P., O. Slēgts
Saimnieko: Sanita Ratniece

.  2 h
7  6 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  apskate – bez maksas
degustācija + darbošanās 
– 75 EUR/grupa
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Rakstnieka Ernesta Birznieka-Upīša daiļrades izzināšana un dzimtās 
sētas apskate. Miltu malšana, maizes cepšana, sviesta kulšana un 
pagatavotā nobaudīšana. Īpašs piedāvājums - programma “Dzimtas 
godi”, pirtīžas (jaundzimušajiem), krustabas, pūra rādīšana (vecmeitu 
pasākums), kāzinieku godināšana.

x8(
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Ainas maize

d “Rugāji”, Roceži, 
Laidzes pagasts, Talsu novads
{ +371 29434181
)   LV, RU

t  1. aprīlis – 31. oktobris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Aina Šteinberga

.  1h – 1h 30 min
7  10 – 40 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 4 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

“Ainas maize” Talsos un Talsu novadā ir lielā cieņā. Cepēja Aina 
Šteinberga radījusi desmit dažādu veidu maizes, kas priecēs pat 
visizsmalcinātāko garšu kārpiņu īpašniekus.

x8
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SALDUS MAIZNIEKS

d Kuldīgas iela 88, Saldus
{ +371 63807590 
R  saldusmaiznieks
*  www.saldusmaiznieks.lv
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties

.  1h – 1h 30 min
7  10 – 40 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 4 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Piedāvā aizraujošu ekskursiju maizes ceptuvē ar ekskursantu 
piedalīšanos dažādos maizes tapšanas procesos. Ekskursijas noslēgumā – 
produkcijas degustācija, konkurss, iespēja iegādāties kādu kārumu.

x8
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Medus 
“Ziedkalnos”

d “Ziedkalni”, Dūmele, 
Dundagas pagasts, Dundagas 
novads
{ +371 29417229
R  guesthouseziedkalni
)   LV, RU, EN, LT

t  visu gadu
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Laima Jurgenberga

.  1 h 30 min
7  grupās un individuāli
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       3 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā 

Iespēja nobaudīt un iegādāties medus produktus: ziedputekšņus, bišu 
maizi, bišu medu ar dzērvenēm un riekstiem un citus našķus. 
Ziedkalnos piedāvā iespēju nobaudīt svaigi sviestu medu, dārzeņus 
un zāļu tējas. Īpašais piedāvājums - bišu dzīves vērošana.

j}5lm
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bišu dziedinātava
 “Mauri” 

d “Mauri”, Zentenes pagasts, 
Tukuma novads
{ +371 29296079
)   LV, RU, SE

t  maijs – septembris
D    iepriekš piesakoties
Saimnieko: Visvaldis Auseklis 

.  1 h – 1 h 30 min
7  grupās un individuāli
z  iepriekš piesakoties
  bišu dziedinātava - 
5 EUR/h/pers.
%  skaidrā naudā

Saimnieki piedāvā apskatīt saimniecību un iepazīstina ar dravnieka 
darbu, kā arī piedāvā medu un bišu maizi. Dravā ir ap 100 stropu. Kā 
īpašs piedāvājums zemnieku saimniecībā ir “bišu dziedinātava”. Tā ir 
bišu māja, kur ar stropa gaisu dziedina cilvēkus. Namiņā izvietotas 
guļamās lāviņas, kuru virsmā izveidoti caurumiņi, lai sajustu 
dziedinošo gaisu, bet bites netiktu cauri. Lai justu dziedniecisko 
efektu, gaiss jāieelpo vairākas stundas. Iespējama bišu produkcijas 
iegāde.j}|
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Bišu namiņš

d “Meļčas”, Zentenes pagasts, 
Tukuma novads
{ +371 29476584, +371 26138904
*  www.kindlewood.lv
R  bisumaja
)   LV, RU

t  maijs – septembris
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko: Māris Ērenfrīds

.  1 h – 4 h
7  relaksācija: 1 – 5 personas
ekskursija: līdz 20 personas  
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
2,50  EUR/pers. 
apskate + degustācijas + 
relaksācija 10  EUR/h/pers. 
%  skaidrā naudā 

Saimnieks Māris Ērenfrīds ekskursijas laikā iepazīstina ar bišu dzīvi 
“Bišu namiņā”, kas atrodas klusā, skaistā vietā un ļauj izbaudīt 
netraucētu relaksācijas seansu. Piedāvājumā arī biškopības produktu 
– medus un bišu maizes – degustācija un iegāde. 

j}b
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“Green Hive”

d Roceži, Laidzes pagasts, 
Talsu novads
{ +371 20365187
*  greenhive.lv
R  filiale.lv
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Irita Dorbe

.  1h – 1h 30 min
7  20 – 40 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       4 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā 

SIA “Green Hive” piedāvā iegādāties medu ar īpašām garšas niansēm, 
piemēram, piparmētras, čili, kanēļa, šokolādes un pašu audzētu 
lavandu. Tāpat garšas kārpiņas var palutināt ar medu, kas bagātināts 
ar dažādām kaltētām ogām. Tiek piedāvātas arī sulas un sīrupi. 
Grupām, iepriekš piesakoties, pieejama ražotnes apskate un 
produktu degustācija.j5
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Lauku sēta 
“Bandenieki”

d “Bandenieki”, Valdgales 
pagasts, Talsu novads
{ +371 29129832
*  bitesbandeniekos.mozello.lv
)   LV, RU

t  visu gadu
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Inga un Raimonds Zviedriņi

.  1 h – 1 h 30 min
7  20 – 50  personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

 Lauku sētā “Bandenieki” ikviens varēs iemācīties no bišu vaska rituļa 
izveidot smaržīgas un veselīgas vaska sveces, izliet dažādas figūras, kā 
arī nogaršot bišu produktus. Sveču liešanas prasmi palīdzēs apgūt 
Inga un Raimonds Zviedriņi. Tiek piedāvāts arī iegādāties un nogaršot 
bišu produktus un medu.

j8s4
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“Baļļas”

d “Baļļas”, Turlavas pagasts, 
Kuldīgas novads
{ +371 29376385
*  www.ballas.lv
R  medusballa
)   LV, RU, EN

t  1. maijs – 1. septembris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Ieva un Helmuts Bergholdi

.  1h – 1h 30 min
7  5 – 30 personas
z  iepriekš piesakoties
  atkarībā no piedāvājuma
       3 – 10 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā, ar rēķinu
p  ar karti

Zemnieku  saimniecība “Baļļas”  ar  biškopību  nodarbojas  vairāk  kā 
20 gadus. Saimniecība ir specializējusies monoflorā medus ražošanā. 
Katru gadu tiek ievāktas vairāk kā septiņu veidu medus šķirnes, kā arī 
citi bišu labumi. Interesentiem piedāvā gida pavadībā paviesoties 
bišu dravā, nobaudīt bišu labumus, piedalīties radošajās darbnīcās un 
jautrās atrakcijās, relaksēties pirtiņā. Veikaliņā var iegādāties saldus 
un veselīgus ciemkukuļus. j8s4b
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MEDUSPILS

d “Kāres”, Blīdenes pagasts, 
Brocēnu novads
{ +371 29497903, +371 28647973
R  Meduspils
*  www.meduspils.lv
)   LV, RU

t  visu gadu
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Jānis Vainovskis

.  no 1 h
7  1 – 60 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       18  EUR/stundā 
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Bitenieks Jānis Vainovskis  bišu dravā “Kāres” iepazīstina ar dravnieka 
darbu un miermīlīgu bišu saimi. Apskates laikā iespēja draudzēties ar 
bitēm un traniem. Ekskursijas turpinājumā iespēja nobaudīt dažādu 
ziedu monofloro medu un ziedputekšņus, bet īpašais piedāvājums ir 
medus maisījumi ar dažādām ogām. Interesenti vasarā var piedalīties 
medus kāru atvākošanā un medus sviešanā, savukārt  ziemā - vaska 
sveču un konfekšu gatavošanā.

j8sA4
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BEE BITE

d Kuldīgas iela 86 a, Saldus
{ +371 29212379
*  www.beebite.eu
R  BeeBite.eu
)   LV, RU, EN

t  maijs – septembris
D    iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Zinta Spēlmane

.  30 min – 1 h
7  grupās un individuāli
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā

Bee Bite iepazīstina ar košļājamo pastilu ražošanas procesu. Pastilu 
sastāvā ir 100% dabīga, Latvijā ievākta bišu maize. Bee Bite komanda 
bišu maizei piešķīrusi jaunu formu, lai mūsdienu straujajā ritmā, to 
būtu ērti lietot ikvienam. 

jA
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šitake sēnes
“Garīkas”

d “Garīkas”, Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads
{ +371 29147778, +371 29134122
*  www.garikas.lv
)   LV, RU, DE

t  maijs – septembris
D   iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Andris un Valda Vjaksi 

.  1 h 30 min
7  2 – 30 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       5 EUR/pers.
%  skaidrā naudā 

Pirmā saimniecība, kas Latvijā uzsāka šitaki sēņu audzēšanu. Piedāvā 
izzinošu ekskursiju, dalās ar padomiem un cienā ar “Imperatora sēņu” 
mērci vai zupu. Ir iespēja pasūtīt arī citus ēdienus, kuru sastāvā ir šitaki 
sēnes, kā arī iegādāties tās kaltētā veidā vai sēņu pulverī. Saimnieks 
gatavo dzērienu “Ponšo”, kas degustējams tikai “Garīkās”.

netradicionāli
53

Vīngliemeži
“Kangari”

d “Kangari”, Cēres pagasts, 
Kandavas novads
{ +371 29416000
*  www.kangari.lv
R  kangari
)   LV, RU, FR

t  aprīlis – novembris
D  P. - C. 10.00 - 19.00 
Pt., S. 10.00 – 22.00 
Sv. 11.00 – 20.00
Saimnieko: Antra Gaisa

.  1 h 15 min – 2 h
7   1 – 50 personas
z  ekskursijai  jāpiesakās,
       iegādei nav jāpiesakās
  apskate  - 3 EUR/pers. 
        degustācija  - 6 EUR/pers. 
        pusdienas  - 4 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Saimniecībā “Kangari” jau deviņus gadus no pašu audzētām ogām un 
augļiem top dažādi gardumi - sukādes, čatniji, ievārījumi. Ja ceļojat pa 
Kurzemi, saimniece piedāvā ieturēt pusdienas savā sētā, kā arī izcept 
gardas maizītes ar “Kangaru našķu” dzērvenēm. Vasarā iespēja 
apskatīt un uzzināt par vīngliemežiem.

�4bY
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“Kalnēni”

d “Kalnēni”, Vānes pagasts, 
Kandavas novads
{ +371 29293126
R  Aivars.Kalneni
)   LV, RU, EN

t  aprīlis – oktobris
D  katru dienu
Saimnieko: Aivars Žiedas

.  1 h – 2 h
7  5 – 40 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       4 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā, ar rēķinu
p  ar karti 

Saimniecībā ražo augstas kvalitātes, ar ābeles un alkšņa malku 
kūpinātu gaļiņu, desas gatavotas pēc sentēvu metodēm. Saimniecībā 
kūpina zivis (jāpasūta iepriekš), vītina gaļu, izmantojot itāļu receptūru, 
audzē dārzeņus un ogas. Mājas konservējumi - bērnības garšas burciņā. 
Iespējamas degustācijas un apskate.

'48(|
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Strausu ferma
“Nornieki”

d “Nornieki”, Snēpeles pagasts, 
Kuldīgas novads
{ +371 29123501
*  www.strausuferma.com
R  restaurantarputniem
)   LV, RU, EN

t  aprīlis – oktobris
D  12.00 – 18.00
citā laikā: iepriekš piesakoties 
Saimnieko: 
Anda Šīmane 
un Pēteris Gobzemis

.  1 h – 2 h
7  individuāli un grupās
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       3 EUR, bērniem 2 EUR/pers.
%  skaidrā naudā, ar rēķinu
p  ar karti 

Strausu un kazu fermas apskate gida pavadībā ar izsmeļošu stāstījumu,  
iespēju dzīvniekus samīļot un pabarot. Maltīte mājas restorānā [ar 
putniem] individuāliem viesiem, kā arī grupu ēdināšana, iepriekš 
piesakot. Radošās darbnīcas pieaugušajiem (rotas un sapņu ķērāji ar 
strausa spalvām) un bērniem. Iespējams pieteikt ēdienu gatavošanas 
darbnīcas. Kvalitatīvi un veselīgi strausu gaļas produkti, unikāla 
kosmētika no bioloģiski aktīvajiem strausu taukiem.

56

lauku labumi
“Arāji”

d  "Jaunlopu kūts centrā", 
Jaunpils, Jaunpils novads
{ +371 26544639, +371 22483843
)   LV, RU

t  visu gadu
D  P., O., T., S., Sv. 
Saimnieko: 
Anna un Oļegs Metlas

.  15 min – 1 h 
7  20 – 30 personas
z  iepriekš piesakoties
  apskate - bez maksas
       produkcija - pēc cenrāža
%  skaidrā naudā 

Saimniecībā var iegādāties gaļas produkciju. Sālījumi, žāvējumi, gaļas, 
desas, asinsdesas un cita gaļas produkcija tiek gatavota ar mīlestību 
pēc sentēvu metodēm. Saimniecībā var apskatīt arī vistu fermu un 
iegādāties lauku vistu olas.

'BW
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kazas siers
“Birznieki”

d “Birznieki”, Vānes pagasts, 
Kandavas novads
{ +371 29363543
R  Birznieki
)   LV, RU

t  aprīlis – oktobris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Jānis Tiltiņš

.  1 h
7  ne mazāk kā 10 personas
z  iepriekš piesakoties
  degustācija + apskate - 
       2,50 EUR/pers. 
%  skaidrā naudā

Saimniecībā nodarbojas ar kazu audzēšanu un kazas siera ražošanu, 
realizāciju. Piedāvā saimniecības apskati – apmeklētāji var apskatīt 
ganāmpulku (~200 kaziņas) un tās paglaudīt. Ekskursijas nobeigumā 
tiek piedāvāts nogaršot un iegādāties ap desmit dažāda veida svaigus 
un kūpinātus kazas sierus.
Saimniecība ir sertificēta bioloģiskā saimniecība un vides veselības 
saimniecība. Iespējama degustācija. Var izmantot ugunskura vietu.n4P|

gaļa, piens
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Kazu saimniecība
“Bērzi”
IK “Caprine”

d “Bērzi", Vandzene, Vandzenes 
pagasts, Talsu novads
{ +371 63225204, +371 29136187
R  IK Caprine
)   LV, RU, EN

t  1. maijs – 30. septembris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Kristīne Piliena

.  1h – 1 h 30 min
7  20 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Kazas piena sieru, konditorejas izstrādājumu, saldējuma un kazas gaļas 
ēdienu degustācija. 
Tematiski korporatīvie pasākumi, kā arī meistarklases bērniem un 
pieaugušajiem. 
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Elmas
sklandrauši

d Pils iela 3A, Dundaga, 
Dundagas novads
{ +371 26111364, +371 26338797
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Elma Zadiņa un Dace Savicka

.  30 min – 1 h
7  4 – 8 personas
z  iepriekš piesakoties
 visa degustācija 4 EUR/pers.,
sklandrauši 1,50 EUR/gb.
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Elma Zadiņa no Dundagas cep ne tikai dižraušus jeb sklandraušus, bet, 
izmantojot samaltus kviešu un rudzu graudus, gatavo pūteli. Dace 
Savicka piedāvā iegādāties lielogu dzērveņu produkciju – ogas, sulu, 
maltas dzērvenes, tēju u.c.

tradicionālie ēdieni
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Lībiešu ēdieni
“Ūšos”

d “Ūši”, Kolka, Kolkas pagasts, 
Dundagas novads
{ +371 29475692
*  www.kolka.info
R  kempingsusi
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Dženeta Marinska

.  līdz 2 h
7  2 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  demonstrējumi – 4 EUR/pers.
       meistarklase – 8 EUR/pers.
       pusdienas grupai – 7 EUR/pers.
%  skaidrā naudā, ar rēķinu
p  ar karti 

Saimniecība “Ūši” atrodas vēsturiskajā lībiešu apdzīvotajā teritorijā 
Latvijas ziemeļrietumos, ko mūsdienās mēdz dēvēt par Lībiešu krastu, 
un specializējas lībiešu tradicionālo ēdienu gatavošanā. Tūristiem 
saimniecība piedāvā iepazīt lībiešu garšas un izzināt viņu tradicionālo 
ēdienu gatavošanas paradumus. Īpašais saimnieces meistarstiķis – 
sklandraušu gatavošana.  Pieejamie pakalpojumi – tradicionālo ēdienu 
pusdienas, degustācijas un meistarklases.
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Suitu kulinārais
mantojums

d “Tautas nams”, Jūrkalnes 
pagasts, Ventspils novads
{ +371 26405743
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Taiga Reķe

.  no 1 h
7  individuāli un grupās
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā 

“Maģie suiti” piedāvā baudīt žograušus, spēkraušus, vētras raušus, 
piena zivju zupu, kas tiek pasniegti kopā ar dažādām izdarībām un 
apdziedāšanu. Iespējams organizēt izbraukuma piedāvājumu.
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Sklandrauši
Ances muižā

d Ances muiža, Ance, 
Ventspils novads
{ +371 26307029
R  Ances muiža
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Līga Grīnberga

.  no 1 h 30 min
7  no 10 personām
z  iepriekš piesakoties
 darbnīca - 3 EUR/pers., 
minimālā maksa - 25 EUR grupai
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Meistare un namamāte Līga Grīnberga muižas apmeklētājiem piedāvā 
apgūt sklandraušu cepšanas prasmi gan ar padomiem, gan praktiski. 
Kamēr rauši ir krāsni, viesi var apskatīt muižu un izmēģināt prasmes 
aušanā, paši sēžoties pie stellēm. Kopas “Paukers” dalībnieces piedāvā 
apzināt senās prasmes rokdarbu meistardarbnīcās Ances muižā.

�8
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Mielasts 
Zvejnieku sētā

d Jūras iela 8, Roja, 
Rojas novads
{ +371 29477602
R  RojaHotel
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  jūnijs – septembris:
P., O., T., C., 12.00 – 21.00
Pit., S. 12.00 – 23.00
Sv. 12.00 – 21.00
oktobris – maijs:
Pt, S., Sv. 12.00 – 21.00
Saimnieko: Zane Vaivode

.  40 min – 3 h
7  1 – 40  personas
z  iepriekš piesakoties
 mielasts zvejnieku sētā - 
       7 – 30 EUR
%  skaidrā naudā, ar rēķinu
p  ar karti

Interesentu grupas aicinātas iepazīt zvejnieku darba specifiku, dodoties 
ar zvejnieka laivu jūrā, nobaudīt jūras veltes – zivju zupu un kūpinātas 
zivis – un laisties kopīgos dančos un rotaļās. Atpūtas un izklaides 
programmu iespējams pasūtīt dažādās variācijās – pilnu vai saīsinātu 
programmu. Atpūtas centrā “Otra Puse” iespējams iegādāties Rojas 
novadā ražotu zivju produkciju.

0r(b
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Meistarklases
Kaltenes klubā

d “Kaltenes klubs”, Kaltene, 
Rojas novads
{ +371 29449917
R  rojasmuzejs
)   LV, RU, DE

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Jūras zvejniecības 
muzeja vadītāja 
Inese Indriksone 

.   meistarklase līdz 2 h
7  10 – 70 personas
z  iepriekš piesakoties
  zivju zupas degustācija -
2,50 EUR/pers.
ekskursija pa Kalteni gida
pavadībā - 25 EUR grupai
%  skaidrā naudā

Interesentiem tiek piedāvāta kulinārā meistarklase ar degustāciju “Tā 
jāvār ziv’zup’”. Tā ir lieliska iespēja iepazīt un nogaršot šīs piekrastes 
tradicionālos ēdienus. Piedāvājumā arī vēsturiskā Kaltenes kluba 
apskate. Apmeklētājiem iespēja uzzināt daudz interesantu faktu par 
Kalteni.

048(
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Ginta Haņecka
kalēja darbnīca

d “Vecupenieki”, Tumes pagasts, 
Tukuma novads
{ +371 29167921
)   LV, RU

t  visu gadu
D   jūnijs – septembris: 
atvērts katru dienu, 
nesezonā: iepriekš piesakoties
Saimnieko: Gints Haņeckis

.  1 h – 1 h 30 min
7  individuāli un grupās
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā

Kalējs Gints Haņeckis apmeklētājiem piedāvā pacelt kalēja amata 
noslēpumainības plīvuru un pašiem atklāt savus snaudošos talantus. 
Darbnīcā iespējams apskatīt gan gatavus, gan tapšanas stadijā esošus 
darbus, kā arī nelielu senlietu kolekciju. Darbus iegādei iespējams 
pasūtīt iepriekš.

e
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“Kaltakmens”

d Daigones iela 26, Pūre, Pūres 
pagasts, Tukuma novads
{ +371 29117265
*  www.kaltakmens.lv 
R  kaltakmens.lv
)   LV, RU

t  maijs – oktobris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Gatis Celitāns

.  1 h
7  1 – 40 personas
z  iepriekš piesakoties
  par apskati – ziedojums
%  skaidrā naudā 

Akmeņkaļa amatu Gatis Celitāns apguvis pašmācības ceļā, un akmens 
kalšana kļuvusi par lielisku ģimenes vaļasprieku. Apmeklējot darbnīcu, 
iespējams apskatīt izstrādājumus no Latvijas laukakmeņiem. Darbus 
var iegādāties.

|
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“Andžēnu
stacija”

d Rūpniecības iela 5, Skrunda
{ +371 20076776
*  www.andzenustacija.lv
R  andzenustacija.lv
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Aldis Andže

.  no 30 min
7  minimāli 10 personas
z  iepriekš piesakoties
  muzeja apmeklējums -
 sākot no 3 EUR/pers.
par pārējo – atsevišķi vienojoties
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Piedāvā apskatīt muzeju ar vēsturiskām un pašdarinātām lietām, rīkot 
foto sesijas ar  dažādām atribūtikām “Andžēnu Stacijā”. Iespēja aplūkot 
un fotogrāfēties saimnieka izveidotajā lokomatīvē ar restorānu, kas 
izgatavota tikai vienā eksemplārā. Piedāvājumā arī kafija, tēja, bada 
pankūkas un citi ēdieni.

e8(F;
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Pētera Tutāna
pinēja darbnīca

d “Kalndaķi”, Smārdes pagasts, 
Engures novads
{ +371 26489881
R  peteristutans
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D   jūnijs – septembris: 
atvērts katru dienu, 
nesezonā: iepriekš piesakoties
Saimnieko: Pēteris Tutāns

.  1h – 1 h 30 min
7  1 – 40 personas
z  iepriekš piesakoties
  grupām – 4 EUR/pers.
meistarklases – pēc vienošanās
%  skaidrā naudā, ar rēķinu
p  ar karti

Prasmīgais meistars darina visdažādākos sadzīves un interjera 
priekšmetus – grozus un tīnes, krēslus un galdus, pat dizaina lustras un 
somiņas. Gaidīti tiek apmeklētāji, kuri vēlas tikai ieskatu amatu 
prasmē, kā arī tie, kuri vēlas līdz niansēm apgūt pinēja arodu, jo tiek 
piedāvātas meistarklases vairāku stundu, dienu un pat mēnešu 
garumā.
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“daba laba”

d “Krastiņi”, Ances pagasts, 
Ventspils novads
{ +371 26826839, +371 26844295
*  www.wild-good.com
R  wildgoodliving
)   LV, RU, EN

t  3.jūnijs- 31.augusts
D  Ar pieteikšanos:
P. O., T., C., Pt. 10.00 – 20.00
S. 10.00 – 20.00
Sv. 10.00 -20.00
Saimnieko: Loreta Pižika

.  1 h
7  2 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  apmeklējums – bez maksas, 
darinājumu iegāde – 1-75 EUR
%  skaidrā naudā
p  ar karti

Loreta un Reinis Pižiki piedāvā dabas tūrisma pakalpojumus 
“DabaLaba” un uz jautājumu “ko jūs darāt ziemā?” radās mežacūkas 
ķemmju un mežacūkas ādas aksesuāru zīmols “WildGood”. Saru 
ķemmes, darinātas kā senos laikos, ādas aproces, zābaciņi,  dažādi 
ikdienā noderīgi aksesuāri.  Izstrādājumus pārdod interneta veikalā, 
vasaras sezonā apskatāmi un nopērkami “DabaLaba” teritorijā 
“WildGood” ādas izstrādājumu kioskā #mežā.
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Ādas lietas
“StoneHill”

d Lielā iela 19/21, Talsi, 
Talsu novads
{ +371 28311722, +371 27025426
*  www.stonehill.lv
R  stonehilllv
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  P. O., T., C., Pt. 10.00 – 17.00
S. 10.00 – 14.00
Saimnieko: 
Diāna un Miķelis Šteinbergi

.  no 1 h
7  1 – 5 personas
z  iepriekš piesakoties
  darbnīcas apmeklējums – 
bez maksas, 
radošās darbnīcas – 5 EUR/pers.
%  skaidrā naudā 

Diāna un Miķelis Šteinbergi ir apņēmīgi, jauni cilvēki, kuri prot izgatavot 
skaistas lietas no ādas. Gaumīgas aproces, naudas maki, jostas, 
rokassomas, veloaksesuāri, auskari, lielāki un mazāki portfeļi top ar 
“StoneHill” zīmolu. Grupām līdz piecām personām, ar iepriekšēju 
pieteikšanos, ir iespēja izgatavot sev suvenīru – aproci ar Latvijas 
karogu, ādas auskarus un ādas karšu maku.

71
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Mārtiņa
koku fabrika

d “Cerības”, Vandzenes pagasts, 
Talsu novads
{ +371 28354475, +371 28679505
*  www.mkf.lv
R  martina.koku.fabrika
)   LV, RU, BY

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Jūlija un Mārtiņš Ķizuļi

.  1h – 1h 30 min
7  20 – 40 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

“Mārtiņa koku fabrikā” no dažāda veida koka darina 
visneiedomājamākās lietas, sākot no senajām latviešu zīmēm, līdz pat 
praktiskām lietām un suvenīriem dažādiem uzņēmumiem un valsts 
iestādēm. Saimnieki Mārtiņš un Jūlija atzīst, ka joprojām cilvēku 
iecienītākais produkts ir senās latviešu zīmes. Papildus piedāvā arī 
individualizētu suvenīru izgatavošanu.
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Amatnieka sēta
“Kauliņi”

d “Kauliņi”, Ārlavas pagasts, 
Talsu novads
{ +371 29430282
*  www.meistarsigurds.lv
)   LV, RU

t  maijs – septembris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Igurds Baņķis

.  1 h 30 min – 2 h
7  20 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Latvijas Amatniecības kameras meistara Igurda Baņķa amatnieka sēta 
“Kauliņi” pārsteidz ar savu krāšņumu un iespaidīgajiem 
meistardarbiem: diviem koka auto – “Sirmo Žiperi” un “Ašo Žiperi”, 
Ārlavas koka mazbānīti, ar kuru var apbraukt visu 3 ha lielo īpašumu, 
kas izceļas ar savdabīgi ierīkotām atpūtas vietām un daudzveidīgām 
puķu dobēm. 
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kokļu meistars
Guntis Niedoliņš

d “Straumēni”, Jurkalnes 
pagasts, Ventspils novads
*  straumeni.webs.com
{ +371 29197399
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Guntis Niedoliņš

.  no 1 h
7  individuāli un grupās
z  iepriekš piesakoties
 pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Kokamatnieks un kokļu meistars Guntis Niedoliņš izgatavo priedes zaru 
mēbeles, koka rotaļlietas un koka spēles bērniem,  kokles un citas 
noderīgas lietas. Apskatei, mēģināšanai un iegādei ir pieejamas kokles 
no vairāk kā 10 sugu kokiem. 

]
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“Saules ceplis”

d “Medulāji”, Padure, Padures 
pagasts, Kuldīgas novads
{ +371 26072594
R  SaulesCeplis
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
nesezonā: iepriekš piesakoties
Saimnieko: Madara Atiķe 

.  1 h – 5 h
7  1 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  apskate – 3 EUR/pers., 
apskate + darbošanās + 
apdedzināšana – 15 EUR/pers.
%  skaidrā naudā

Mālotāja Madara Atiķe ir viena no nedaudzajiem amata meistariem, 
kas traukus darina pēc sentēvu tehnoloģijas. Katru darbu lipina ar 
rokām un apdedzina bedres tipa atklātās uguns ceplī, kā arī apstrādā 
ar koka un sudraba karotēm. Sudrabīgi melno krāsu māla darbi iegūst 
tautā sauktajā svēpēšanas tehnoloģijā. Viesojoties pie keramiķes, 
apmeklētāji tiks iepazīstināti ar keramikas pirmsākumiem, trauku 
izveidi un melnā cepļa kurināšanas specifiku.o8|
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“Grašu māja”

d “Pārslas”, Apšuciems, Engures 
pagasts, Engures novads
{ +371 26369362
R  grasumaja
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Ivars Grasis

.  1 h – 3 h
7  individuāli un grupās
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Keramikas salondarbnīca “Grašu māja” ir izlolota vīzija, kas ieguvusi 
reālas aprises keramikas salondarbnīcas veidolā. Šeit īstenojas 
meistara Ivara Graša radošās ieceres, un top melnās jeb svēpētās 
keramikas darinājumi, kas savu rūdījumu iegūst atklātās uguns ceplī. 
Tiek piedāvāts apskatīt cepli, darbnīcu, kā arī pašiem radoši 
padarboties.o8X
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Māls

“Ciparnīca” 
Tals’ keramik’

d Lielā iela 30, Talsi
{ +371 22429527, +371 22458389
R  ciparnica
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Diāna Dzelme, 
Nauris Galviņš

.  1 h – 1 h 30 min
7  1 – 20 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Keramikas darbnīcā “Ciparnīca” Tals’ keramik’ ikvienam ir iespēja 
apskatīt un tuvāk iepazīt podnieka darbu. Tiek dota iespēja redzēt kā 
no vienkāršas māla pikas top dažādi sadzīvē noderīgi trauki. Galerijā 
var apskatīt un iegādāties jau gatavus, Talsiem raksturīgus, māla 
traukus. Ja ir vēlēšanās, ikviens pats var uzmeistarot kādu māla podu. 
Bērniem draudzīgs objekts.

o8|
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Kandavas
keramikas ceplis

d Dzeņu iela 2, Kandava
{ +371 26369421
*  www.linda.viss.lv
R  Linda Ceramic studio
)   LV, RU, EN

t  individuāli – visu gadu, 
grupas – aprīlis – oktobris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko:
Linda Romanovska

.  1 – 3 h
7  līdz 100 personas
z  iepriekš piesakoties
  apskate + darbošanās -
       1 – 5 EUR/pers.
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Kandavas keramikas ceplī darbojas māksliniece Linda Romanovska, 
gatavojot keramiku pēc senas tehnoloģijas. Apmeklētāji, iepriekš 
piesakoties, var apskatīt Kandavas keramikas cepli, izzināt keramikas 
specifiku un arodu, un redzēt, kā tiek gatavoti māla trauki. Radošajā 
darbnīcā apmeklētāji paši var izgatavot trauciņu. Mākslinieces darbus 
iespējams arī iegādāties. Keramikas darbnīcu iespējams noorganizēt 
klientiem vēlamā vietā.

o8
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“PODNĪCA”

dKapelleru nams, 
Striķu iela 7, Saldus
{ +371 26760148
R  dita zagorska 
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Dita Zagorska

.  30 min – 3 h
7  1 – 15 personas
z  iepriekš piesakoties
  trauku gatavošana - 
       5 – 7 EUR/pers.
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

 Svēpētās keramikas ceplis un podnieka darbnīca. Iespēja iepazīties ar 
podnieka amatu un arī pašiem iemēģināt roku sava trauka veidošanā. 
Podnieku darbus iespējams iegādāties.

o8
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dārzi

Z/s “Vīksnas-1”

d “Vīksnas”, Zantes pagasts, 
Kandavas novads
{ +371 26152775
*  www.viksnas.info
)   LV, RU

t  maijs – septembris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko:
Ilva un Kārlis Ērgļi

.  30 min – 1 h
7  1 – 70 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā 

Piedāvā saimniecības apskati, kurā ir gan augļu dārzs, gan notiek stādu 
audzēšana. Apmeklētāji var iegādāties augļu koku un ogulāju stādus - ir 
gan kailsakņi, gan konteinerstādi, un ražas laikā arī augļus.

25
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Laimoņa Zaķa
īrisu un gladiolu 
selekcijas dārzs

d “Intes”, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads
{ +371 29286353
*  www.irisgarden.lv
R  Laimonis Zaķis
)   LV, RU, EN, DE

t  īrisi: maija beigas – jūnijs, 
gladiolas: augusts – septembris
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Laimonis Zaķis

.  1 h
7  individuāli un grupās
z  iepriekš piesakoties
  ziedojums
%  skaidrā naudā 

Piedāvā saimniecības apskati, iepazīšanos ar īrisu un gladiolu 
jaunākajām šķirnēm, to selekciju. Sniedz praktiskus padomus īrisu un 
gladiolu audzēšanā.

23X
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“lillas 
lavender”

d “Kalnjaunsētas”, Ošenieki, 
Jaunlutriņu pagasts, Saldus 
novads 
{ +371 26447888
*  www.lillaslavender.com
R  lillaslavender
)   LV, RU, EN

t  Jūnija vidus – 
augsusta vidus
D  katru dienu 10:00-19:00
Saimnieko: Inga Purava, 
Rihards Šķeltiņš

.  1 h – 1 h 30 min
7  1 – 70 personas
z  iepriekš piesakoties
   apskate – 2 EUR/pers.
“Sapņu istaba” – 2 EUR/pers.
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Piedāvā apmeklēt lavandu lauku, baudīt lauku mieru un dabas 
harmoniju, iespēja apmeklēt "Sapņu istabu", ļaujot pasapņot pašiem 
un ieskatīties citu cilvēku sapņos.
Iespēja izīrēt saimniecības teritoriju kāzu ceremonijām un fotosesijām, 
kā arī nakšņot ērtos un stilīgos apartamentos.

2Xb
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“Suitu Rija”

d Ziedulejas iela 3, Alsunga
{ +371 29446594
R  SuituRija
)   LV, RU, EN

t  maijs – oktobris
D  T. – S. 11.00 – 15.00, 
citā laikā: iepriekš piesakoties
Saimnieko: 
Inga Šēna-Laizāne

.  30 min – 1 h 30 min
7   līdz 25 personām
z   iepriekš piesakoties, 
         ja ir vēlme darboties
  apskate – bez maksas,
        apskate + degustācijas – 
        pēc vienošanās
%  skaidrā naudā 

Suitu dzīvesziņas un tautas tērpi, “Suitu sievas” ar burdonu, ziņģēm un 
rotaļām, rokdarbu meistarklases, darbnīcas bērniem un 
pieaugušajiem, amatnieku izstrādājumu izstādes un pārdošana.

84(
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Tlms “Kurši”

d Skolas iela 2, Pastende, 
Ģibuļu pagasts, Talsu novads
{ +371 29867162
)   LV, RU

t  visu gadu
D  P., O., T., C., Pt. 10.00 – 17.00 
(vēlams iepriekš pieteikties)
S., Sv. iepriekš piesakoties
Vada: Biruta Austrupa

.  1 h – 1 h 30 min
7   1 – 20 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā

Tautas lietišķās mākslas kolektīvs “Kurši” piedāvā iepazīties ar 
dažādās rokdarbu tehnikās – adīšana, tamborēšana, izšūšana, aušana, 
pērļošana, šūšana – darinātiem darbiem un to tapšanas procesu. 
Apskatāmas rokdarbu izstādes. Var iegādāties suvenīrus.8
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Tlms “Dzīpars”

d Lielā iela 19/21, Talsi
{ +371 29137987
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Vada: Valda Dedze

.  1 h 
7   1 – 5 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā

Tautas lietišķās mākslas kolektīva “Dzīpars” prasmīgās rokdarbnieces 
piedāvā iespēju iepazīties ar senatnīgiem darbarīkiem – tītavām un 
vērpjamo ratiņu. Ikviens var izmēģināt uz tītavām uztīt dzijas iķeteri un 
iepazīties ar studijas darinājumiem.8
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Audēju kopa
“Talse”

d Lielā iela 19/21, Talsi
{ +371 25917072
*  www.tautasnams.lv
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Vada: Mudīte Siliņa

.  līdz 1 h
7   1 – 20 personas
z  iepriekš piesakoties
  apskate bez maksas

Audēju kopā “Talse” darbojas rokdarbnieces, kuras ne tikai izstrādā 
tradicionālos dažādu novadu tautiskos brunčus, blūzes, jostas, 
villaines, galvassegas, seģenes un lina galdautus, bet arī auž 
mūsdienīgus un spilgtus lupatu deķus, segas un lakatus.

8
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Talsu Radošā 
sēta

d Lielā iela 19/21, Talsi
{ +371 27842064
*  www.tautasnams.lv
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  katru dienu 8.00 – 20.00

.  1 h – 1 h 30 min
7   10 – 30  personas
z   iepriekš piesakoties
  apmeklējums – bez maksas, 
ekskursija ar Ķēniņmeitu – 
5 EUR/pers.
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Talsu tautas nams atrodas viena no deviņu Talsu pakalnu – Ķēniņkalna 
– pakājē. Šeit mājvietu radušas amatnieku un mākslinieku darbnīcas. 
Grupas ar iepriekšēju pieteikšanos, var ļauties mazām everģēlībām un 
iepazīt Talsu tautas nama un Radošās sētas kompleksu Ķēniņmeitu 
pavadībā.

8
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Meistardarbnīca
“Cimdiņi”

d Rīgas iela 25, Sabile, 
Talsu novads
{ +371 26152461, + 371 25426323
)   LV, RU

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Ina Valtere

.  no 1 h
7   1 – 20 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā

Sabilniece Ina Valtere ir Latvijas Amatniecības kameras diplomēta 
meistare, kura piedāvā individuālus kursus tamborēšanā, adīšanā, 
izšūšanā un tekstilmozaīku veidošanā. Meistardarbnīcā darbojas 
novada iedzīvotāji, kuru darbošanās rezultātu – skaistas segas, 
spilvenus, cimdus, zeķes, sedziņas, šalles, lakatus un citus 
izstrādājumus var apskatīt pastāvīgi iekārtotajā izstādē.

8
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Jaunpils
Amatu māja

d “Ērģelnieki”, Jaunpils, 
Jaunpils novads
{ +371 28301408
R  jaunpils.amatumaja
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  T., C., Pt., S. 10.00 – 18.00 
Sv. 10.00 – 16.00
Vada: Velga Pavlovska

.  1 h
7   1 – 20 personas
z  iepriekš piesakoties
  apskate – ziedojums
darbošanās – 2-3 EUR/pers.
%  skaidrā naudā vai ar rēķinu

Jaunpils Amatu māja viesus iepazīstina ar latviešu kultūrvēsturisko 
mantojumu, seno amatu prasmju saglabāšanu cauri gadsimtiem, 
demonstrējot aušanas amatu prasmes un rādot to pielietojumu 
mūsdienās. Katrs apmeklētājs var izmēģināt ieaust valgu audeklā. 
Amatu mājā atrodas austuve, izstāžu zāle un keramikas darbnīca.

o8
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zefīri
“ogas kārums”

d Mērsraga tirgus
{ +371 25888016
R  OgasKarums
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D  iepriekš piesakoties
Saimnieko: Elīna Stojakina

.  1 h – 2 h
7   līdz 10 personām
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā 

Piedāvājumā zemnieku saimniecībā audzēti augļi un ogas gan svaigā 
veidā, gan sulās un sīrupos, kā arī īpaši gardi, pašu gatavoti mājas 
zefīri. Zefīrus iespējams pasūtīt vai iegādāties tirdziņā Mērsragā 
sestdienās, kā arī Rīgā veikalā “iDille” (Rīga Plaza) un “Zaļā govs” 
(Krišjāņa Barona ielā 34). Saimniece Elīna Stojakina vada arī zefīru 
gatavošanas meistarklases Kurzemē.

meistarklases
90

Agroresursu
un ekonomikas
institūts

d “Dižzemes”, Dižstende, 
Lībagu pagasts, Talsu novads
{ +371 63291288, + 371 29265347
*  www.arei.lv
)   LV, RU

t  visu gadu
D   iepriekš piesakoties

.  1 h – 1 h 30 min.
7   20 – 50 personas
z  iepriekš piesakoties
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā 

Grupām piedāvā lekciju “Graudaugi – možumam un veselībai” un no 
graudiem gatavotu produktu – auzu tējas, kailo graudu saldo un sāļo 
salātu un citu veselīgu našķu degustācijas. Skolēnu un jauniešu 
grupām tiek piedāvātas mācību ekskursijas: “Institūta vēsture un 
darbība”, “Kas ir augu selekcija jeb kā top graudaugu šķirnes?”, 
“Graudaugu sugas un šķirnes”, “No grauda līdz maizei un “‘Fredis' 
aicina iepazīties”. 

91

Radošā telpa
“Patrepe”

d Lielā iela 19/21, Talsi
{ +371 26404512, +371 26603150
R  radosa_patrepe
)   LV, RU

t  visu gadu
D  P. – Pt. 10.00 – 17.00
S. 10.00 – 14.00

.  1 h
7   1 – 10 personas
z  iepriekš piesakoties
  apmeklējums – bez maksas,
radošās darbnīcas – 5 EUR/pers.
%  skaidrā naudā 

Četras rokdarbnieces – Antra Auziņa Bajāre, Una Rozentāle, Mudīte 
Siliņa un Liene Šalkovska Jēkabsone – piedāvā dažādu rokdarbu 
meistarklases. Grupām līdz 10 cilvēkiem, ar iepriekšēju pieteikšanos, ir 
iespēja izgatavot lina dvieli vai salvešu komplektu kodināšanas 
tehnikā, kā arī apgūt tautisku prievīšu vai jostu pīšanas tehnikas.

8
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veikali

Piensaimnieku
veikals
“Pienenīte”

d Pils iela 1, Dundaga
{ +371 26182900
R  dundagaspienotava
)   LV

t  visu gadu
D   P. – Pt. 8.00 – 18.00
S. 8.00 – 15.00

%  skaidrā naudā 
p  ar karti 

Piensaimnieku LPKS “Dundaga”, spītējot laikmetu griežiem, nav 
pazaudējusi tradicionālo – Latvijai un novadam raksturīgo. 
Populārākie Dundagas pienotavas produkti: raudzēts piena produkts 
“Labdaris”, sieri – Jāņu siers, “Mare”, “Taizelis” un cietais siers 
“Knapsieriņš”, tradicionāls skābkrējuma sviests, jogurti ar un bez 
dažādām piedevām, saldais un skābais krējums, biezpiens, piens u.c.n&
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Kazas piena un 
biškopības produkti 
Dundagas tirgū

d  Pils iela 3B, Dundaga
{ +371 26486248, +371 22045684
)   LV, RU

t  visu gadu
D  P. 8.00 – 10.00
iepriekš piesakoties,
arī citā laikā

%  skaidrā naudā 
p  ar karti 

Kazas siers ar un bez piedevām, sviests un piens. Biškopības produkti: 
medus, bišu maize, ziedputekšņi, vaska sveces.
Iepriekš piesakoties, degustācijas un produkcijas iegāde.

n&js4
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Pāces vilnas
fabrikas veikals

d Talsu iela 6, Dundaga
{ +371 29909445
R  dundagaswool
)   LV, RU

t  visu gadu
D O. – Pt. 10.00 – 15.00
S. 10.00 – 13.00 

%  skaidrā naudā 

Iespēja iegādāties dažādu krāsu vilnas dzijas, adījumus, ar vilnu 
pildītas segas, spilvenus un citus izstrādājumus. Pāce ir vienīgā vieta 
Kurzemē, kur vēl pārstrādā vilnu un veic pilnu vilnas pārstrādes 
procesu.
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veikaliņš
“Bodnīca”

d Lielcieceres iela 11a, Brocēni
{ +371 25862670
R  razojums
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D O. – S. 10.00 – 18.00

%  skaidrā naudā 

Piedāvā iespēju iegādāties amatnieku un mājražotāju produkciju, kā 
arī organizē dažādas darbnīcas un meistarklases.  
Bodnīcā saimnieko biedrība "Saldus un Brocēni RažoJums".
Veikaliņā pieejama informācija tūristiem.

8

96

66



veikali

Dāvanu veikals
“PūraLāde”

d  Ūdens iela 2-2, Kandava
{ +371 26113310
*  www.puralade.lv 
R  davanuveikals
)   LV, EN, RU, DE, NO

t  visu gadu
D  O. – Pt. 10.00 – 13.00
 13.30 – 18.00
S. 10.00-15.00

%  skaidrā naudā 
p  ar karti 

Omulīgs Latvijas meistaru – mākslinieku un amatnieku veikaliņš. 
Apmeklētājiem pieejamas ar izdomu un čaklu roku darinātas lietas. 
“PūraLādē” – viss dāvanām, mājsaimniecībai, veselībai, labsajūtai un 
priekam! Mode, māksla, gardumi, kosmētika un rotas! Radošās 
darbnīcas un degustācijas! 8
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Rokdarbu VEIKALS 
“RŪĶU ISTABa”

d  Striķu iela 7-1, Saldus
{ +371 26423495
R  RŪĶU Istaba  Rokdarbu veikals
)   LV, RU

t  visu gadu
D   O. – Pt.  10.00 – 17.00 
S. 9.00 – 14.00 
Sv. – pēc vienošanās

7  līdz 20 personām
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā, ar rēķinu
p  ar karti

Piedāvājuma apraksts: iespēja iegādāties dažādus rokdarbus  bērniem 
un pieaugušajiem. Veicot pasūtījumu iepriekš, “Rūķu istabas” meistares 
piedāvā iespēju uzšūt tautastērpu, kā arī cita veida apģērbus.

8
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“Kuldīgas
labumi”

d  Pilsētas laukums 7A, Kuldīga
{ +371 25473680
*  www.kuldigaslabumi.lv
R  Kuldīgas labumi
)   LV, RU, EN

t  visu gadu
D   P. – Pt. 9.30 – 18.00
S. 9.00 – 16.00 (maijs – oktobris)

7  līdz 20 personām
  pēc vienošanās
%  skaidrā naudā, ar rēķinu
p  ar karti

Kooperatīvam “Kuldīgas labumi” ir savs veikals Pilsētas laukumā 7A, 
Kuldīgā, kur ir iespējams iegādāties visus kooperatīva biedru ražotos 
produktus un preces. Veikaliņā tiek piedāvāti arī sezonāli gardumi un 
regulāri rīkotas akcijas, piedāvājot klientiem plašu un mainīgu klāstu ar 
mājās audzētiem, ražotiem labumiem. Iepriekš piesakoties, ir 
iespējamas arī degustācijas.n&j54
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Sagatavoja: Kurzemes tūrisma asociācija
Tipogrāfija: Dardedze hologrāfija

Dizains: Inese Krone



Projekts "Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma 
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Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un 
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