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 Ar auto

•	 Rīga–Tukums	67	km	pa	valsts	galveno	

autoceļu	E22	(A10)

•	 Kuldīga–Tukums	96	km	pa	valsts	 

1.	šķiras	autoceļiem	P120	un	P130	vai	 

valsts	galveno	autoceļu	E22	(A10)

•	 Liepāja–Tukums	168	km	pa	valsts	

galveno	autoceļu	A9	un	valsts	1.	šķiras	

autoceļu	P104	vai	P98

•	 Ventspils–Tukums	124	km	pa	valsts	

galveno	autoceļu	E22	(A10)

•	 Jelgava–Tukums	54	km	pa	valsts	 

1.	šķiras	autoceļu	P98

Ar autobusu

No	Rīgas	uz	Tukumu	satiksmi	katru	otro	

stundu	nodrošina	AS	“Nordeka”	un	PSIA	

“Ventspils	reiss”	autobusi.	Informācija:	

www.autoosta.lv	vai	www.1188.lv

Ar vilcienu

No	Rīgas	uz	Tukumu	elektrovilcienu	

satiksmi	gandrīz	katru	stundu	nodrošina	

AS	“Pasažieru	vilciens”.	Informācija:	

www.pv.lv	vai	www.1188.lv

Ar lidmašīnu

Mazās	aviācijas	dalībniekiem	iespējams	

izmantot	“Jūrmala	Airport”	(aptuveni	 

5	km	no	Tukuma)	pakalpojumus	–

www.jurmalaairport.com

Auto noma Tukumā un Latvijā 

FS	Noma

Zemītes	iela	13,	Tukums.	Tālr.:	29122000

www.fsnoma.lv

Kā piezvanīt?

Starptautiskais	tālruņu	kods:	+371	

Kā nokļūt Tukumā?

Laivu	brauciens	Lielajā	Ķemeru	 

tīrelī	ar	Ozolaivas.lv



www.visittukums.lv  		3		

Neviens	nezina,	kad	un	kā	tieši	radies	sauklis	“Uz	Tukumu	pēc	smukuma!”.	 

Taču	tas	ir	zināms	un	atpazīstams	visā	Latvijā	vismaz	100	gadu.	

Kad	kāds	mēģina	iedzīt	tukumnieku	stūrī,	jautājot:	“Kur	tad	tas	smukums	jums	tai	

Tukumā	ir?”,	tukumniekos	ieslēdzas	kurzemnieku	šerpums,	un	tie	var	atbildēt	arī	

skarbi:	“Ieliec	acis	pierē,	deguns	parādīs!”	Taču	mūspuses	ļaudis	ir	viesmīlīgi,	un	

visbiežāk	tie	atbildēs:	“Paskaties	apkārt!	Pabraukā	pa	mūsu	pusi!	Te	ir	tik	smuki!	

Mazā	pilsēta,	salīdzinot	ar	galvaspilsētu,	rada	miera	un	drošības	sajūtu.	Apkārtnes	

pilis	–	viena	par	otru	krāšņākas.	Smukums	mums	mīt	dabā	–	upju	ielejās	un	ezeros,	

smilšainajā	pludmalē,	apstrādātajos	laukos,	mežos	un	pat	purvos.	Ar	nedēļu	būs	par	

maz,	lai	to	visu	apskatītu!”	Brauc ciemos un atrodi savu Tukuma smukumu! 

Izdevējs:	Tukuma	TIC,	2021
Izdevumu	finansē:	Tukuma	novada	pašvaldība

Foto:	M.	Barons,	A.	Dornis,	G.	Dieziņš	(Latvijas	Republikas	
Aizsardzības	ministrija),	M.	Gaļinovskis	(Stirnubuks.lv), 
K.	Grīnvalde,	L.	Gūtmane,	I.	Krūmiņa,	A.	Jermuts,	
M.	Judicka,	L.	Lielmane	(Tukuma	muzejs),	A.	Neilande,	
M.	Rikters,	K.	Ozola	(Tukuma	muzejs),	L.	Priedniece,	
L.	Ratniece,	O.	Saulītis	(Esplanāde),	I.	Smuškova,	
Z.	Stalidzāne,	T.	Stīpniece,	P.	Tutāns,	A.	Veigurs,	
S.	U.	Zeidenberga,	kā	arī	“Abavas”	vīna	darītava,	 
“Cafe	Vizbuļi”,	“Cinevilla	Events”,	“Iglu	Hut”,	Kalnmuiža,	
Kukšu	muiža,	Kurzemes	plānošanas	reģions,	 
“Jaunpils	alus”,	Jaunpils	SUP,	“Niedru	lija”,	Ozolaivas.lv,	 
Pūres	Šokolādes	muzejs,	Purvubrideji.lv,	Rūmenes	
muiža,	“Smārdes	medus”,	“Tēviņu	vīni”,	Latvijas	Kara	
muzejs,	Rakstniecības	un	mūzikas	muzejs,	Džūkstes	
Pasaku	muzejs

Kartes:	SIA	“Karšu	izdevniecība	Jāņa	sēta”
Druka:	SIA	“Dardedze	hologrāfija”

Ceļveža	tapšanā	izmantota	kultūrvēstures	materiālos	
publicētā,	kā	arī	tūrisma	objektu	apsaimniekotāju	
un	uzņēmēju	sniegtā	informācija	par	piedāvājumu	
tūristiem.
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Tukums – rožu un 
mākslas pilsēta

 TOP objekti maršrutā

•	 Vectukums	ar	seno	apbūvi

•		 Brīvības	laukums	un	Pils	iela

•		 Tukuma	mākslas	muzejs

•	 Tukuma	pilsētas	vēstures	muzejs	

“Pils	tornis”

•		 Tukuma	audēju	darbnīca

Pavasarī pilsētas parkā pirmās uzzied 

sniega rozes – četrās dažādās krāsās

 Īpašā garša maršrutā

•		 “Tukuma	rožu	kokteilis”	tapis	un	

nobaudāms	mājīgajā	klubā “Mojito”. 

•	 Mākslu	Tukumā	var	baudīt	ne	tikai	

muzejā,	bet	arī	pie	laternu	stabiem	

vecpilsētā.

Tukumā	satiekas	mazpilsētas	miers	un	

mūsdienu	dzīves	spraigums.	Līdzās	

klusai	un	mierīgai	muzeju	apskatei	te	var	

nodoties	arī	skaļu	un	jautru	pasākumu	

apmeklējumam.	Rīdzinieki	saka:	“Pie	jums	

te	viss	ir	tik	piemīlīgi	mazs.	Nevar	nogurt,	

un	visu	laiku	ir	interesanti!”

Tukumam	ir	senas	mākslas	un	amatnieku	

tradīcijas.	Te	1935.	gadā	izveidots	pirmais	

mākslas	muzejs	ārpus	Rīgas.	Amatniecība	

daudzus	gadsimtus	bijusi	iztikas	avots	

pilsētas	iedzīvotājiem.	Tās	liecības	

vēl	joprojām	saskatāmas	vecpilsētas	

līkumotajās	ieliņās	ar	laukakmeņu	bruģi,	

vecajiem	namiem,	kalēju	un	galdnieku	

greznotajām	durvīm	un	balkoniem.	

Dekorējumos	var	manīt	arī	rožu	ziedus.	

Pilsētas	apstādījumos	arvien	vairāk	

parādās	šis	zieds,	jo	Tukumu	tagad	

dēvējam	arī	par	Rožu	pilsētu.	

Vai tu zināji, ka…

maršruts
Mazais loks
pa Tukumu

1
Brīvības	laukums

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv

	 Tukuma	pilsētā	izveidots	īpašs	

“Rožu	maršruts”	
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Nepalaid garām

1.	maijā	Tukumā	sākas	vasaras	sezona.	

Šajā	dienā	parasti	mostas	arī	Brīvības	

laukuma	strūklaka

Lielākie pilsētas svētki	notiek	jūlija	 

vidū.	Vienu	gadu	tie	ir	Rožu	svētki,	 

otru	–	Precību	spēles	Tukumā

1 2

Z.	A.	Meierovica	laukums

Imanta	Ziedoņa	dzejolis	“Tukums” Tukuma	vecpilsētaRožu	maršruts	Talsu	ielā



6		   Maršruti Tukumā un apkārtnē

Māksla Tukumā, 
Tukums mākslā

 TOP objekti maršrutā

•	 Tukuma	Mākslas	muzejs

•	 Tukuma	vecpilsēta	–	Vectukums

•	 Leonīda	Āriņa	darba	reprodukcija	

“Glezniecisks	moments	ar	ziediem”

Tukuma pilsētas brīvdabas 

ekspozīciju var iepazīt, izmantojot 

īpašo “Mākslas maršruta” karti

Vai tu zināji, ka…

Tukuma	Mākslas	muzejs	pazīstams	ar	

izcilu	mākslas	kolekciju,	kuru	20.	gadsimta	

30.	gadu	pirmajā	pusē	sāka	veidot	

gleznotājs	Leonīds	Āriņš	(1907–1991).	

Muzeja	kolekcijā	ir	Jaņa	Rozentāla,	Johana	

Valtera,	Vilhelma	Purvīša,	Jēkaba	Kazaka,	

Ģederta	Eliasa,	Voldemāra	Tones,	Konrāda	

Ubāna,	Jāņa	Tīdemaņa,	tukumnieku	

Leonīda	Āriņa,	Anša	Artuma,	Kārļa	Neiļa,	

kā	arī	citu	mākslinieku	darbi.	Pēc	īpaša	

pieteikuma	klātienē	apskatāms	mākslas	

darbu	krājums,	kurā	atrodas	vairāk	nekā	

500	gleznu	un	200	grafiku.	

Tukuma	vecpilsētā	–	Harmonijas 

un Dārza ielā pie laternu stabiem 

skatāmas nozīmīgāko Latvijas 

mākslinieku darbu reprodukcijas,	kuru	

oriģināli	glabājas	muzeja	kolekcijā.	Abas	

ielas	ir	vēsturiskā	centra	krāšņākās	ielas	

un	tās	cieši	saistītas	ar	Tukuma	muzeju,	

kur	tas	atradies	iepriekš	(Dārza	iela	 

1943	–	1997)	un	tagad	(Harmonijas	iela	7).	

Dažādās	Tukuma	pilsētas	vietās	skatāmas	

arī	mākslinieka	Alberta Pauliņa 

reprodukcijas	ar	Tukuma	skatiem	un	

panorāmām,	aicinot	ieraudzīt	pilsētas	

krāsainību	un	gleznieciskumu.	Savukārt	

daudzdzīvokļu	namu	mikrorajonā	

skatāms Leonīda Āriņa	darbs	

“Glezniecisks	moments	ar	ziediem”	

(1984),	bet	Raudas	ielā	pie	Tukuma	

poliklīnikas	ēkas	–	sienas	gleznojums	

“Raudas	iela”.	
Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv

Brīvdabas	mākslas	ekspozīcija	pie	laternām	Dārza	ielā
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Tukuma	Mākslas	maršruta	gleznu	fragmenti

Tēma
ceļvedī

Tukuma
Mākslas 

muzeja gleznu 
kolekcija
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Tukums – kalnu 
un stāstu pilsēta

 TOP objekti maršrutā

•	 Durbes	pils	un	parks

•	 Mālkalns	ar	A.	Dumpes	pieminekli	

un	I.	Ziedoņa	ķiršu	dārzu

•	 Ginta	Haņecka	kalēja	darbnīca

•	 Salmu	darbnīca

•	 Āža	kalna	un	Vilkaču	taka	 

Raudas	mežā

Tukuma kalnu vidējais augstums 

ir 62–63 m virs jūras līmeņa

Vai tu zināji, ka…

Durbes	pils

Tukums	ir	ne	vien	rožu	un	mākslas,	bet	

arī	dārzu	un	kalnu	pilsēta.	Lūkojoties	uz	

pilsētu	no	apkārtnes	kalniem,	pavasarī	

sarkanie	māju	jumti	ieslīgs	augļu	koku	

ziedu	baltajās	kupenās,	bet	vasarā	–	

zaļo	lapotņu	jūrā.	Rudenī	pilsētiņa	būs	

kā	krāsās	jukusi	glezna,	bet	ziemā	–	

mājīgs	miestiņš,	ievīstījies	biezā,	baltā	

sniega	segā.	Un	pa	vidu	dažādi	pilsētas	

mikrorajoni,	katrs	ar	savu	rašanās	vēsturi.	

Te	vienā	ielokā	būs	Durbe	ar	pili,	parku	un	

estrādi	mežaparka	vidū,	savukārt	Veļķu	

priedēs	būs	paslēpies	Tukuma	pilskalns,	

kas	pavēstīs	par	Tukuma	aizsākumu.	No	

blakus	esošā	Pavārkalna	un	Kapu	kalna,	

kurš	reiz	dēvēts	arī	par	Karātavu	kalnu,	

pavērsies	Tukuma	pilsētas	panorāma.	

Jauntukums	mēģinās	atdzīvināt	stāstus	

par	kādreizējo	padomju	armijas	klātbūtni,	

bet	blakus	esošais	Mālkalns	ļaus	pavērties	

uz	Slocenes	ieleju	un	pilsētas	panorāmu	

no	cita	skatupunkta.	Turklāt	Mālkalnā	

zied	Imanta	Ziedoņa	un	fonda	“Viegli”	

iestādītais	ķiršu	dārzs.	

 Īpašā garša maršrutā

•	 Latvijas	lielākais	vīnogu	dārzs	atrodams	

pie	Tukuma	–	zemnieku	saimniecībā	

“Mazburkas”,	kur	degustējamas	kā	

ogas,	tā	vīnogu	vīns	un	sula.

•	 Gardākā	sviestmaize	ir	tā,	kas	paņemta	

no	mājām	līdzi	pārgājienā	un	apēsta	

brīvā	dabā.	Kāpēc	gan	ne	kāda	Tukuma	

pakalna	virsotnē?	

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Nepalaid garām

Muzeju nakts Tukumā	tradicionāli	

noslēdzas	Durbes	pilī	ar	lāpu	gājienu	no	

pils	uz	rotondu	muižas	parkā

Āža	kalna	apkārtnē	ik	gadu	jūlijā	 

notiek	izturīgāko	skrējēju	pasākums	–	

“Vilkaču maratons”

maršruts
Lielais loks
pa Tukumu

2

1 2

Daces	Lukševicas	daiļdārzs Mālkalns	un	I.	Ziedoņa	ķiršu	dārzs Ziedu	dobe	“Roze”

Ginta	Haņecka	kalēja	darbnīca
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Tukuma 
apkārtnes pilis

 TOP objekti maršrutā

•	 Jaunmoku	pils

•	 Šlokenbekas	muiža

•	 Kukšu	muiža

•	 Kalnmuiža

•	 Rūmenes	muiža

Jaunmoku	pils

Kukšu	muiža

Tukuma	puse	pārsteidz	ar	savām	pilīm	

un	muižām.	Katra	no	tām	ir	citādāka	gan	

arhitektūras,	gan	satura	ziņā.	Jaunpils	pils	

un	Šlokenbekas	muiža	vēsta	par	seniem	

un	ne	tik	seniem	viduslaikiem,	Durbes	

pils	stāsta	par	klasicisma	laiku,	bet	Kukšu	

muiža,	kā	arī	Kalnmuiža	un	Rūmenes	

muiža	Kandavas	pusē	–	par	19.	gadsimta	

nogales	kungu	māju	dzīves	ikdienu.	

Savukārt	jaunākā	no	pilīm	–	Jaunmoku	

pils	–	ne	vien	iepazīstina	ar	eklektikas	

arhitektūru,	bet	arī	pastāsta	par	Latvijas	

mežu	bagātībām.	

 Īpašā garša maršrutā

•	 Kukšu muižā	ēdienkarte	kā	tāda	

nepastāv.	Ēdieni	viesiem	tiek	gatavoti	

individuāli,	izvēloties	no	pieejamajiem	

produktiem.	Restorāns	nav	atvērts	

plašai	publikai,	ēdieni	tiek	gatavoti	tikai	

saskaņā	ar	iepriekšēju	pasūtījumu.

•	 Kalnmuižas restorāna	ēdienkartes	

lepnums	ir	muižas	dārzos	audzētie	

zaļumi,	augļi	un	dārzeņi,	medījumi	

un	sēnes	no	Kurzemes	mežiem,	gaļa,	

vēži,	foreles	un	kazas	siers	no	novada	

saimniecībām	un	restorāna	virtuves	

krāsnīs	ceptā	maize.

•	 Jaunmoku pils ģimenes restorānā 

var	baudīt	dažādu	garšu	nianses,	sākot	

no	ikdienišķām	ģimenes	pusdienām,	

kurās	bērnus	sagaidīs	viņu	vēlmēm	

īpaši	veidota	ēdienkarte,	līdz	izcilām	

sešu	kārtu	romantiskām	vakariņām	

kādā	no	pils	zālēm.

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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maršruts
Vēstures un 
arhitektūras 

maršruts

3

Jaunmoku pils kompleksā	ik	gadu	

jūlija	sākumā	notiek	Dārza	svētki

Šlokenbekas muiža	savus	Muižas	

svētkus	parasti	svin	augusta	vidū

1 2

Rūmenes	muiža

Kalnmuiža
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Viduslaiku 
Jaunpils

 TOP objekti maršrutā

•	 Jaunpils	muižas	komplekss:	 

pils,	baznīca	un	dzirnavas

•	 Viduslaiku	sēta	“Niedru	lija”

•	 Kartavu	kalns

•	 Jaunpils	Amatu	māja

•	 Radošā	darbnīca	“7	balles”

Viduslaiku	sēta	“Niedru	lija”

Jaunpils	puse	ir	īsta	viduslaiku	pērle.	

Pašā	Jaunpils	centrā	cēla	un	droša	

slejas	Jaunpils	pils,	ko	no	trim	pusēm	

apjož	ūdens,	bet	pils	biezie	mūri	ieskauj	

nelielu	pagalmu,	kurā	savulaik	noritējusi	

bruņinieku	dzīve	ārpus	karagājieniem.	

Netālu	no	Jaunpils	centra	atrodams	otrs	

viduslaiku	dzīves	centrs	–	bijušais	latviešu	

pilskalns	Kartavu	kalns.	Nedaudz	vēlākos	

laikos	uzceltā	baznīca	un	Zviedru	mūris	

nostiprinājuši	vietējo	iedzīvotāju	ideju	–	 

izveidot	pašiem	savus	viduslaikus	šajā	

laikmetā.	Aicinām	arī	ceļotājus	piedzīvot	

tos!

Garšu	medniekus	šejienieši	vilina	ne	

vien	ar	viduslaiku	ēdieniem	un	piena	

izstrādājumiem	–	pienu,	sieru,	krēmiem	

un	citiem	našķiem,	bet	arī	ar	alu,	kas	

darināts	Jaunpilī.	

 Īpašā garša maršrutā

•	 Viduslaiku	ēdienkarte	pieejama	ne	vien	

ekskursantiem,	bet	arī	ikdienā	–	pils 

viduslaiku krodziņā.

•	 Alus darītava “Jaunpils alus”  

būs	patīkams	pārsteigums	alus	

mīļotājiem	–	te	piedāvājumā	gan	

degustācijas,	gan	veikaliņš.

•	 “Lai	iemīlētu	–	jānogaršo!”	–	tā	skan	

“Jaunpils pienotavas” sauklis. 

Produkciju	var	iegādāties	ražotnes	

veikaliņā.

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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maršruts
Jaunpils – jauna 

spēka avots

4

Augusta	sākumā	Jaunpilī	ik	gadu	notiek	

Viduslaiku svētki

Katrs	jaunais	gads	Jaunpilī	tradicionāli	

iesākas	ar	Jaungada karnevālu

1 2
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Par kino un 
pasakām

 TOP objekti maršrutā

•	 Kinopilsēta	“Cinevilla”

•	 Ģimenes	vīna	darītava	“Abavas”

•	 Džūkstes	Pasaku	muzejs

•	 Zirgu	stallis	“Skudru	staļļi”

•	 Piemiņas	parks	Džūkstē	ar	 

K.	Zemdegas	pieminekli	1.	pasaules	

karā	kritušajiem	Slampes	un	

Džūkstes	draudzes	dēliem

maršruts
“Cinevilla” un 
apkārtnes kino 

vietas

5

Filmas	“Kāzas	II”	dekorācijas	Tukuma	vecpilsētā

Tukuma	mazpilsētas	šarms	un	paugurainā	

apkārtne	šurp	vilinājusi	ne	tikai	

māksliniekus,	bet	arī	filmu	veidotājus.	

Pilsētas	zemie	koka	nami	un	šauri	

līkumotās	bruģa	ieliņas	iemūžinātas	

vairākās	latviešu	mākslas	filmās.	

Skatoties	uz	apvidus	karti,	šķiet,	visa	

apkārtne	bijusi	liels	filmu	uzņemšanas	

laukums	–	gan	piekrastē,	gan	Abavas	

senlejā,	Jaunpilī	un	Dzirciemā,	gan	

apkārtnes	baznīcās.	Un	tagad	tepat,	

Tukuma	pievārtē,	atrodas	arī	pats	

nopietnākais	filmēšanas	laukums	–	

kinopilsētiņa	jeb	filmu	parks	“Cinevilla”.	

 Īpašā garša maršrutā

•	 Lielākajā	ģimenes	vīna darītavā 

“Abavas” ik	dienas	degustējami	

dzērieni,	kas	tapuši	no	Latvijas	āboliem	

un	ogām.

•	 Vai	bērnībā	ir	mēģināts	cept	ūdens	

kliņģerus?	Šo	seno	laiku	garšu	nu	var	

nobaudīt	Džūkstes Pasaku muzejā.

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv

Nepalaid garām

Maija	vidū	–	Muzeju	naktī	–	Džūkstes 

Pasaku muzejs	ir	atvērts	līdz	nakts	

vidum.	Augusta	pēdējā	dienā	vai	

septembra	sākumā	Džūkstes	Pasaku	

muzejā	svin	Pasaku	svētkus
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Pirmās	orģinālpasakas	

pieraksts,	1889.	gads

Ansis	Lerhis-Puškaitis	kopā	ar	audzēkņiem	Lancenieku	skolas	dārzā,	ap	1890.	gadu

Foto:	Rakstniecības	un	mūzikas	muzejs,	

Džūkstes	Pasaku	muzejs

Ansis	Lerhis-Puškaitis	savā	dzīvoklī	 

Lancenieku	skolā,	ap	1890.	gadu

Džūkstes	Pasaku	muzejs

Ansis	Lerhis-Puškaitis	(1859–1903)	–	

folklorists,	rakstnieks.	Viņa	sakopotās	

“Latviešu tautas teikas un pasakas” 

(no	1891.	līdz	1903.	gadam,	7	sējumos,	

ap	6650	folkloras	tekstu)	ir	otrs	lielākais	

latviešu	pasaku	un	teiku	apkopojums.	

Ansis	Lerhis-Puškaitis	latviešu	literatūrā	

uzskatāms	par	literārās	pasakas	aizsācēju

Tēma
ceļvedī

Vai tu zināji, ka…

No	1895.	līdz	1898.	gadam	A.	Lerha-

Puškaiša	vadībā	pie	Džūkstes	Biedrību	

nama	ierīkots	augļu	dārzs	ar	83	šķirnēm

Ansis
Lerhis-

Puškaitis
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Ceļojums gar Abavas 
upes sākumu

 TOP objekti maršrutā

•	 Viesatas	upesloku	dabas	 

un	izziņas	taka

•	 “Tilts	uz	nekurieni”

•	 Akmeņkaļa	Gata	Celitāna	

darbnīca	“Kaltakmens”

•	 Ķirbju	audzētava	zemnieku	

saimniecībā	“Kliblapsas”

•	 Laimoņa	Zaķa	“Īrisu	dārzs”

Nepalaid garām

Jūnijā	un	jūlijā	Laimoņa	Zaķa	“Īrisu	dārzā”	

parasti	ir	atvērto	durvju	dienas

Zemnieku	saimniecība	“Kliblapsas”“Pure	Chocolate”“Īrisu	dārzs”

Abava	ir	viena	no	17	Latvijas	upēm,	

kas	garāka	par	100	km.	Reiz	tā	kā	mazs	

strautiņš	sākusies	pāris	kilometru	

attālumā	no	Bikstu	stacijas,	bet	pēc	

padomju	laikā	veiktajiem	meliorācijas	

darbiem	tās	sākums	ir	kaut	kur	Lestenes	

un	Jaunpils	apkārtnes	purvos.	Iesākumā	

to	grūti	nosaukt	par	upi,	bet	tās	

pieteka	Viesata	šajā	posmā	izskatās	pat	

iespaidīgāka	par	iztaisnoto	Abavu.	

Ikvienu	šajā	maršrutā	pārsteigs	Viesatas	

upītes	straujais	tecējums	un	krastu	

ainavas	Viesatas	upesloku	dabas	takā.	

Latvijas	apceļotāji	te	izsaucas:	“Te	taču	

ir	tikpat	iespaidīgi	kā	Gaujas	Nacionālajā	

parkā!”	Mistisks	un	pārdomas	raisošs	

būs	“Tilts	uz	nekurieni”	Sātos,	bet	garšas	

piedzīvojumu	sagādās	šokolādes	muzeja	

apmeklējums	Pūrē.	

 Īpašā garša maršrutā

•	 Viena	no	labākajām	šokolādēm	Latvijā	

nobaudāma	“Pure Chocolate” 

Šokolādes muzejā.

•	 Gardākie	āboli	un	stāsti	baudāmi	

zemnieku	saimniecības	“Rūķīši” 

ābeļdārzā.

•	 Pat	ja	ķirbis	līdz	šim	nav	garšojis,	ikviens	

noteikti	atradīs	savējo	zemnieku 

saimniecībā “Kliblapsas”.
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maršruts
Nesteidzīgajiem 
dabas un lauku 

mīļotājiem

6

Viesatas	upesloku	dabas	un	izziņas	taka

Vai tu zināji, ka…

Viesatas	upesloku	takas	posmā	Viesatas	upīte	izmet	vairāk	 

nekā	20	lokus.	Varbūt	Viesatas	upe	ir	līkumotakā	Latvijā?	
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Abavas	senleja	ir	viena	no	izteiktākajām	

upju	senlejām	Latvijā.	Tā	veidojusies,	

plūstot	ledāju	kušanas	ūdeņiem.	

Taču	līdzās	dabas	unikalitātei	un	

iespaidīgumam,	tikpat	vērtīga	apskatei	ir	

arī	Kandavas	mazpilsēta.

Kandavu	piemin	arī	kā	gleznotāju	un	

mīlētāju	pilsētu	un	dēvē	par	gleznaino	

Abavas	ielejas	pērli.	Tās	bruģētās	ieliņas	

un	laternu	gaismas	vilina	iepazīties	ar	

seno	Kuršu	pilskalnu,	uzkāpt	Bruņinieku	

Kurzemes Šveice 

 TOP objekti maršrutā

•	 Kandavas	vecpilsēta

•	 Dabas	parks	“Abavas	senleja”

•	 Lauku	māja	“Indāni”

•	 Buses	(Matkules)	kuršu	pilskalns

•	 Atpūtas	centrs	“Zviedru	cepure”

Laivošana	Abavas	upē

pilskalnā,	pastāvēt	uz	Latvijā	vecākā	

akmens	mūra	tilta	vai	ielīgot	Jāņus	ozolu	

paēnā	“Ozolāju”	brīvdabas	estrādē.	Uz	

māju	sienām	te	atradīsiet	dzejoļus,	kas	

vēstī	par	Latvijas	skaistumu.	Bet,	kad	

pilsēta	iepazīta,	var	doties	ceļā	pa	Abavas	

senlejas	skaistāko	posmu,	sauktu	par	

Kurzemes	Šveici.

 Īpašā garša maršrutā

•	 Tikai	Kandavas novada muzejā 

iespējams	pareizi	nobaudīt	ozolzīļu	

kafiju,	kas	bijis	ierasts	kandavnieku	

dzēriens	20.	gs.	30.	gados.

•	 No	Kalnmuižas	paveras	brīnišķīgs	

skats	ne	vien	uz	muižas	ābeļdārzu,	bet	

arī	uz	Abavas	senleju,	kas	pat	steidzīgos	

apstādinās	mierpilnai	ēdienreizei	

muižas	restorānā.

•	 Lauku māja “Indāni”	sniegs	patiesu	

lauku	dzīves	garšu	–	te	viss	ir	pa	īstam.

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv

Abavas senlejas posmu no Kandavas 

līdz Sabilei dēvē par Kurzemes Šveici

Vai tu zināji, ka…
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Buses	(Matkules)	kuršu	pilskalnsKalnmuiža Kandavas	vecpilsēta

Kandavas	vecpilsēta

Nepalaid garām

Maija	beigās	Kandava	svin	

pilsētas svētkus

Ceļotāju	diena	Abavas	senlejā	

parasti	notiek	augustā

1 2

maršruts
No Kandavas
līdz Sabilei

7



20		   Maršruti Tukumā un apkārtnē

Amulas un 
Imulas krastos

 TOP objekti maršrutā

•	 Kurzemes	cietokšņa	muzejs

•	 Smiltiņkalns	un	dabas	taka

•	 Seno	lietu	krātuve	Vānē

•	 Pūces	ūdensdzirnavas	un	ģenerāļa	

Ludviga	Bolšteina	muzejs

Nepalaid garām

Ik	gadu	21.	jūnijā	ģenerāļa	Ludviga 

Bolšteina muzejā	notiek	pasākums,	

godinot	ģenerāļa	piemiņu

Ģenerāļa	Ludviga	Bolšteina	muzejs Smiltiņkalns	un	dabas	taka

Amula	un	Imula	ir	lielākās	Abavas	

upes	pietekas,	kas	dažādos	rakstos	

vienmēr	pieminētas	kā	māsiņas.	Tās	ir	

arī	straujākās	palu	upes	Kurzemē.	Taču	

to	augštecē	dzīve	rit	rāmi,	jo	te	stiepjas	

plaši	meži	un	labību	lauki.	Te,	kur	savulaik	

filmētas	dažas	no	skaistākajām	un	

vecākajām	latviešu	kinofilmām,	atrodas	

arī	slavenā	Kurzemes	katla	robežlīnija.

Kā	piemiņas	zīme	šajā	maršrutā	

apskatāms	Kurzemes	cietokšņa	muzejs,	

kurš	stāsta	gan	par	apkārtnes	vēsturi	

starpkaru	laikā	20.	gadsimtā,	gan	par	

2.	pasaules	kara	norisi	tā	saucamajā	

Kurzemes	katlā.	21.	gadsimtā	maigumu	

un	mieru	ceļojumā	piešķirs	šejienes	

privātie	kolekciju	dārzi:	pie	Jautrītes	

Ozolas	“Jāņa	dārzā”	Vānē	apskatāmas	

ziedu	karalienes	rozes,	bet	Intas	

Seredjukas	dārzā	netālu	no	Pūces	

ūdensdzirnavām	pārsteigs	dāliju	šķirņu	

daudzveidība.	Te	būs	interesanti	arī	

praktiskajiem	latviešiem,	jo	Intas	kundzes	

dārzā	aug	vēl	150	tomātu	šķirnes	un	

dažādi	citi	neparasti	dārzeņi.

 Īpašā garša maršrutā

•	 Zemnieku saimniecībā “Birznieki” 

ne	vien	apskatāms	kazu	ganāmpulks,	

bet	degustējams	un	iegādājams	 

pašu	gatavots	kazu	siers.	

•	 Ivo	Immermanis	zemnieku 

saimniecībā “Tēviņi”	darina	 

mājas	vīnus.

•	 Intas Seredjukas dārzā	vasaras	otrajā	

pusē	var	nogaršot	visdažādāko	krāsu	

un	formu	tomātus.

maršruts
Kurzemes 

cietokšņa stāstos 
ieklausoties

8
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Vai tu zināji, ka…

Plāņu	muiža	bija	viena	no	vietām,	kur	 

1945.	gada	8.	maijā	24.	vācu	kājnieku	

divīzijas	ģenerālis	fon	Šulcs	parakstīja	

kapitulācijas	aktu,	līdz	ar	ko	beidza	

pastāvēt	Kurzemes	katls

Kurzemes katls	–	nosacīts	apzīmējums	

teritorijai	Kurzemē	trijstūrī	Liepāja–

Tukums–Ventspils,	kurā	 

2.	pasaules	kara	laikā	no	1944.	gada	

oktobra	līdz	1945.	gada	maijam	Sarkanā	

armija	(1.	Baltijas	un	2.	Baltijas	frontes,	

t.	sk.	22.	armijas	sastāvā	arī	130.	latviešu	

strēlnieku	korpuss)	bija	ielenkusi	un	

bloķējusi	Vācijas	armijas	grupu	Kurzemē	–	

2	armijas,	32	divīzijas.	Tajā	ietilpa	arī	divas	

latviešu	leģiona	divīzijas

Sarkanās	armijas	karavīri	Tukumā,	1945.	gada	maijsFoto:	Latvijas	Kara	muzejs

Tēma
ceļvedī

Militārā 
vēsture

Ekspozīcija	Kurzemes	cietokšņa	muzejā
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Ak, svētā 
Lestene!

 TOP objekti maršrutā

•	 Lestenes	baznīca

•	 Lestenes	Brāļu	kapi

•	 Piemiņas	vieta	Kurzemes	cietokšņa	

aizstāvjiem	ar	O.	Feldberga	

veidoto	piemiņas	zīmi	un	Ģ.	Burvja	

piemineklis	“Sarkanais	pret	brūno”	

bijušo	“Rumbu”	māju	vietā

•	 Zirgu	stallis	“Skudru	staļļi”

•	 Džūkstes	Pasaku	muzejs

Lestenes	baznīca

Teiciens	“Ak,	svētā	Lestene!”	radies	pirms	

300	gadiem	Lestenes	baznīcas	dēļ,	jo	tās	

interjers	ir	bijis	ļoti	krāšņs.	Tik	krāšņs,	ka	

tās	aplūkotājiem	mute	pavērusies	vaļā	

vistiešākajā	vārda	nozīmē.	Šobrīd	notiek	

aktīva	baznīcas	atjaunošana.	Atgriezies	

greznais	baznīcas	altāris	un	kancele,	arī	

kungu	sols.	No	krāsu	košuma	jau	tagad	

gribas	atkal	teikt:	“Ak,	svētā	Lestene!”

Blakus	baznīcai	plešas	Brāļu	kapi,	kas	

veltīti	tiem	latviešu	zēniem	un	vīriem,	

kuri	2.	pasaules	kara	noslēgumā	

izvēlējās	cīnīties	par	neatkarīgu	Latviju.	

Pārapbedīto,	kā	arī	piemiņas	sienās	

iekalto	kritušo	kareivju	vārdu	skaits	

pārsteigs	un	vienlaikus	liks	aizdomāties,	

cik	pretrunīgs	var	būt	karš.

maršruts
Kurzemes

baroka
meklējumos

9

Lestenes baznīca drīzumā atkal kļūs 

par izcilāko baroka pieminekli Latvijā

Vai tu zināji, ka…

Gan	16.	martā,	gan	8.	maijā	Lestenes	 

Brāļu	kapos	plīvo	daudz	jo	daudz	karogu

Nepalaid garām

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Meklē Tukuma novada tūrisma  

karti, kurā iezīmēti pilsētas un  

novada maršruti 
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Ceļojot	pa	Latviju,	itin	bieži	braucēju	vidū	

atskan	izsauciens:	“Cik	Latvija	ir	skaista!”	

Visbiežāk	šī	frāze	dzirdama,	braucot	pa	

līkumotiem	ceļiem,	kalniem,	pakalniem,	

redzot	apstrādātus	laukus	vai	kādu	

ganāmpulku,	krāšņus	ziedus	pie	mājām	

vai	plašus	augļu	dārzus	ceļa	malā.

Tieši	šādu	ainavu	piedāvā	maršruts	

“Pār	kalniem	uz	jūru”,	jo	tradicionālo	

Ziemeļkurzemes	ainavu	veido	pakalnu,	

ceļu	līkloču,	unikālu	dabas	objektu	

un	interesantu	kultūrvēsturisko	vietu	

sakopojums.	Dodoties	pār	kalniem	uz	

Pār kalniem 
uz jūru

 TOP objekti maršrutā

•	 Kaives	Senču	ozols

•	 Rožu	kolekcijas	dārzs	“Rozītes”

•	 Jāņupītes	dabas	taka

•	 Pastariņa	muzejs

•	 Dzirnavu	muzejs	Rideļu	dzirnavās

Rožu dārzā “Rozītes” apskatāms vairāk 

nekā 400 dažādu rožu šķirņu

Vai tu zināji, ka…

Pastariņa	muzejs

Cēres	zīdkoku	ogas

jūru,	iespējams	gan	sastapt	Baltijas	

resnāko	ozolu	–	Kaives	ozolu	–	un	

paviesoties	skaistākajā	Kurzemes	rožu	

dārzā	“Rozītes”,	gan	ieraudzīt	mazākās	

lauku	mājiņas	Ziemeļkurzemes	lauku	

sētā	–	Pastariņa	muzejā.	Savukārt	

Rideļu	dzirnavu	kafejnīcā	nogaršojamas	

labākās	un	garšīgākās	pankūkas,	kā	arī	

dzirnavezerā	nozvejotais	loms.

 Īpašā garša maršrutā

•	 Kā	smaržo	īsta	lauku	maizīte	un	

tikko	gatavots	sviestiņš,	var	uzzināt,	

piesakoties	uz	īpašajām	programmām	

Pastariņa muzejā.

•	 Zemnieku saimniecības 

“Jaunlagzdiņi”	aveņu	dārzā	ceļotājam	

ļauts	pieēsties	ogas	un	pat	salasīt	līdzi	

uz	mājām.

•	 Cik	dažādi	var	pagatavot	un	pasniegt	

pankūkas	–	to	var	uzzināt	Rideļu 

dzirnavu krodziņā “Cope”.

maršruts
Ziemeļkurzemes 
ainavas un lauku 

sētas 

10

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Nepalaid garām

Maija	vidū	Muzeju naktī Pastariņa	

muzejā	viss	notiek!	Ir	vērts	atbraukt.

Vasaras saulgriežu svinēšana	Pastariņa	

muzejā	aicina	atgriezties	pie	senām	

tradīcijām

Jūlija	beigās,	kad	Latvijā	svin	Annas	un	

Jēkaba	dienu,	Pastariņa	muzejā	svin	

Saimnieku un saimnieču dienu

Jūlijā	–	lielākajā	rožu	ziedēšanas	laikā	–	

rožu dārzā “Rozītes” parasti	svin	Dārza	

svētkus	jeb	Mazos	rožu	svētkus	

1 32

Jāņupītes	dabas	taka

Rideļu	pankūkasZemnieku	saimniecība	“Jaunlagzdiņi” Rožu	kolekcijas	dārzs	“Rozītes”



26		   Maršruti Tukumā un apkārtnē

Gar jūras krastu

 TOP objekti maršrutā

•	 Kupskalnu	dabas	taka	un	

Lapmežciema	vecais	mols

•	 Lapmežciema	muzejs

•	 Ragaciema	sedumi

•	 Zušuciema	parks	Engurē

•	 Saieta	nams	–	bijusī	Engures	

jūrskolas	ēka

Zvejnieki savu zvejas tīklu īpašuma 

zīmes iestrādāja tīklu pludiņos

Vai tu zināji, ka…

Lapmežciema	muzejs

Bērzciems,	pie	“Cafe	Vizbuļi”

Tikai	stundas	brauciena	attālumā	no	

Rīgas	sākas	Rīgas	jūras	līča	Kurzemes	

piekraste.	Šajā	ceļa	posmā	ceļotājus	

sagaida	klusie,	savdabīgie	zvejnieku	

ciemi,	kuros	vecas	zvejnieku	būdiņas	

mijas	ar	modernām	vasarnīcām,	bet	

smilšainas	pludmales	–	ar	akmeņainu	

jūras	krastu.	Te	var	ļauties	brīvdienu	

laiskumam	baltajās	pludmales	smiltīs,	

izbaudīt	svaigo	jūras	gaisu,	sajust	vēju	

jahtas	izbraucienā	un	pamieloties	ar	tikko	

kūpinātām	zivīm.	

Ja	būs	vēlme	uzzināt	ko	vairāk	par	ne	

tik	vieglo	zvejnieku	dzīvi	agrākos	laikos,	

tad	var	iegriezties	Lapmežciema	muzejā,	

Apšuciema	bibliotēkā	un	Engures	Saieta	

namā	–	bijušajā	Engures	jūrskolas	ēkā,	

kur	iepazīstama	zvejniekciemu	vēsture.	

Šodienas	piekrastes	zvejnieku	vēl	var	

satikt	Ragaciema	sedumos,	savukārt	

zivis	var	meklēt	vietējās	tirgotavās	un	

zvejnieku	sētās.

 Īpašā garša maršrutā

•	 Zvejnieku sētā “Dieniņas”,	

piesakoties	ekskursijā	ar	īpašu	

programmu,	var	nogaršot	gan	zivju	

zupu,	gan	kūpinātas	vietējās	zivis.

•	 Ģimenes uzņēmums “Reiņa zivis” 

redzams	tirdziņos	gandrīz	vai	katrā	

Latvijas	pilsētā,	bet	Lapmežciemā	var	

apskatīt,	kā	kūpinājumi	top	un	kādi	tie	

ir,	tikko	iznākuši	no	kūpinātavas.

•	 “Bermudas”	ir	zivju	restorāns	

Ragaciemā,	kurā	nobaudāmas	jūras	

veltes	no	tālām	jūrām.

•	 Kafejnīcā “Būda”	var	pieteikties	

uz	Baltijas	jūras	zivju	produkcijas	

degustāciju,	bet	ikdienas	ēdienkartē	

var	gadīties	ieraudzīt	arī	turpat	blakus	

Engures	ezerā	nozvejotu	zivi.

•	 Kafejnīcas “Engure Cafe”	ēdienkartē	

mēdz	būt	ēdiens	“Dienas	loms”,	kas	

nozīmē	–	ko	jūra	vietējam	zvejniekam	

devusi,	tas	kafejnīcā	uz	galda.

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Nepalaid garām

Jūlija	otrajā	sestdienā	nu	jau	vairākus	

gadu	desmitus Engurē svin Jūras 

svētkus,	bet	Lapmežciemā – Zvejnieku 

svētkus

Augusta	pēdējā	nedēļas	nogalē	jūras	

krastā	kur	ugunskurus,	svinot	Senās 

uguns nakti

Jūlija	pēdējā	svētdienā	Ragaciema	

sedumos	vietējie zvejnieki parasti 

uzspēlē teātri.	To	ir	vērts	redzēt!

maršruts
Saule, jūra
un smiltis

11

1 32

Zivis	gardēžiemMagnoliju	dārzs	Engurē Zveja	Bērzciemā

Engures	jahtu	piestātne
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Apkārt 
Engures ezeram

 TOP objekti maršrutā

•	 Engures	ezers	un	putnu	

vērošanas	tornis

•	 Savvaļas	zirgu	un	govju	

ganības	ezera	pļavās

•	 Orhideju	taka

•	 Zvejnieku	sēta	“Dieniņas”

Engures ezera apkārtne reiz bijusi 

nozīmīga dzintara ieguves vieta

Vai tu zināji, ka…

maršruts
Savvaļas orhidejas, 

mājdzīvnieki un 
putnu vērošana

12
Zvejnieku	sēta	“Dieniņas”

Doties	apkārt	Engures	ezeram	ir	vērts,	

ja	patīk	vērot	dabu,	dzīvniekus,	ūdeņu	

rāmumu	un	saules	rietus,	ieraudzīt	retas	

augu	sugas	vai	salasīt	pilnus	ogu	vai	sēņu	

grozus.	Vērojot	putnus	no	skatu	torņiem	

un	pastaigājoties	pa	dabas	takām,	

iespējams	labāk	saprast	dabā	notiekošo	

un	atklāt	daudz	jauna	un	interesanta.	

Vai	varat	iedomāties,	ka	reiz	sensenos	

laikos	te	pletusies	jūra?	Vai	varat	

iedomāties,	ka	reiz	šī	vieta	ir	bijusi	

nopietna	dzintara	ieguves	vieta?	Vai	

varat	iedomāties,	ka	vēl	nesen	vietējie	

iedzīvotāji	te	ganījuši	savas	govis	un	

pļāvuši	sienu,	lai	kūtī	nepietrūktu	barības	

ziemai?	Tik	neiedomājamus	stāstus	spēj	

pastāstīt	šejienes	ainava…

 Īpašā garša maršrutā

•	 “Cafe Vizbuļi” Bērzciemā	var	

nobaudīt	kanēļa,	magoņu,	ķimeņu	un	

citas	smalkmaizītes,	kuru	garša	liek	

atcerēties	par	vecmāmiņu	ceptajiem	

gardumiem.

•	 Apkārtnes	mežos	aug	daudz	ogu	

(mellenes,	brūklenes)	un	sēņu	–	atliek	

vien	salasīt	un	mājās	pagatavot	kaut	

ko	tūlītējai	lietošanai	vai	ziemas	

krājumiem.
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Nepalaid garām

Pavasarī	un	rudenī	dabas	parkā	notiek	

putnu vērošanas dienas

Orhideju	taka Orhideju	taka Savvaļas	zirgu	un	govju	ganības

Savvaļas	zirgu	un	govju	ganības	ezera	pļavās

“Cafe	Vizbuļi”

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Ķemeru
Nacionālajā parkā

 TOP objekti maršrutā

•	 Lielā	Ķemeru	tīreļa	laipa

•	 Kaņiera	ezers	ar	putnu	vērošanas	

torni	un	Niedrāja	laipu

•	 Labirinti,	Baskāju	un	Mākslas	takas	

“Valguma	pasaulē”

•	 Dunduru	pļavas

•	 Pētera	Tutāna	pinēju	darbnīca

Pie Kaņiera ezera esošā kadiķu audze 

ir viena no lielākajām Latvijā

Vai tu zināji, ka…

maršruts
Purvu un mežu 

pasaules brīnumi

13
Saulrieta	laivu	braucieni	Ķemeru	tīrelī	ar	Ozolaivas.lv

Ķemeru	Nacionālais	parks	citu	vidū	izceļas	

ar	daudzveidīgo	purvu	pasauli.	Tajā	

sastopami	gan	augstie	sūnu,	gan	zemie	

zāļu	un	pārejas	purvi.	Lielais	Ķemeru	

tīrelis	ir	viens	no	lielākajiem	augstajiem	

purviem	Latvijā.	Te	ieraudzīsiet	arī	augu	–	

kukaiņu	ēdāju.	Šeit	ir	iespēja	doties	vērot	

saullēktu	vai	saulrietu	ne	vien	kājām	pa	

laipu,	bet	arī	ar	purva	kurpēm	vai	laivā.

Savukārt	Kaņiera	ezers	ir	starptautiski	

nozīmīga	migrējošo	putnu	atpūtas	un	

barošanās	vieta.	Ezera	malā	ir	putnu	

vērošanas	tornis	un	izveidota	īpaša	

Niedrāja	laipa,	kas	ved	cauri	niedrēm	

ezerā	–	ikviens	var	mazliet	sajusties	kā	

putns,	kas	niedrēs	dzīvo.	Ornitologu	vidū	

šo	taku	dēvē	par	Bārdzīlīšu	taku.	

Parkā	mīt	tādas	retas	putnu	sugas	kā	

melnie	stārķi,	jūras	ērgļi,	mazie	ērgļi	un	

griezes.	Mitrie	meži	ir	mājvieta	retajām	

dzeņu	sugām.	Starp	citu,	tieši	tāpēc	par	

parka	simbolu	izraudzīts	dzenis.	

 Īpašā garša maršrutā

 “Valguma pasaules” restorānā	daudzi	

ēdieni	top	no	Ķemeru	Nacionālajā	

parkā	augošajām	dabas	veltēm,	kā	arī	

vietējo	zemnieku	izaudzētā.
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Nepalaid garām

Rudenī	Ķemeru	Nacionālais	parks	

organizē	Ceļotāju dienas

Dunduru	pļavas	un	Starpiņupītes	ieteka	

jūrā	ir	iecienītas	putnu vērošanas vietas 

pavasarī un rudenī 

Jūnija	beigās	un	jūlija	sākumā	Ķemeru	

Nacionālajā	parkā	notiek	Sikspārņu 

naktis

1 32

Sēra	dīķu	taka	Raganu	purvā

“Purvu	bridēji” Lielais	Ķemeru	tīrelis

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Kurp doties? 
 

Piedāvājumi 
tūristiem
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Labjūtei un 
atpūtai

 TOP objekti

•	 Baskāju	un	Mākslas	taka 

“Valguma	pasaulē”

•	 Jūras	piekraste	

•	 Rožu	kolekcijas	dārzs	“Rozītes”

•	 Laimoņa	Zaķa	“Īrisu	dārzs”

•	 Ligitas	Čukures	magnoliju	dārzs

•	 Bišu	namiņš	pie	Māra	Ērenfrīda

•	 Zemnieku	saimniecības	“Mauri”	

bišu	mājas

•	 Pirts	“Amājas”

•	 Brīvdienu	mājas	“Bramaņi”	pirts

•	 “Virsaišu	pirts”

•	 Lauku	mājas	“Indāni”	pirtiņa

Tukuma	pusei	ir	paveicies,	jo	tā	ir	bagāta	

ar	dabas	kultūrvēsturisko	mantojumu.	

Plašie	meži,	lielie	purvi,	daždažādās	

pļavas	un	60	km	garais	jūras	krasts	ir	

pamats	daudzveidīgajiem	dabas	parku	un	

taku	un	aktīvās	atpūtas	piedāvājumiem,	

tādējādi	veicinot	veselīgu	dzīvesveidu	un	

dabas	izziņu	cilvēkos.	

Dārzu	mīļotāju	veidotie	daiļdārzi	aicina	

ieraudzīt	skaisto,	ko	ceļotājs	var	izveidot	

arī	savā	dārzā.	Tie	atgādina,	ka	katrā	

latvietī	“sēž	zemnieks	vai	dārznieks”,	un	

raisa	personīgu	emocionālu	pieredzi	un	

Latvijas	zemes	izjūtu	sevī.	

Kultūras	mantojums	caur	muzeju	un	

zināšanu	prizmu	ir	ļāvis	veidot	kultūras,	

izziņas	un	labjūtes	piedāvājumus:	

dabas	un	vietas	izziņas	programmas	un	

pasākumi	palīdz	ieraudzīt,	atpazīt,	uzzināt	

un	saprast	dabā	un	cilvēkos	notiekošos	

procesus,	baudīt	vidi	tās	visplašākajā	

izpratnē	un	uzlabot	savu	garīgo	un	fizisko	

veselību	un	labsajūtu.	

Baudi	nesteidzoties,	izzini	piedaloties	un	

pamēģinot!

 Nepalaid garām

•	 Izmanto	iespēju	un	vēro	saulrietu	vai	

saullēktu	Ķemeru	Nacionālajā	parkā	

365	rītus	un	vakarus	gadā!

Baskāju	taka	“Valguma	pasaulē”Magnoliju	dārzs

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Vairāk	par	dārziem	Latvijā	un	 

Igaunijā:	www.gardenpearls.eu

visdažādākās	rožu	šķirnes.	Rožu	stādi	ir	

gan	iedzīvotāju,	gan	vietējo	uzņēmēju	

dāvināti,	kā	arī	iegūti	tradicionālo	

Rožu	svētku	akcijas	“Uzdāvini	rožu	

stādu	pilsētai”	laikā.	Savukārt	Pils	iela	

ir	pārtapusi	par	sava	veida	Rožu	ielu,	jo	

pie	katra	nama	vasarā	tajā	kā	zaldātiņi	

stāv	lielie	rožu	podi,	sargājot	pilsētas	

smukumu.

Kamēr	Tukumā	–	rožu	pilsētā	gan	vasarā,	

gan	rudenī	iepazīstams	un	izsmaržojams	

ir	īpašais	Rožu	maršruts,	pilsētas	apkārtnē	

iepazīstams	ne	viens	vien	kolekcijas	vai	

košumdārzs.	Tukuma	pievārtē	atrodamas	

dažādu	laiku	muižas	un	dažādu	veidu	

dārzi	un	parki	to	tuvumā.	Savukārt	

košumdārzu	mīļotājiem	apskatāms	ne	

viens	vien	kolekcijas	dārzs,	smukumdārzs	

vai	dārzs-stādaudzētava.

Dārzu pērles

 TOP objekti

•	 Rožu	kolekcijas	dārzs	“Rozītes”

•	 Laimoņa	Zaķa	sīpolpuķu	dārzs	 

“Iris	Garden”

•	 Jāņa	Auziņa	dārzs	“Hederas”

•	 Daces	Lukševicas	daiļdārzs	Tukumā

•	 Ligitas	Čukures	daiļdārzs	–	 

Magnoliju	dārzs	Engurē

Dārzu	un	parku	apmeklējums	ir	pateicīgs	

ceļojumu	galamērķis,	jo	tajos	iespējams	

gan	priecāties	par	dabas	skaistumu,	gan	

izturēt	saules	karstumu	vai	nedaudz	

paslēpties	no	pēkšņi	uznākušā	lietus.	

Turpinot	rožaudzēšanas	tradīcijas	un	

cildinot	Tukuma	kā	rožu	pilsētas	slavu,	

Tukuma	pilsētā	izveidotas	kopskaitā	

gandrīz	20	rožu	dobes,	kurās	aplūkojamas	

Tukuma pusē apmeklējami vismaz 

20 dažādi vēsturiskie parki un 

košumdārzi

Vai tu zināji, ka…

Rožu	kolekcijas	dārzs	“Rozītes”

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Z/s	“Rūķīši”	ābeļdārzs

Laimoņa	Zaķa	dārzs

Daces	Lukševicas	dārzs

Tēma
ceļvedī

Krāšņākie
dārzi
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lietu	skaits	un	izbaudīto	vietu	šarms	ir	

daudz	iespaidīgāks.	Ja	ceļo	no	Rīgas,	

atbraukšanai	līdz	Tukumam	izmanto	

vilcienu	un	tad	dzelzceļa	stacijā	 

“Tukums	I”	sāc	savu	ceļojumu!

 Nepalaid garām

•	 Visu	par	laivošanu	Kurzemes	upēs	vari	

uzzināt	www.upesoga.lv

•	 Vismaz	divas	dienas	no	garā	pārgājienu	

maršruta	“Jūrtaka”	jeb	60	km	noejami	

Tukuma	piekrastē	–	no	Bērzciema	līdz	

Bigauņciemam.	Uzzināt	par	to	var	

www.jurtaka.lv

•	 Esi	viens	no	mežu	taku	skrējējiem	un	

par	skrējienu	posmiem	un	datumiem	

interesējies	www.stirnubuks.lv

•	 Garākā	pārgājienu	maršruta	mežā	

Tukuma	apkārtnes	posmus	meklē	

www.meztaka.lv

Ceļo aktīvi!

 TOP objekti

•	 Rodeļu	trase	un	bagiji	 

“Zviedru	cepurē”

•	 Veikparks,	kā	arī	kalnu	un	distanču	

slēpošanas	trase	“Milzkalns”

•	 Pārgājieni	ar	purva	kurpēm	 

kopā	ar	“Purvu	bridējiem”

•	 Pilsētalpīnisms	un	militārās	sporta	

spēles	“X-UNIT”

•	 Tukuma	Golfa	klubs

•	 Latviešu	strēlnieku	piedzīvojumu	 

spēle	“Izlūku	gaitās”

Blakus	tradicionālajai	aktīvajai	atpūtai	–	 

zirgu	izjādēm,	velomaršrutiem,	

pārgājieniem	un	peintbolam,	–	

Tukuma	pusē	var	izbaudīt	arī	citādākus	

piedāvājumus.	Kā	vienu	no	šiem	

piedāvājumiem	var	minēt	“Zviedru	

cepuri”	Abavas	senlejā,	kas	izveidojusi	

Latvijā	pirmo	un	Kurzemē	vienīgo	rodeļu	

trasi. 

Tukuma	pusē	ziemas	priekus	var	baudīt	

gan	kalnu,	gan	distanču	slēpotāji,	

snovotāji	ar	pieredzi	un	arī	tie,	kam	

ziemas	sporta	veidu	iemaņas	ir	tikai	pašas	

minimālākās.	Tepat	ir	arī	vairākas	trases	

distanču	slēpošanai,	bet	tiem,	kam	patīk	

pārgājieni	ir	iespēja	apaut	sniega	kurpes	

un	doties	ceļā.

Ceļojot	ar	velosipēdu,	ceļošanas	

ātrums	ir	mazāks,	nekā	braucot	ar	

automašīnu,	taču	līdz	ar	to	arī	ieraudzīto	

Latvijā populārākais meža taku 

skrējiens “Stirnu buks” dzimis 

Tukuma pusē

Vai tu zināji, ka…

Jātnieku	sporta	skola	“Morfijs”

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Purvubrideji.lv 
T.	20383902,	29775177 
www.purvubrideji.lv

Saulrieta laivu braucieni 
Ķemeru tīrelī
T.	23202900,	26761807
www.ozolaivas.lv

Tukuma Jātnieku  
sporta klubs 
T.	29212644

Zirgu izjādes “Vītoliņi” 
T.	29147488
www.baibas-zirgi.mozello.lv

Zirgu izjādes “Ruģeļi” 
T.	22427274 
www.zaigashorses.1w.lv

Tukuma ledus halle  
T.	63107470,	26633273	  
www.thl.lv	

Tukuma Golfa klubs  
T.	29474990,	26367797 
www.tukumagolfaklubs.lv

“Balticbees Jet Team” 
izklaides lidojumi 
T.	26011695 
www.balticbees.com

Kalnu slēpošana un  
veikbords “Milzkalns” 
T.	26222333
www.milzkalns.lv	

“Jaunūdri”  
distanču slēpošana 
T.	26439336

Aktīvas un prāta spēles  
dabā “Sveikuļi” 
T.	29232026
www.	sveikuli.lv

Komandu saliedēšanas  
spēles “Notikumu raktuves” 
T.	29493033,	26554795 
www.raktuves.lv

Grupu saliedēšanas  
spēles un pilsētalpīnisms 
“X-UNIT” 
T.	29969613

Izlūku gaitās 
T.	22057669	 
www.facebook.com/ 
latviesustrelniekikemerupurvos

Zirgu izjādes  
“Skudru staļļi” 
T.	26307695	

JSK “Lejnieki”
T.	26394516	
www.facebook.com/
jatniekusportaklubsLejnieki

Jātnieku sporta skola “Morfijs” 
T.	26388800	

“Ivetas zirgi” 
T.	29186169
www.facebook.com/
stallisIvetasZirgi

Zirgu izjādes “Upeslīči” 
T.	29257171	

Viduslaiku sēta  
“Niedru lija” 
T.	26336513 
www.viduslaikos.lv	

Kaņiera ezera laivu bāze  
T.	29253514

“Pure wake” veikborda parks 
T.	20004460

“Labākā vasara”  
atpūta uz ūdens
T.	23771600 
www.labakavasara.mozello.lv

Ūdensmotocikli  
“RS Noma”
T.	28383078
www.rsnoma.mozello.lv

“Stirnu	buks”	Āža	kalnāwww.ozolaivas.lv

Rideļu dzirnavas –  
atpūta uz ūdens 
T.	26536532 
www.rideludzirnavas.lv

Atpūta uz ūdens ar SUP  
“Pērle rada” 
T.	26417818	 
www.perlerada.com

SUP Bērzciems
T.	26600047
www.facebook.com/
supberzciems

SUPi Jaunpilī
T.	26259575	
www.instagram.com/
jaunpils_sup

Laivas Kandavā  
T.	29199834 

“Zviedru cepure” 
rodeļi un bagiji  
T.	26405405	 
www.zviedrucepure.lv	

Peintbols “2XL” 
T.	22494904 
www.peintbols2xl.mozello.com

Peintbols “Laiviņas” 
T.	29780362	 
www.peintbolaparks.com	

“Motoparks Kandava”  
T.	29131202

Kandavas kartingu trase 
T.	25728211 
www.kartodroms.lv
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Pārgājieni 
Tukuma pievārtē

 TOP objekti 

•	 Vilkaču	un	Āžu	kalna	takas

•	 Viesatu	upesloku	taka

•	 Jāņupītes	(Jānīša)	dabas	taka

•	 Purva	laipa	Ķemeru	nacionālajā	

parkā

•	 Imulas	takas	Abavas	senlejā

Āža kalns ir 480–520 metru garš un 

109 m (pēc citiem avotiem – 123 m)  

augsts. Kāpšana kalnā ir kā nadzīgs 

piedzīvojums

Vai tu zināji, ka…

Mums	ir	palaimējies,	ka	Latvijā	ir	četri	

gadalaiki	un	varam	izbaudīt	katram	

laikam	raksturīgo	atpūtu.	Būšana	dabā,	

dodoties	pārgājienos,	ir	brīnišķīgs	veids,	

kā	iepazīt	Latviju	un	tās	dabu,	kā	arī	sevi	

un	savus	ceļabiedrus.	

Tukuma	pusē	vietu,	kurp	doties	

pārgājienos,	ir	daudz.	Var	doties	nelielās	

pastaigās	tepat	pilsētas	pievārtē	–	uz	

Melnezera	pusi,	Sekļa	ezera	apkārti	un	

Raudas	mežiem,	vai	aizbraukt	uz	kādu	

īpašu	dabas	teritoriju	–	Ķemeru	nacionālo	

parku,	dabas	parku	“Engures	ezers”	vai	

“Abavas	senleja”,	vai	kādu	citu	dabas	

taku.	Sajūsmu	sniegs	neparastā	“Viesatas	

upesloku	dabas	taka”	un	“Jāņupītes	dabas	

taka”,	kas	ne	vien	liks	pievarēt	apkārtnes	

paugurus,	bet	ļaus	arī	baudīt	brīnišķīgus	

dabas	skatus.

Jūras	tuvums	Tukumam	noteikti	kādu	

aizvilinās	arī	uz	piekrasti,	lai	dotos	

pastaigā	gar	jūru.	Te	garo	distanču	

cienītāji	varēs	“iečekoties”,	ka	noieti	divi	

projekta	“Jūrtaka”	posmi.	Jaunums no 

2021. gada – Kurzemes “Mežtakas” 

pieci posmi, kas šķērso visu Tukuma 

novadu,	iepazīstinot	ar	Kurzemei	

raksturīgajām	meža	ainavām.

Viesatas	upesloku	dabas	taka“Mežtaka”	posmā	Kandava	–	Jaunmokas Vilkaču	taka

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Nepalaid garām

Informāciju	par	garo	distanču	maršrutu	“Jūrtaka”,	kā	arī	“Mežtaka”	

un	tās	posmiem	meklē	www.baltictrails.eu

Jaunmoku	pils	parks
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dabā	būs	piedzīvojums	gan	tiem,	kas	

mīl	ātrumu,	gan	tiem,	kas	vēro	dabu,	

savukārt	lauku	sētās	iepazīstams	ne	viens	

vien	mājdzīvnieks.	Un	kur	nu	vēl	iespēja	

piedalīties	to	pabarošanā!

 Nepalaid garām

•	 1.	maijā	Tukumā	notiek	Strūklakas 

modināšanas svētki,	kas	ir	kā	

piedzīvojums	mazuļiem	–	beidzot	

pieskarties	strūklakai

Ģimenēm
ar bērniem

 TOP objekti

•	 Salmu	darbnīca-muzejs

•	 Atpūtas	komplekss	“Sveikuļi”

•	 Radošā	darbnīca	“7	balles”

•	 Džūkstes	Pasaku	muzejs

•	 Pastariņa	muzejs

•	 Lauku	sēta	“Indāni”

•	 Lauku	sēta	“Kangari”

•	 Atpūtas	centrs	“Zviedru	cepure”

•	 Radošā	darbnīca	“Pērle	rada”

Bērni	ir	gatavi	visdažādākajiem	

ceļojumiem.	Galvenais,	lai	viņiem	līdzās	

ir	mammas	un	tēti,	kas,	tāpat	kā	bērni,	ir	

atvērti	piedzīvojumiem!

Tukuma	pusē	ir	pieejams	viss	gan	lieliem,	

gan	maziem.	Muzeji	jau	sen	ir	nevis	

garlaicīgi,	bet	gan	interaktīvi	un	izzinoši,	

piedāvājot	līdzdarbošanos	un	atklājēju	

piedzīvojumus.	Radošās	darbnīcas	

apmeklējamas	ne	vien	skolēnu	grupās,	

bet	arī	visai	ģimenei	kopīgi.	Izklaides	

Visu Latviju izskriet un pabūt visos 

novados, pie lielākajām upēm un 

augstākajos kalnos bērni var spēlē 

“Pazīsti Latviju?!”

Vai tu zināji, ka…

Salmu	darbnīca-muzejs Kaņiera	laipa

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Salmu darbnīca-muzejs 
T.	29495746	 
www.salmulietas.lv	

“Pērle rada”
T.	26417818
www.perlerada.com

“7 balles”  
T.	29211988 
www.7balles.lv	

Tukuma pilsētas  
vēstures muzejs  
“Pils tornis”  
T.	25622131	 
www.tukumamuzejs.lv/ 
pils-tornis	

Durbes pils 
T.	63122744,	25721502 
www.tukumamuzejs.lv/ 
durbes-pils	

Aviācijas muzejs  
“Sky-zoo” 
T.	20202165	 
www.facebook.com/
skyzoomuseum

Kandavas novada muzejs 
T.	26667031	 
www.kandavasmuzejs.viss.lv	

Džūkstes Pasaku muzejs  
T.	26513314	 
www.tukumamuzejs.lv/ 
dzukstes-pasaku-muzejs	

Jaunpils muzejs  
T.	63162128,	20223423	 
www.jaunpilspils.lv	

Atpūtas	centrs	“Zviedru	cepure”Zirgi	“Lejniekos”

Pastariņa muzejs  
T.	28651091	 
www.tukumamuzejs.lv/ 
pastarina-muzejs

Latvijas Ceļu muzejs  
T.	63182354 
www.celumuzejs.lv	

Meža muzejs Jaunmoku pilī 
T.	63107125,	26187442 
www.jaunmokupils

Privātkolekcija “Retro ferma”
T.	29796697
www.facebook.com/ 
Retro_Ferma

“Pure Chocolate”  
Šokolādes muzejs  
T.	22100042	 
www.facebook.com/
SokoladesMuzejs

Lauku māja “Indāni”  
T.	29259272	 
www.indani.lv	

Z/s “Kangari”  
gliemežu ferma  
T.	29416000	

Rideļu dzirnavas  
T.	26536532 
www.rideludzirnavas.lv

“Meža māja”
T.	29149365 
www.kemerunacionalaisparks.lv

“Zviedru cepure”  
T.	26405405	 
www.zviedrucepure.lv

Ružciema dabas taka  
T.	26353032	 
www.ruzciems.lv	

“Valguma pasaule” 
T.	63181222,	29414022	 
www.valgumapasaule.lv	

Vēju dārzs  
GPS	56.9566	23.3406

Viduslaiku sēta  
“Niedru lija”  
T.	26336513 
www.viduslaikos.lv	

Atpūtas komplekss “Sveikuļi”
T.	29232026
www.sveikuli.lv
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Radošajās	darbnīcās	Tukuma	pusē	jau	sen	

apgūstami	vismaz	10	dažādi	radoši	amati.	

Ir	vērts	atbraukt	uz	Tukumu	un	kādu	no	

tiem	izmēģināt!

 Nepalaid garām

•	 Lielākais	amatnieku	produkcijas	klāsts	

vienkopus	ieraugāms	Tukuma	pilsētas	

svētkos	–	Rožu svētkos un Precību 

spēlēs

Radošās 
darbnīcas

 TOP objekti

•	 Mākslas	darbnīca	“Antīks”

•	 Kandavas	keramikas	ceplis

•	 Radošā	darbnīca	“Ligzda”

•	 Tukuma	Audēju	darbnīca

•	 Pētera	Tutāna	pinēju	darbnīca

•	 Akmeņkaļa	Gata	Celitāna	darbnīca	

“Kaltakmens”

•	 Jaunpils	Amatu	māja

Vai	ir	jau	pamēģināts	iesēsties	stellēs	un	

saprast,	kā	top	audums?	Bērnībā	droši	

vien	ir	mēģināts	no	vienkāršas	māla	pikas	

izveidot	kaķim	piena	bļodiņu.	Zīmēšanas	

stundās	ikviens	sevi	reiz	ir	iztēlojies	par	

lielu	mākslinieku,	bet	vai	tagad	ir	drosme	

atkal	pamēģināt	no	jauna?	Un	kā	ar	paša	

kaltu	naglu?	Gan	jau	katram	mājās	ir	kāds	

no	klūgām	pīts	groziņš	vai	paplāte,	bet	kā	

tāds	priekšmets	top?	

Salmu darbnīcā Tukumā ieraugāms 

garākais zaķis Latvijā, kurš ir 10 m 

augsts

Vai tu zināji, ka…

Akmeņkaļa	darbnīca	“Kaltakmens”Keramiķe	Linda	Priedniece

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Tukuma	Audēju	darbnīca

Pinējs	Pēteris	Tutāns

Mākslas darbnīca  
“Antīks”  
T.	29540516,	25980177	 
www.antiks.viss.lv 

Tukuma Audēju darbnīca  
www.tukumamuzejs.lv/ 
audeju-darbnica	

Radošā darbnīca “Ligzda” 
T.	22000408	 
www.manaligzda.com	

Salmu darbnīca-muzejs 
T.	29495746	 
www.salmulietas.lv

“Pērle rada” 
T.	26417818
www.perlerada.com

Ginta Haņecka kalēja  
darbnīca  
T.	29167921	

Kandavas novada  
Amatniecības centrs  
T.	63181156,	29338847	 
www.kandavaskultura.lv	

Kandavas keramikas ceplis  
T.	26369421 
www.linda.viss.lv

“7 balles”  
T.	29211988 
www.7balles.lv	

Akmeņkaļa Gata Celitāna 
darbnīca “Kaltakmens” 
T.	29117265	 
www.kaltakmens.lv

Frontes mākslas darbnīca 
T.	22057669
www.facebook.com/ 
latviesustrelniekikemerupurvos

Keramikas salondarbnīca  
“Grašu māja” 
T.	26369362	 
www.facebook.com/grasumaja

Jaunpils Amatu māja  
T.	28301408,	26101458	

Koka dizaina centrs 
T.	29344584	 
www.facebook.com/
KokaDizainaCentrs

Mākslinieces  
Lailas Kelles darbnīca  
T.	26353032 
www.ruzciems.lv	

Pētera Tutāna pinēju  
darbnīca 
T.	26489881	 
www.facebook.com/
peteristutans

Tēlnieks Juris Neimanis  
T.	26302247	
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Lauku un 
zvejnieku labumi

 TOP objekti

•	 Ķirbju	audzētava	zemnieku	

saimniecībā	“Kliblapsas”

•	 Vīnogu	dārzs	“Mazburkas”

•	 Ābeļdārzs	“Rūķīši”

•	 Kazu	ferma	“Birznieki”	

•	 Zirgu	stallis	“Skudru	staļļi”

•	 Rožu	kolekcijas	dārzs	“Rozītes”

•	 Lauku	māja	“Indāni”

•	 Zvejnieku	sēta	“Dieniņas”

•	 Ģimenes	uzņēmums	“Reiņa	zivis”

Satiktie	cilvēki	jebkura	ceļojuma	atmiņas	

padara	spilgtākas.	Dodoties	ceļā	iepazīt	

zemnieku	labumus	un	lauku	našķus,	

ikvienam	būs	iespēja	satikt	visdažādākos	

augļu,	ogu,	dārzeņu	un	stādu	

audzētājus,	iepazīt	bioloģiskās	zemnieku	

saimniecības	un	par	tradicionālo	

dzīvesveidu	stāstošus	cilvēkus.	

Esot	piekrastē,	būs	iespēja	satikt	gan	

tos,	kas	joprojām	dodas	zvejā	ar	nelielu	

laivu,	gan	tos,	kas	no	tuvākās	un	tālākās	

jūrās	zvejotām	zivīm	prot	pagatavot	

īstu	gardumu.	Tas	tik	tā	–	atpūtniekiem	

piekraste	saistās	ar	sauli,	jūru,	vēju	un	

atpūtu	pludmalē.	Zvejnieku	dzīve	nekad	

nav	bijusi	viegla,	bet	ko	mēs	par	to	

zinām?	Tāpēc	labāk	pašiem	aizbraukt	

uz	piekrasti,	kur	par	zvejnieku	dzīvi	var	

uzzināt	Lapmežciema	muzejā	un	bijušajā	

Engures	jūrskolā.

 Nepalaid garām

•	 Pirmā	lielā	rožu	ziedēšana	parasti	ir	

jūnija	beigās	un	jūlijā,	bet	otrā	sākas	

augusta	vidū.	Nenokavē!

•	 Piemērotākais	apmeklējuma	laiks	

zemnieku saimniecībā “Kliblapsas”,	

lai	iepazītos	ar	ķirbju	pasauli,	ir	

augusts–oktobris

•	 Pavasarī	–	ābeļu	ziedēšanas	laikā	–	

pabūt	ābeļdārzos	noteikti	būs	smuki,	

bet	rudenī,	kad	āboli	gatavi,	dārzu	

apmeklējums	būs	garšīgs

•	 Lielo	“Mazburku”	vīnogu	dārzu	

var	apmeklēt	jau	no	maija,	taču	

zinātāji	zina,	ka	saldākās	ogas	būs	

nogaršojamas	oktobrī–novembrī

Z/s	“Eglāji”	ābeļdārzsIntas	Seredjukas	dārzs	

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Dārzi

Z/s “Eglāji” ābeļdārzs 
T.	29250492	

Z/s “Rūķīši” ābeļdārzs 
T.	26335661	

Z/s “Kliblapsas”  
ķirbju audzētava 
T.	29152085	 
www.facebook.com/kliblapsas

Z/s “Mazburkas”  
vīnogu dārzs un aitu ferma 
T.	29149725
www.facebook.com/mazburkas

Ziedu dārzi

Intas Seredjukas dārzs  
T.	22192013	

“Jāņa dārzs” 
T.	29324193,	26335583	

Laimoņa Zaķa “Īrisu dārzs”  
T.	29286353 
www.irisgarden.lv	

Rožu dārzs “Rozītes”  
T.	26469604	 
www.dailasrozes.lv	

Magnoliju dārzs 
T.	29424424

Jāņa Auziņa dārzs – 
stādaudzētava “Hederas”
T.	26434558

Mājdzīvnieki

Kazu audzētava “Birznieki”  
T.	26491838,	29363543

Z/s	“Kliblapsas”	ķirbju	audzētava

Aitu audzētava “Mucenieki” 
T.	27032018,	25912208 
www.atputamucenieki.viss.lv	

Kolliju rančo 
T.	29559338,	www.kolliji.lv

Lauku sēta “Indāni”  
T.	29259272,	www.indani.lv	

Z/s “Meņģeļi” 
govju ganāmpulks  
T.	29473831,	www.mengeli.lv	

Z/s “Ķirpji” 
alpaku ganāmpulks  
T.	29403698	 
www.alpacas.lv	

Zirgi

JSK “Lejnieki”
T.	26394516	
www.facebook.com/
jatniekusportaklubsLejnieki

Zirgaudzētava  
“Ivetas zirgi”  
T.	29186169
www.facebook.com/
stallisIvetasZirgi

Zirgaudzētava  
“Skudru staļļi” 
T.	26307695

Zirgaudzētava  
“Vītoliņi”  
T.	29147488
www.baibas-zirgi.mozello.lv

Z/s “Ruģeļi”  
T.	22427274	
www.zaigashorses.1w.lv

Bišu dravas un medus

Z/s “Mauri”, T.	29296079	

Bišu namiņš 
T.	29476584,	26138904 
www.facebook.com/bisumaja

Smārdes medus
T.	25167097
www.smardesmedus.lv
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Izgaršo
Tukuma pusi!

 TOP objekti

•	 Pastariņa	muzejs

•	 Rideļu	dzirnavu	krodziņš-

kafejnīca	“Cope”

•	 “Pure	Chocolate”	 

šokolādes	muzejs

•	 “Reiņa	zivis”

•	 Viduslaiku	krogs	Jaunpils	pilī

•	 Ceptuve	–	veikaliņš	“KuKul”	

Engurē

No	svaigi	ceptas	maizītes	līdz	gardai	

šokolādei,	no	zāļu	tējām	līdz	māju	vīniem,	

no	viduslaikos	baudītiem	ēdieniem	

līdz	rožu	kokteilim	–	tāda	ir	Tukuma	

puses	garšas	amplitūda.	Ja	piekrastes	

puse	turpina	saglabāt	zvejnieku	dzīves	

tradīcijas	arī	gastronomijā,	tad	iekšzemē	

Tukuma	garša	ir	vienlaikus	sena	un	

moderna	–	gan	ēdienu	receptēs,	gan	

izpildījumā.	

Cik	daudzveidīga	ir	Tukuma	puse,	tikpat	

daudzveidīgs	ir	arī	gastronomiskā	

tūrisma	piedāvājums.	Te	ceļotājiem	ir	

iespēja	gan	iepazīt,	gan	degustēt,	gan	

arī	līdzdarboties.	Pabijuši	Tukuma	pusē,	

neaizbraucot	tālu	no	galvaspilsētas,	

ceļotāji	var	uzskatīt,	ka	iepazinuši	gandrīz	

visas	Latvijas	garšu.	

 Nepalaid garām

•	 Parasti	novembrī	starp	Lāčplēša	dienu	

un	18.	novembra	svētkiem	Tukuma	

pusē	notiek	Patriotiskās	garšas	nedēļa

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv

“Pure	Chocolate”	šokolādes	muzejs
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Kafejnīca	“Būda”	Engurē

Īsta lauku maizīte
Pastariņa muzejs
T.	28651091
www.tukumamuzejs.lv/
pastarina-muzejs

Pankūkas
Rideļu dzirnavu  
krodziņš-kafejnīca “Cope”
T.	22440094
www.rideludzirnavas.lv

Gardākā šokolāde
“Pure Chocolate”  
šokolādes muzejs
T.	22100042
www.facebook.com/
SokoladesMuzejs

Viduslaiku ēdieni
“Pils krogs” Jaunpils pilī
T.	63162165,	28338860
www.jaunpilspils.lv

Žāvēti augļi un  
vīngliemeži
Lauku sēta “Kangari”
T.	29416000
www.kangari.lv

Zāļu tējas
Jaunmoku pils
T.	63107125,	26187442
www.jaunmokupils.lv

Ozolzīļu kafija
Kandavas novada muzejs
T.	63182064,	26667031
www.kandavasmuzejs.viss.lv

Tukuma 
rožu

kokteilis

Našķi
Elitas cepiens “KuKul”
T.	29419656,	28334105
www.facebook.com/
kukulcepiens

Zivis un zivju ēdieni

Kafejnīca “Būda”  
T.	29179184	

Zivju restorāns  
“Bermudas”
T.	29179184
www.bermudas.lv

“Engure Cafe”
T.	28368868
www.facebook.com/ 
engurecafe

“Kalnpuru zivis”
T.	25139866
www.kalnpuruzivis.lv

“Reiņa zivis”  
T.	29219491 
www.reinazivis.lv	

Zvejnieku sēta  
“Dieniņas”  
T.	26676283	 
www.dieninas.lv

Ragaciema zivju tirdziņš  
GPS	57.0246	23.4920

Engures zivju tirgus  
GPS	57.1605	23.2301
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Aldari un vīndari 
Tukuma pusē

 TOP objekti

•	 Vīna	darītavas	“Abavas”	pagrabiņš

•	 Alus	darītava	“Jaunpils	alus”

•	 Vīnogu	dārzs	“Mazburkas”

•	 Mājas	vīnu	darītava	“Tēviņi”

•	 Mājas	vīnu	darītava	“Kaspari”

Ir	dzirdēts	stāsts	par	Tukumu,	ka	pirms	

100	gadiem	pilsētā	ikvienam	ceļotājam,	

kurš	iegriezies	pagalmā	lūgt	ūdens	malku,	

lai	remdētu	slāpes,	ūdens	vietā	piedāvāts	

mājas	vīns.	Iemesls	bijis	tāds,	ka	pilsētā	

tolaik	bijis	slikts	ūdens	akās.	Taču	vīna	un	

arī	alus	darīšanas	tradīcijas	Tukuma	pusē	

nav	mazinājušās.	

Alkohola	lietošana	ir	kaitīga	Jūsu	veselībai.	
Alkoholiskos	dzērienus	aizliegts	pārdot,	nodot	un	iegādāties	nepilngadīgām	personām.

Vīna	darītava	“Abavas”	vīnogu	lauki	

atrodas	Abavas	senlejā,	bet	ražotne	

Tukuma	pievārtē	–	Ārlavciemā,	kur	tiek	

ražoti	gan	vīni	un	sidri,	gan	stiprāki	

dzērieni	kā	no	vīnogām,	tā	āboliem	un	

citiem	augļiem	un	ogām.	“Mazburku”	

vīnogu	dārzā	nobaudāmi	no	dārzā	

augušajām	vīnogām	darināti	vīni.	

Zemnieku	saimniecībās	“Tēviņi”	un	

“Kaspari”	būs	nogaršojami	pašu	audzēto	

augļu	un	ogu	vīni,	savukārt	Šlokenbekas	

muižā	–	dažādu	vīnu	darinātāju	

produkcija.

Alus	procesu	iepazīt	un	nodegustēt	

aicinās	“Jaunpils	alus”.	Taču	zinām,	ka	

piekrastē	top	vēl	viena	alus	darītava.	

Intas	Seredjukas	dārzs	

“Abavas” vīna darītava ir lielākā 

vīna darītava Latvijā

Vai tu zināji, ka…

“Abavas”	vīni

Vairāk	informācijas
www.visittukums.lv
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Tēma
ceļvedī

Alus un vīnu degustācija

“Abavas”  
vīndarītavas pagrabiņš 
T.	26630022 
www.abavas.lv

Alus darītava “Jaunpils alus” 
T.	26328281 
www.jaunpilsalus.lv	

Šlokenbekas muiža  
T.	29904147 
www.slokenbeka.lv	

Z/s “Mazburkas”
T.	29149725
www.facebook.com/mazburkas

Z/s “Kaspari”  
T.	29494536	
www.facebook.com/kasparvini

Z/s “Tēviņi” 
T.	29106705	 
www.tevinumajasvins.lv

“Jaunpils	alus”

Vīnogu	dārzs	“Mazburkas”

Abavas	vīna	darītavas	krodziņš

Vietējie
ražotāji
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TOP objekti 
Tukumā un apkārtnē 

 Daba

1.	 Ķemeru	Nacionālais	parks

2.	 Dabas	parks	“Engures	ezers”

3.	 Dabas	parks	“Abavas	senleja”

4.	 Dabas	un	izziņas	taka	 

“Viesatas	upesloki”

5.	 Āža	kalns	un	Vilkaču	taka

 Pilis

6.	 Jaunmoku	pils

7.	 Jaunpils	pils

8.	 Šlokenbekas	muiža

9.	 Durbes	pils

10.	 Kalnmuiža

 Kultūra

11.	 Pastariņa	muzejs

12.	 Džūkstes	Pasaku	muzejs

13.	 Kinopilsētiņa	“Cinevilla”

14.	 Lestenes	baznīca	un	Brāļu	kapi

15.	 Kurzemes	cietokšņa	muzejs

 Radoši 

16.	 Salmu	darbnīca-muzejs

17.	 Tukuma	Audēju	darbnīca

18.	 Radošā	darbnīca	“7	balles”

19.	 Pētera	Tutāna	pinēja	darbnīca

20.	Akmeņkaļa	Gata	Celitāna	 

darbnīca	“Kaltakmens”

 Aktīvi

21.	 “Zviedru	cepure”

22.	 “Milzkalns”

23.	 Tukuma	Golfa	klubs

24.	 Tukuma	ledus	halle

25.	 “Sveikuļi”

 Garšīgi

26.	 “Abavas”	vīni

27.	 Jaunpils	alus

28.	 “Tēviņu	vīni”

29.	 Ķirbju	audzētava	zemnieku	 

saimniecībā	“Kliblapsas”

30.	Vīnogu	dārzs	“Mazburkas”

 Labsajūta

31.	 “Valguma	pasaules”	baskāju	 

taka	un	mākslas	telpa	mežā

32.	 Pirts	“Amājas”

33.	 Iglu	namiņš	“Iglu	Hut”

34.	Lauku	māja	“Indāni”

35.	 “Purvu	bridēji”

Dabas	parks	“Abavas	senleja”
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Engures tūrisma informācijas punkts
Saieta	nams,	Jūras	iela	114,	Engure,	 

Engures	pagasts,	Tukuma	novads,	LV-3113.	
GPS	57.1706	23.2208	

Tālr.:	(+371)	63161701,	24400170 
e-pasts:	saietanams@enguresnovads.lv

www.enguresnovads.lv

 Jaunpils tūrisma informācijas punkts
Jaunpils	pils,	“Pils”,	Jaunpils,	Jaunpils	pagasts,	

Tukuma	novads,	LV-3145.	
GPS	56.7302	23.0209	

Tālr.:	(+371)	26164405,	63180957
e-pasts:	turisms@jaunpils.lv

www.jaunpils.lv

 Kandavas tūrisma informācijas centrs
Ūdens	iela	2,	Kandava,

Tukuma	novads,	LV-3120.	
GPS	57.0336	22.7802

Tālr.:	(+371)	63181150,	28356520	
e-pasts:	info@kandava.lv

www.visitkandava.lv

Tukuma tūrisma informācijas centrs
Talsu	iela	5,	Tukums,	Tukuma	novads,	LV-3101,	Latvija

GPS:	56.9666	23.1525
Tālr.:	(+371)	63124451,	28311557,	e-pasts:	tic@tukums.lv

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

www.visittukums.lv
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