
 

 
 

Ekskursijas skolēniem 2020 
ar aicinājumu pavadīt laiku brīvā dabā 

 

Pārgājieni dabā 
Pārgājieni Tukuma apkārtnes mežos 

Pārgājienos pa Tukuma apkārtnes mežiem iespējams iepazīt apkārtnes pakalnus un 

augstākās virsotnes, apejot vietējos ezeriņus un izzinot dabas bagātības. Ir izstrādāta 
arī pārgājienu karte pa Tukuma apkārtni, ar kuru zinoši un drosmi skolotāji un skolēni 
var iziet paši. Tiek piedāvāti arī gidu pakalpojumi  - pārgājienos iespējams doties vides 
gida Zigfrīda Freimaņa un Ilvara Ruņģa vadībā.  
Aktivitātes ilgums: pēc izvēles  
Pieteikt gidu iespējams pa tālruni: 29232026 Zigfrīds Freimanis, 29241910 Ilvars Ruņģis 
Vairāk informācijas: http://www.visittukums.lv/lv/Celvezi-un-kartes/Kartes 

Jāņupītes (Jānīša) dabas taka 
Jāņupītes dabas taka ir 1.1 km gara pastaigas un atpūtas vieta mežā ar vairākām 
kāpnēm un tiltiņiem. Izstaigājot taku, var iepazīties ar 2005. gada orkāna spēku, kura 
rezultātā izgāzti iespaidīga vecuma koki, kā arī izmērīt 170 - 180 gadus veca koka 
apkārtmēru. Var izskaitīt un aprēķināt izgāzta koka vecumu pēc gadu riņķiem tā 

stumbrā, kā arī aplūkot dažādu veidu piepes uz izgāztu un trūdošu bērzu stumbriem. 
Iespējami gida pakalpojumi, taču taka ir marķēta un tajā izvietoti informācijas stendi, 
kas ļauj to izstaigāt arī bez gida palīdzības. Pieejama piknika un ugunskura vieta. 

Pasākuma ilgums: 2 stundas 
Adrese: „Jānīšu ceļš”, Dzirciems, Zentenes pagasts, Tukuma novads. GPS 57.11197 23.04399 
Pieteikt gidu pa tālruni: 26386611 

Dabas un izziņas taka „Viesatas upesloki” 
Gleznainajos Viesatas upes krastos tiek piedāvāts izstaigāt dabas taku, uzspēlēt 
galda spēles brīvā dabā, kā arī sarīkot pikniku. Izstaigājot dabas taku, būs iespēja 
apskatīt upes stāvkrastus, 200 gadu vecu priedi, brūno avotiņu, cūku vannu, 
bebru māju, mežizstrādes laukumu, melnalkšņu audzi, dižbērzu, Spuņņakmeni un 
daudzus citus dabas objektus.  

Takas garums vienā virzienā ir 5,1 km. Iespējami gida pakalpojumi, taču taka ir 
marķēta un izstaigājama arī bez pavadoņa palīdzības.  

Pasākuma ilgums: 3 – 4 stundas, lai izstaigātu visus upes līkumus (taku ir iespējams 
saīsināt) 
Adrese: Irlavas pagasts, Tukuma novads. GPS 56.8236003 22.9720596 
Pieteikt gidu pa tālruni: 28302871 

Jūrtaka - pārgājiens gar jūru 
Jūrtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E9 daļa. E9 maršruts sākas pie Sv. Vincenta raga Portugālē un 
beidzas Narva-Jēsū Igaunijā pie Narvas ietekas Somu jūras līcī. Tas Latvijā virzās gar Baltijas jūras piekrasti un mūsu pusē 
stiepjas gar Mazjūru no Mērsraga līdz Ragaciemam. Ir pieejami divi posmi: Mērsrags – Engure un Engure – Ragaciems. 
Mērsrags – Bērzciems – Abragciems - Engure 
22.km garš posms Engures dabas parkā. Apskatāmi liedagi, kas klāti ar smilti un smalku granti, piejūras pļavas, nelielas takas, 
meža ceļi. Ciemos - asfalts, neliels grants seguma posms.  

Pārgājiena ilgums 7 – 9 stundas. Maršrutu iespējams saīsināt un pielāgot grupas 
vajadzībām.  
Engure – Ķesterciems – Plieņciems – Apšuciems – Klapkalnciems – 
Ragaciems 

25.km garš posms ar akmeņainu jūras krastu pie Engures. Līdz Ķesterciemam, 
Plieņciemam – smilšainas pludmales ar sīkas grants joslu pašā jūras krastā. 
Apšuciema apkaimē un līdz Ragaciemam – smilšainas pludmales, kuras iecienījuši 
atpūtnieki. 
Pārgājiena ilgums 8 – 10 stundas. Maršrutu tāpat iespējams saīsināt un pielāgot 
grupas vajadzībām. 
Maršrutā izvietotas norādes un informatīvās zīmes. Izejams bez gida palīdzības.  
Vairāk informācijas: https://baltictrails.eu/lv/coastal 



Dabas skola Ķemeru nacionālajā parkā 
Dabas skola aicina bērnus, pusaudžus un jauniešus doties dabā! Atbilstoši katrai vecuma grupai skolā sagatavotas atsevišķas 
nodarbības un izstrādāti maršruti Ķemeru nacionālā parka teritorijā. Dodoties uz Ķemeru nacionālo parku, apģērbam un apaviem 
jābūt piemērotiem laika apstākļiem un pastaigām dabā. Grupas lielums - ne vairāk par 25 cilvēkiem, ja vairāk - jādalās grupās. 
Programmas ilgums: 1,5 - 2 stundas (brīvā dabā). Nodarbības: bez maksas. 
Adrese: ĶNP informācijas centrs, "Meža māja", Ķemeri, Jūrmala, www.daba.gov.lv/public/lat/vides_izglitiba/dabas_izglitibas_centri/ 
GPS 56.952835823.5127449 
Pieteikties iepriekš pa tālruni: 29149365 vai e-pastu: aija.balandina@daba.gov.lv 

Dabas izpēte un pastaigu takas Ķemeru nacionālajā parkā 
Ķemeru tīreļa laipa – pastaiga pa dēļu laipām neskartajā augstajā purvā. Takas 
vidusdaļā uzbūvēts skatu tornis, no kura paveras plašs skats uz purva savdabīgo 
ainavu. Takas lielā loka garums 3,7 km, mazais loks 1,7 km.  
Atrašanās vieta: „Tīreļi”, Slampes pagasts, Tukuma novads. GPS 56.9114537 23.4596638 

Lielo Ķemeru tīreli interesantā veidā iepazīt aicina arī Purvu bridēji. Ar īpašām 
purva kurpēm, gidu pavadībā skolēniem būs iespēja izstaigāt purvu un iepazīt to 
no pavisam cita skatu punkta. Maksimālais grupas lielums – 26 dalībnieki. Purva 
kurpes ir paredzētas zābakiem no 19 – 34,5 cm (~ 30 – 47 izmērs).  
Papildus informācija: www.purvubrideji.lv vai pa tālruni 20120101. 
Kaņiera ezera niedru laipa un putnu vērošanas tornis – laipa, no kuras var 
iepazīt Kaņiera ezera niedru labirintus no pavisam cita skatu punkta. No torņa var 
pārredzēt lielāko daļu ezera un vērot putnus no augšas. Blakus tornim - brīnišķīga 

kadiķu audze, viena no lielākajām Latvijā. Takas garums ~600 m.  Atrašanās vieta: Lapmežciema pagasts, Engures novads.  
GPS 57.0014596 23.4888647  

Kaņiera pilskalna dabas taka sākas pie Kaņiera ezera Antiņciema–Jāņkroga 8.kilometrā un ved cauri purvu pasaulei uz 
Kaņiera pilskalnu un akmeņu vaļņiem. Takas garums ir aptuveni ~1,5 km. 
Atrašanās vieta: Lapmežciema pagasts, Engures novads. GPS 56.9916485 23.4343583 

Dunduru pļavu tornis - te apskatāmi savvaļā dzīvojošie zirgi un govis. Iespējams ieraudzīt arī kādu meža zvēru. Atrašanās 
vieta: Slampes pagasts, Tukuma novads. GPS 56.8303924 23.4008212 

Melnalkšņa dumbrāja laipa - viena no īsākajām takām Ķemeru nacionālajā parkā (600 m), atrodas tieši pie "Meža mājas". Te 
ļoti koncentrētā un izzinošā veidā var iepazīt pārmitru platlapju mežu – dumbrāju. Atrašanās vieta: „Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala. 
GPS 56.9528358 23.5127449 

Meža taka pie „Meža mājas” - ved pa Ķemeru vēsturiskā kūrorta parka celiņiem un 
iepazīstina ar reti sastopamu, krāšņu un bagātīgu lapu koku mežu – ozolu gāršu. Takas 
savienojas ar melnalkšņa dumbrāja laipu. Atrašanās vieta: „Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala. 
GPS 56.9528358 23.5127449 

Sēra dīķu laipa - vieta, kur iespējams aplūkot dīķus, kur Sērūdens avoti izplūst 
virszemē. Raganu purva rietumu malā sākas koka laipa, kas ved caur Raganu purvu un 

aizved līdz sēra dīķiem. Atrašanās vieta: Lapmežciema pagasts, Engures novads. GPS 
56.9647704 23.4706185 

Arī citas ĶNP dabas takas ir atvērtas un pieejamas bez maksas jebkurā laikā. Pie takām 
izveidotas atpūtas vietas. Takas apmeklējamas gan individuāli, gan gida pavadībā. 
Vairāk informācijas: ĶNP informācijas centrs, "Meža māja", Ķemeri, Jūrmala. Tālr.: 67730078, www.kemerunacionalaisparks.lv. 
GPS 56.9528358 23.5127449 
Gidus pieteikt pa tālruņiem: 29224618 („Ķemeru takas”), 29135543 (Ineta Jansone), 29216431 (Dagnis Mukāns), 29126551 (Ērika Berga), 
29230275 (Līga Ozola). 

Dabas takas Abavas senlejā 
Abavas senlejā ir teritorija ar izcilu ainavisko vērtību un šeit pieejamas vairākas dažāda 
garuma un grūtības pakāpes pastaigu takas, kas izstaigājamas gan ar, gan bez gida 
pavadības.  
Vītiņu dabas taka vijas gar Imulas krastu, sākas no mājām “Vītiņi”, kur mitinās gide 
Aija Kārņupa, un ja vien saimniece ir uz vietas, laipni tiks izrādīti takas īpašie veidojumi 
un izstāstīti interesanti fakti par ainavisko apkārti. Vītiņu dabas taka ir viena no Abavas 

senlejas dabas parka takām un tās garums turp un atpakaļ ir ap 4 km. Taka pārsteigs 
ar stāviem krastiem, līkumoto upes ieleju, kur paveras brīnišķīgi skati uz Imulas upi. Pie 
“Vītiņu” mājām izveidota arī piknika un telts vieta, kas noderēs nesteidzīgiem 
ceļotājiem. Adrese: „Vītiņi”, Matkules pagasts, Kandavas novads. 
Imulas taku no “Busēm” līdz Kauķa kalnam - vislabāk sākt no “Buses” mājām, 

netālu no stāvlaukuma, sākumā apskatot brīnišķīgo skatu no “Buses” pilskalna uz Imulas upes ieleju. Imulas takas garums ir 
aptuveni 2,7 km. Tā ejama jebkurā gadalaikā, jo visa gada garumā piedāvā brīnišķīgus skatus pār ieleju un koku galotnēm. 
Adrese: "Buses", Matkules pagasts, Kandavas novads.  
Čužu purva taka - Sēravotu purvs ar čužu audzi ir dabas liegums Abavas upes 
kreisajā krastā, apmēram 1 km no Kandavas. Purvu vislabāk iepazīt, ejot pa tajā 
ierīkotu taku, kas ir ap 4 km gara. Adrese: Sēravotu un Sila ielas gals, Kandava, 
Kandavas novads. 

Veco Ozolāju taka meklējama pie Kandavas Mācītājmuižas. Tā ir 1,2 km gara un 
ved pa stāvo senās Abavas krasta nogāzi līdz bioloģiski vērtīgajām pļavām tās 
tagadējos krastos. Takā izveidotas kāpnes un divas skatu platformas, lai pastaigu 
mīļotāji saudzētu stāvo nogāzi, no kuras mīl izlauzties avoti, un ļautu priecāties 
par gleznainajiem Abavas upes krastiem un dabas parku "Abavas senleja". 
Adrese: ”„Mācītājmāja”, Kandavas pagasts, Kandavas novads. 
Zirgu taka Abavas senlejā aizvedīs no „Zviedru cepures” uz Sabili, vai otrādi – 
no Sabiles uz „Zviedru cepuri”, piedāvājot izbaudīt brīnišķīgu Abavas senlejas 
ainavu. Takas garums 3 km.  
Vairāk informācijas: Abavas ielejas attīstības centrs, Kūrortu iela 1b, Kandava. Tālr.: 28396830, www.senleja.lv 
Gidus pieteikt pa tālruņiem: 28396830 (Iveta Piese), 29616605 (Māris Lācis), Līga Aukšmuksta (26303869).  



Kartavkalnu dabas taka 
Jaunpils pusē esošajos Kartavkalnos, kur cauri tek mazā Bikstupīte ir izveidotas dabas 
takas, pa kurām ejot var apskatīt milzīgo lapegļu aleju, egļu vēri paugurainā reljefā, 
Karātavu egli, senā pilskalna valni un augu valsts dažādību ar reti sastopamiem kokiem, kā 
arī novērot gan pamestus, gan jaunus bebru veidotus dambjus. Kartavkalnā savulaik 
atradusies senlatviešu apmetne. Taka būs piemērota dažāda vecum skolēniem un tās 
vidusdaļā pieejamas labiekārtotas piknika vietas. 
Pasākuma ilgums: 2 – 3 stundas 
Adrese: Jaunpils pagasts, Jaunpils novads. GPS 56.71665 23.01820 

Pieteikt gidu pa tālruni: 26101458 
 

Aktivitātes dabā 
 

Aizrautīga laika pavadīšana atpūtas kompleksā „Sveikuļi” 

Atpūtas komplekss “Sveikuļi” piedāvā skolēnu grupām aktīvu atpūtu dabā, pilnveidojot 
orientēšanās prasmes, ģeogrāfijas  zināšanas, kā arī loģisko domāšanu.  

Labirinta vārdu spēlē “Spiegu spēles” no labirintā apslēptajiem burtiem ar shēmas 
un numuru palīdzību, pielietojot dažas orientēšanās prasmes, jāatrod mīklas atšifrējumu.  

Aktīvajā erudīcijas spēlē „Pazīsti Latviju”  īpašā 3200 m2 lielā spēles laukumā brīvā 
dabā būs iespēja atraktīvā veidā iepazīt Latvijas pilsētas, ezerus, upes, kalnus un citu 
ģeogrāfisko vietu un punktu atrašanās vietas.  

Aktivitātē “Meža takas mīklas” tiek piedāvāta pastaiga pa marķētu dabas taku ar 
karti rokās. Kartē atzīmēti 8 kontrolpunkti, kas jāatrod pastaigas laikā. Katrā 
kontrolpunktā tiek uzdots jautājums.  

Sveikuļu orientēšanās spēle ir veids kā aktīvi un atraktīvi spert pirmos soļus 
orientēšanās apguvē, vienlaicīgi izbaudot spēles garšu! 

Vēl skolēniem un skolotājiem tiek piedāvāti pārgājieni Tukuma apkārtnes 
mežos vides gida Zigfrīda Freimaņa vadībā, nakts pārgājiens apkārt Jumpravas 
ezeram, pikniks un atpūta dabā ar izklaides iespējām bērniem un pieaugušajiem. 

Aktivitāšu ilgums: pārgājiens no 3 – 5 stundām, orientēšanās 2 – 3 stundas, nakts 
pārgājiens – 1 stunda 
Maksa: Atpūtas kompleksa “Sveikuļi” apmeklējums 2 EUR/skolēnam (pieejami sporta 
laukumi un piknika vieta). 
Orientēšanās spēle - 3 EUR/skolēnam, labirinta spēle 3 EUR/skolēnam,  
spēle “Meža takas mīkla” – 3 EUR/skolēnam, spēle “Pazīsti Latviju” – 3-4 EUR/skolēnam 
(atkarībā no skolēnu skaita). 
Dienas pārgājiens - 25 EUR grupai/stundā (grupa ~30 personas), nakts pārgājiens - 2 
EUR/skolēnam.  
Adrese: „Sveikuļi”, Tukumā pie Jumpravas ezera, Tumes pagasts, Tukuma novads, www.sveikuli.lv   GPS 56.9944215 23.1364314 
Pieteikšanās pa tālruni: 29232026 

X-UNIT militārās spēles 

X-Unit skolēniem piedāvā cita veida aktivitātes pie dabas ar ugunskura 
kurināšanu un pikniku. Ierodoties skolēni tiek sadalīti jauktās komandās un dodas 
īstos militāros pārbaudījumos, kur būs gan sportiski uzdevumi, gan veiklības un 
prāta uzdevumi, bet pēc šiem uzdevumiem, pēc izvēles, sekos nopietnāki 
pārbaudījumi, tādi kā komandas darbs ar nestuvēm, izpletņiem, šaušanas iemaņu 
apguve ar pneimatiskajiem ieročiem, paralēlās virves pāri gravām vai upei, 
alpīnisma elementi ar nolaišanos no virsotnes gluži kā filmās to dara 
specvienības, laivošana militārajās laivās, ekstrēmi izbraucieni ar motorlaivu, kā 
arī fobiju pārbaudījums pazemes bunkurā ar pārsteigumu. Piedzīvojumi ir 
pielāgoti dažādām vecuma grupām, sākot no 10 gadu vecuma.  
Esi labs izlūks, atbrauc un visu uzzini klātienē! 
Aktivitāšu ilgums: sākot no 2 stundām līdz 1 diennaktij 

Maksa: 10 – 25 EUR personai (atkarībā kādu programmu klase izvēlas) 
Adrese: Tukuma apkārtne. Pieteikšanās pa tālruni: 26165854 

Kinopilsētas CINEVILLAS piedāvājums 

Kinopilsēta “Cinevilla” piedāvā vairākas programmas skolēnu grupām ar 
dažāda veida atrakcijām un aktivitātēm: ekskursija “Tavs   telefons, tavs 
gids”, filmēšanās “Specefektu šovs”, “Foto medības”, “Nameja labirints” ar 
10 šķēršļu joslām un “Kaskadieru atlase” – lokšaušana, naža mešana, 
Zemgaļu nobrauciens, Krustnešu labirints. 

Aktivitāšu ilgums: 1 - 2,5 stundas. 
Maksa: Ieejas maksa Cinevillā - 5 EUR/personai.  
Programmu izmaksas: “Tavs telefons, tavs gids” – 5 EUR, “Specefektu šovs” – 5 
EUR, “Nameja labirints” – 7 EUR, “Kaskadieru atlase”  - 8 EUR. “Tavs telefons, tavs 
gids” + “specefektu šovs” 7 EUR/skolēnam, “Tavs telefons, tavs gids” + specefektu 
šovs + “foto medības” 8 EUR/skolēnam, “Nameja labirints” + “kaskadieru atlase” + 
“Tavs telefons, tavs gids” - 12 EUR (cena vienai personai). 
Adrese: Kinopilsēta “Cinevilla”, Vidusvecvagari”, Slampes pagasts, Tukuma novads, www.cinevilla.lv, www.namejscinevilla.lv    
GPS 56.8782 23.2199 
Pieteikšanās pa tālruni: 28606677 vai e-pastu: mdambis@inbox.lv 

 



Viduslaiku sēta „Niedru lija” 

Aiz Jaunpils Zviedru mūra iepretim Jaunpils pilij darbojas „Viduslaiku sēta”, 
kur skolēnu grupām tiek piedāvāta iespēja piedalīties divās programmās: 
„Bruņinieku skola” un “Bruņinieku skola un Viduslaiku spēles”.  

Programmā “Bruņinieku skola” skolēniem tiek piedāvāta šaušana ar loku 
un arbaletu, cirvju un šķēpu mešana, naudas kalšana, viduslaiku ieroču un 
bruņu kopiju apskate, piemērīšana, fotografēšanās. Papildus iespēja - izjāde 
ar zirgu katram skolēnam. 

Programmā “Bruņinieku skola un Viduslaiku spēles” skolēniem tiek 
piedāvāta šaušana ar loku un arbaletu, cirvju un šķēpu mešana, naudas 
kalšana, viduslaiku ieroču un bruņu kopiju apskate, piemērīšana, 
fotografēšanās, ģerbonīšu gatavošana pēc heraldikas likumiem, Viduslaiku 
telts piknikam un dažādas Autentiskas Viduslaiku spēles, katram skolēnam – 
izjāde ar zirgu.  

Pasākuma ilgums: Bruņinieku skola - 1,5 - 2 stundas, “Bruņinieku skola un Viduslaiku spēles” – 4 stundas.  
Maksa par aktivitātēm: Bruņinieku skola - 4 EUR/ skolēnam (ar zirgu izjādi - 6 EUR/skolēnam),  
Bruņinieku skola un Viduslaiku spēles – 12 EUR/ personai. 
Adrese: “Zviedru mūris”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, www.viduslaikos.lv   GPS 56.7298631 23.0220992 
Pieteikšanās pa tālruni: 26336513 

Piedzīvojumu spēle „Izlūku gaitās” Ķemeru nacionālajā parkā 
Piedzīvojumu spēle, kas ļauj ceļot laikā un atgriezties 100 gadus senā pagātnē, kur 
pāri purvu klajumiem atblāzmoja kauju ugunis. Spēles noteikumi paredz tādus 
apstākļus, kādos dzīvoja un cīnījās latviešu strēlnieki. Tikai paši drosmīgākie un 
veiklākie spēs izkļūt no vācu gūsta.  

Spēles mērķis ir interaktīvi izglītojošā veidā sniegt ieskatu latviešu strēlnieku gaitās 
un cīņās Ķemeru purvos, īpaši uzsverot latviešu strēlnieku - izlūku darbību. 

Spēles gaitā dalībnieki apgūs jaunas prasmes un zināšanas, lai varētu izpildīt, 
komandiera doto uzdevumu. Darbojoties kā komandai, izlūku misija tiks izpildīta. Ja 
esi drosmīgs un vēlies uzvarēt – piesakies! 

Atsevišķi tiek piedāvāta arī Frontes mākslas darbnīca.  

Spēles ilgums: 2,5 stundas 
Maksa: 180 EUR/grupai līdz 20 personām, 250 EUR/grupai līdz 30 personām (atlaides 
Tukuma un Engures novada skolēniem) 

Vieta: Ķemeru nacionālais parks. Tālr.: 22057669, e-pasts: ribickis86@inbox.lv, www.facebook.com/latviesustrelniekikemerupurvos 
Vecuma ierobežojums: sākot no 12 gadu vecuma  
Minimālais dalībnieku skaits: 20 personas 

Rodeļu trase un bagiji atpūtas kompleksā „Zviedru cepure”  
Atpūtas komplekss „Zviedru cepure” skolēniem nu piedāvā ne vien aizrautīgus 
nobraucienus ar rodeļiem, bet arī izbraucienus ar bagijiem, kas būs piedzīvojums gan 

mazākiem, gan lielākiem bērniem. Tāpat atpūtas 
kompleksā ir iespēja pasūtīt skolēnu grupas 
ēdināšanu vai sarīkot pikniku un pavizināties zirga 
mugurā.  
Jāievēro, ka lietus laikā rodeļu trase nedarbojas!  
Adrese: „Zviedru cepure”, Matkules pagasts, Kandavas 
novads. Tālr.: 26405405, 29116362,  
e-pasts: z.cepure@gmail.com, www.zviedrucepure.lv 
GPS 57.0245777 22.5930398  
Maksa: par rodeļu nobraucienu - 1 EUR/personai grupā (no 15 personām), bagiji – 1 EUR/1 minūte.  

Izjādes ar zirgiem zirgaudzētavā “Skudru staļļi” Džūkstē  
Zirgaudzētava ''Skudru staļļi'' skolēnu grupām piedāvā ekskursiju pa unikāla dizaina stalli, 
kur acis priecēs arī dažādi jautri karikatūru zīmējumi saistīti ar zirgiem, iepazīties ar 
dažādām zirgu šķirnēm un zirgu dzīvi, paradumiem, zirglietām un staļļu ikdienu. Vēl tiek 
apskatīti gan mūslaiku, gan veco laiku rati, karaliska kariete un kamanas. Ekskursijas 
noslēgumā tiek piedāvāta vizināšanās ar zirgiem. Ir iespēja sarīkot arī pikniku. 
Saimnieki piedāvā arī izbraucienus uz pasākumiem arī ārpus Džūkstes.  
Maksa par staļļu apmeklējumu un izjādi: 2,50 EUR /personai  
Adrese: "Skudras", Džūkstes pagasts, Tukuma novads, www.facebook.com/skudrustallis  
GPS 56.7847399 23.2474322  
Pieteikties pa tālruni: 26307695  

 

 Materiāls sagatavots 2020.gada septembrī, balstoties uz tūrisma uzņēmēju sniegto informāciju.  
Laika gaitā informācija var mainīties, tādēļ pirms objektu apmeklēšanas vienmēr iesakām ar attiecīgo vietu 

sazināties. Grupas ekskursijas piesakāmas iepriekš obligāti! 

Tukuma tūrisma informācijas centrs 
Talsu iela 5, Tukums LV-3101, Tālr.: 63124451, 28311557, e-pasts:tic@tukums.lv, www.visittukums.lv 

            Skype: visittukums   Twitter: VisitTukums   Facebook: VisitTukums   Mobile App Android: Visit Tukums 
 


