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Jaunlaulāto sagaidīšana Durbes pilī
Jaunlaulātie savā kāzu dienā pēc laulību ceremonijas tiek ielūgti Durbes pilī atzīmēt kopīgās dzīves 
iesākumu pie Durbes pils baronietes. Jaunajam pārim tiek piedāvāta iespēja rakstīt vēstuli ar spalvas kātu 
savam mīļotajam un mīļotajai, dejot pirmo valsi vai polonēzi pils lielajā zālē, kopīgi veidot nākotnes māju, 
ieliekot visas labās domas un cerības. Katra programma tiek individuāli apspriesta ar jaunā pāra vedējiem! 

Romantiskie piedāvājumi Jaunmoku pilī
Romantisks piedzīvojums Baltajā salonā
Piedāvājumā ietilpst šefpavāra īpaši pagatavota trīs kārtu maltīte ar dzirkstošo vīnu sveču gaismā, 
sildoties pie kamīna uguns. Nakšņošana LUX numurā ar masāžas vannu, pils muzeja apmeklējums, Laimes 
monētiņas kalšana un īpaši sagatavots pārsteigums no Jaunmoku pils.

Romantiskas vakariņas jūras krastā
Piedāvājumā ietilpst servēts galds, šefpavāra īpaši pagatavota trīs kārtu maltīte ar dzirkstošo vīnu, 
apkalpošana. Romantiskai noskaņai saksofonista priekšnesums. Papildus piedāvājam: nakšņošana LUX 

numurā Jaunmoku pilī, brauciens limuzīnā līdz jūras krastam, karaliskas brokastis pils terasē, ekskursija pils muzejā un Laimes monētiņas kalšana.

Kāzu piedāvājumi Jaunmoku pilī
Pirmais kopīgais ceļojums Jaunmoku pilī vai pils parkā...
Kāzu ceļojumu iezvanīs zvans, kurš vairāk nekā pirms simts gadiem pilī iezvanīja visus svarīgos notikumus. 
Pilij ir sava Laimes monētiņa, bet pie tās ir jāprot tikt! Ja izdosies - tas nozīmē, ka jaunais pāris ir saderīgs 
un laulības dzīve veidosies laimīga un saskanīga... Tā vēsta pils senie raksti. Kopdzīve dažkārt ir arī 
pārbaudījumu laiks, tādēļ daži uzdevumi Jūs sagaida Jaunmoku pils muzejā. Ekskursijas noslēgumā liegās 
mūzikas skaņas jauno pāri aicina uz pirmo kāzu valsi kādā no pils zālēm. 
Jaunums! Romantiska pastaiga parkā pils dāmas pavadībā - Liepu aleju burvība, Laimes tiltiņa noslēpumi, 
Mīlas rododendra stādīšana... Programmu ilgums ~ 1 stunda.

Kāzu ceremonijas 
Piedāvājam laulību ceremonijas vietu pils Baltajā zālē vai parka lapenē pie dīķa. Šīs vietas iemantojušas 
īpašu mīlestības auru, lai jaunlaulātie, līdzās putnu dziesmām un strūklakas čalām, savienotu savas sirdis, 
sakot viens otram „JĀ” vārdu. 

Jaunpils pils romantiķiem
Ikviens pāris, kurš grib izrauties no pilsētas burzmas un pavadīt romantisku vakaru senā bruņinieku pilī, ir aicināts Jaunpils pilī. Tērpjoties viduslaiku 
apģērbā, viesi pils atslēgu glabātājas pavadībā dodas romantiskā ceļojumā pa pili, bauda baronu cienīgu maltīti pils krogā un nakšņo greznos 
viduslaiku apartamentos. Pēc svētlaimīgi pavadītas nakts pils saime ielūdz abus viesus brokastīs pils krodziņā.

Kāzu piedāvājumi Jaunpils pilī
Laulību ceremonija
Vairāk nekā 700 gadus romantiskā viduslaiku pils ir bijusi neskaitāmu mīlas stāstu lieciniece un vairākus 
gadu desmitus tā ir vieta, kur savu kopīgo dzīves ceļojumu uzsāk jaunās ģimenes, noslēdzot laulības pils 
tornī vai pagalmā. 

Kāzu izklaides
Jaunlaulātajiem un kāzu viesiem pilī piedāvā īpašu kāzu ekskursiju un viduslaiku kāzu ceļojumu „Viduslaiku 
kāzas”, kuru laikā viduslaiku personāži vedina apgūt viduslaiku paražas, bruņinieku tikumus un jaunās 
sievas valdīšanas likumus. Par godu jaunlaulātajiem un viņu viesiem šauj senais zviedru lielgabals. 
Visiem jaunajiem pāriem ir arī tas gods, nodejot savu pirmo valsi kādā no pils zālēm gan viduslaiku 
mīlas dziesminieka dziedājuma, gan mūsdienīgāku melodiju pavadījumā. Pēc pirmā valša lieliski iederas 
šampanietis, kuru kāzu viesi var malkot arī ezera krastā!

Kāzu svinības
Jaunpils pils saime piedāvā noorganizēt romantiskas un neaizmirstamas kāzu svinības mūsdienu vai 

viduslaiku gaisotnē, baudot bagātīgo kāzu mielastu, laižoties deju solī skaistiem ziedu dekoriem greznotajās pils zālēs un nakšņojot viduslaiku 
apartamentos un mūsdienīgos numuriņos.
Lai atvieglotu vedēju pienākumus kāzu svinībās, pils personāži gādā arī par viesu izklaidi vakara gaitā, kāzu vadīšanu un mičošanu viduslaiku stilā.

Kafejnīca-restorāns „Liepaleja” Jaunmoku pilī

Kafejnīca-restorāns nosaukumu ieguvis par godu 100-gadīgajām liepu alejām pils parkā. Telpu 
noformējums akcentēts ar jūgendstila dizaina elementiem. Eleganti atturīgais interjers, klusinātā 
atmosfēra, patīkamā apkalpošana aicina viesus uzkavēties ilgāk. Iespēja nobaudīt gardus ēdienus no 
Mammadaba ēdienkartes, kā arī no īpaši izveidotās ēdienkartes bērniem. Piedāvājam arī ēdienkartes 
ekskursiju grupām. Apstājies un izbaudi, atklāj garšu...

Vietu skaits: restorānā var apkalpot 45 viesus, kafejnīcas zālē - 20
Darba laiks: lūgums sekot informācijai mājas lapā www.jaunmokupils.lv
Lūgums: grupu ēdināšanu pieteikt iepriekš

Viduslaiku krogs Jaunpils pilī 

Bruņinieku senajā ēdamzālē zem velvju griestiem, sveču gaismā un viduslaiku mūzikas skaņās pils viesiem ik 
dienu ir iespējams mieloties ar gardām ēdienu riktēm viduslaiku vai mūsdienu stilā. Ar rokām vai koka karotēm, 
iepriekš piesakot, papildus pamatēdienkartei var nobaudīt viduslaiku mielastu barona, mūka vai kalpu gaumē. 
Pils saime parūpēsies arī par gardiem un bagātīgiem mielastiem kāzu svinībās, semināros un citos pasākumos 
gan pilī, gan citās svinību vietās. 

Vietu skaits: kroga kamīnzālē var apkalpot 30 viesus, lielā zālē - 60
Darba laiks: P.-C. 10.00-18.00, P.-S. 10.00-20.00, Sv. 10.00-18.00
Lūgums: Viduslaiku mielastu un grupu ēdināšanu pieteikt iepriekš.

19. gadsimta galda kultūras paraugi Durbes pilī

Durbes pils piedāvā iespēju ne tikai apskatīt ēdamzāles īpašo eksponātu – Vācijas firmā Villery&Boch 
ražoto dekolētā fajansa servīzi - sastāvošu no 161 priekšmeta, bet arī  iepazīt 19. gadsimta ēšanas 
tradīcijas, galda kultūru lekcijās un izglītojošās nodarbībās.

Lūgums: apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Jaunmoku pils viesnīca

Kurzemes pakalnu ieskautā ainavā paveras krāšņa negotiskā stilā celtā pils ēka. Tā aicina izbaudīt 
apkārtnes mieru, nakšņojot 5 vēsturiskās istabās pilī, 20 numuriņos muižas ēkā, 3 istabās viesu namā 
un 2 istabās dīķa namiņā. Īpaši šo vietu ir iecienījuši ģimenes ar bērniem, kā ar pāri, kuri izvēlējušies 
pavadīt romantiskākus brīžus, vakariņojot pils Baltajā salonā ar nakšņošanu Jaunlaulāto numuriņā.

Vietu skaits: 70, ar papildvietām - 110
Ērtības numuros: duša/vanna, TV, autostāvvieta, Wi-Fi. Ir pieejams īpaši aprīkots numuriņš cilvēkiem 
ar kustību traucējumiem.
Ierakstīšanās: no pulksten 14.00
Izrakstīšanās: līdz pulksten 12.00. Iespējama arī vēlīnā izrakstīšanās, iepriekš saskaņojot ar pils 
administrāciju.
Cenas: lūgums skatīt mājas lapā. Brokastis iekļautas cenā.
Papildus piedāvājumi: bezmaksas autostāvvieta, lielu viesību gadījumā varam piedāvāt nakšņošanu 
pie sadarbības partneriem. Nepieciešamības gadījumā nodrošinām arī ar transporta pakalpojumiem.

Jaunpils pils viesnīca 

Laikā, kad barons ir devies tuvākos un tālākos karagājienos, pils viesi var apmesties kādā no četriem 
barona viduslaiku stila apartamentiem, četriem omulīgiem divvietīgiem numuriņiem un sešiem 
ekonomiskiem, daudzvietīgiem numuriņiem. Katrs no numuriņiem ir ar savu īpašo atmosfēru, kuru 
rada tajā esošais iekārtojums. Romantiskais baldahīns, kamīna liesma un skaistie skati no istabu 
logiem uz dzirnavu dīķi, kur savu uzticību pils viesiem ik gadu apliecina gulbju pāris, rada mierpilnu 
vidi patīkamai atpūtai.

Vietu skaits: 56, ar papildvietām - 72
Ērtības numuros: duša, tualete, Wi-Fi, mūzikas centrs un kamīns (atkarībā no numuriņa). Pie 
viesnīcas ir labiekārtota bezmaksas autostāvvieta. 
Ierakstīšanās: no pulksten 16.00
Izrakstīšanās: līdz pulksten 12.00. Iespējama arī vēlīnā izrakstīšanās, iepriekš saskaņojot ar pils 
administrāciju.
Cenas: lūgums skatīt mājas lapā. Brokastis iekļautas Viduslaiku apartamentu cenā!
Papildus piedāvājumi: vakariņu un brokastu pasniegšana numuriņā, atpūta viduslaiku tērpos. Lielu 
pasākumu gadījumā papildus piedāvājam nakšņošanas iespējas pie sadarbības partneriem. 

Durbes pilī
Durbes pils piedāvā dažādas telpas konferencēm un 
semināriem, kā arī pils pagalmu pasākumu organizēšanai.
Durbes pils sadarbībā ar biedrību „Brīvā akadēmija” 
organizē kamermūzikas koncertus, kuros skan pasaules 
klasikas labākie skaņdarbi un piedalās Latvijas izcilākie 
izpildītājmākslinieki. 

Zāle Platība Teātris
Lielā zāle + Bibliotēkas zāle 78 m2+37 m2 līdz 60 pers.
Konferenču zāle 35 m2 līdz 20 pers.
Lielā izstāžu zāle 2.stāvā 58 m2 līdz 40 pers.
Muižas ķēķis (bez sadzīves tehnikas izmantošanas) 30 m2 līdz 25 pers.

Aprīkojums: Wi-Fi, ekrāns, projektors, mūzikas centrs

Šlokenbekas muižā
Šlokenbekas muiža piedāvā vietu svinībām, banketiem, 
semināriem un citiem pasākumiem. Piedāvājam dažādas 
zāles, kā arī pasākumu rīkošanu muižas pagalmā.

Zāle Platība Ietilpība
Lielā + mazā zāle 585 m2 līdz 300 pers.
Mazā zāle 225 m2 līdz 100 pers.
Velvju zāle mazā ar saunu un baseinu 122 m2 līdz 60 pers.
Velvju zāle lielā + mazā ar saunu un baseinu 287 m2 līdz 160 pers.

Aprīkojums: apskaņošanas iekārta, projektors, ekrāns, gaismu projekcijas

Jaunmoku pilī
Jaunmoku pils piedāvā vietu svinībām, banketiem, semināriem, sporta spēlēm 
un citiem pasākumiem. Salonos un zālēs varam uzņemt līdz pat 400 personām. 
Pils teritorijā ir iespējams izvietot teltis un sarīkot grandiozus svētkus lielākam 
cilvēku skaitam. Pils šefpavārs īpaši parūpēsies par gardām uzkodām un svētku 
maltītēm. Piedāvājam klusu un mierīgu vidi semināru rīkošanai!

Zāle Platība Teātris Klase U veida I veida
Muižas ēkas Kolonnu zāle 627 m2 400 pers. 100 pers. 100 pers. 100 pers.
Muižas ēkas Atpūtas zāle 158 m2 30 pers. 20 pers. 20 pers. 20 pers.
Baltā zāle 70 m2 60 pers. 20 pers. 25 pers. 30 pers.
Torņa zāle 69 m2 30 pers. 20 pers. 20 pers. 20 pers.
Baltais un Rokoko salons 22-31 m2 10-20 pers. 10-20 pers. 10-20 pers. 10-20 pers.
Sarkanā zāle 43 m2 15 pers.

Aprīkojums: Wi-fi, tāfele, portatīvais dators, projektors, ekrāns, apskaņošanas iekārtas.

Jaunpils pilī
Jaunpils pils piedāvājums semināru un pasākumu organizētājiem ietver dažādas ietilpības zāles, 
kurās atkarībā no semināra un banketa veida var organizēt pasākumus līdz 250 dalībniekiem. 
Viduslaiku miers, kas valda pilī būs labvēlīgs apstāklis veiksmīgai un patīkamai pasākuma 
norisei. Semināra, banketa vai cita pasākuma laikā, pils šefpavāre ar saimi parūpēsies par 
gardām uzkodām un maltītēm, bet brālis Teodors ar palīgiem un pils atslēgu glabātāju izrādīs 
pils noslēpumus, bruņinieku tikumus un veiksmes likumus dažādos teatralizētos uzvedumos. 

Zāle Platība Ietilpība
Lielā zāle un kamīnzāle 288 m2 līdz 250 pers.
Kroga abas zāle 120 m2 līdz 90 pers.
Kamīnzāle 40 m2 līdz 40 pers.
Zaļā zāle 47 m2 līdz 50 pers.

Aprīkojums: projektors, projektora ekrāns, mūzikas centrs, tāfele, apaļie galdi, krēslu pārvalki un lentas

Tukuma pilsētas vēstures muzejs „Pils tornis”
„Tukuma vēstures ainas”
Ekspozīcija Tukuma viduslaiku pils tonī izveidotajā muzejā atspoguļo Tukuma pilsētas attīstību no 12. gadsimta līdz pat 
mūsdienām, akcentējot nozīmīgākās norises un skaidrojot to nozīmi mūsdienu kontekstā. Tukuma pilsētas vēstures ainas 
attēlotas ar leļļu skatiem, var uzzināt par seno latviešu un vācu pilīm, leģendu par bruņinieka Kastiliāna un lībiešu meitenes 
Rauduziņas mīlestību 13. gadsimtā, iepazīt arheoloģisko izrakumu materiālu Tukuma pilskalnā, pilsētas izaugsmi 17.- 20. 
gadsimtā un vērtēt, kā pilsēta mainījusies. Otrajā stāvā katru gadu - jauna izstāde par Tukumu un tukumniekiem.

Interaktīva ekspozīcija „Vēstules nākamībai”
Tukuma muzejs glabā vairākas Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss, kas 2009. gadā iekļautas UNESCO Programmas „Pasaules 
atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā, par ko liecina īpaša atpazīstamības zīme pie „Pils torņa” ieejas. Izmantojot skārienjūtīgu 
ekrānu, apmeklētāji var detalizēti apskatīt 19 Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss un izlasīt to tekstu, izsekot visu vēstuļu 
autoru un adresātu deportāciju vai etapēšanas maršrutiem kartēs, apskatīt fotogrāfijas un memoriālus priekšmetus, kas 
glabājas septiņos dažādos Latvijas muzejos un parasti apmeklētājiem nav pieejami. 

Durbes pils Tukumā
„Durbes pils vēsturiskā interjera ekspozīcija”
Durbes pils iekštelpu plānojums, interjera apdare un iekārtojums mainījies līdzi 
laikmetiem, vēsturiskajiem stiliem un muižas īpašniekiem. Ekspozīcija atspoguļo 
vienas tipiskas lauku muižas kungu mājas iekārtojumu 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. 
Izstaigājot Durbes pils lietišķās, reprezentācijas, privātās telpas un ielūkojoties arī dažās 
saimniecības telpās, rodas zināms priekšstats ne tikai par vienas vācbaltu ģimenes 
dzīvesveidu un muzeja bagāto interjera un mākslas priekšmetu kolekciju, bet arī par 

aristokrātiskās kultūras norišu daudzveidību Latvijā. Muzejā nopērkamas grāmatas par muižu vēsturi un piļu interjera kultūru.

Etnogrāfijas ekspozīcija “Latvietis un viņa kungs” 
Bijušajā muižas klētī pieejama Tukuma muzeja etnogrāfijas kolekcija, kas tematiskā sakārtojumā atspoguļo zemnieku un 
amatnieku dzīvi muižās, viņu uzskatus un viņu vērtību skalu. Ekspozīcijas nosaukums radies, pārlasot pazīstamā rakstnieka un 
aktiera Rutku Tēva (īstajā vārdā Arveds Mihelsons) romānu “Latvietis un viņa kungs”, kas stāsta par latviešu sīkstumu, zemes 
iekopšanu un zemnieku attiecībām ar muižkungiem. 

Latvijas Ceļu muzejs Šlokenbekas muižā
„Ceļu būves vēsture Latvijā”
Ceļu muzeja ekspozīcija ir izvietota muižas bijušās dzīvojamās ēkas desmit 
zālēs un verandā, kā arī Kalna un Lejas ratnīcās. Katrai no muzeja zālēm ir sava 
tematika, kas vairāk vai mazāk aptver visas ar ceļu un tiltu nozari saistītās tēmas. 
Kalna ratnīcā izvietota zirgu iejūgu un ratu kolekcija, arī zirgu vilkmes ierīces 
ceļu darbiem. Savukārt Lejas ratnīcā novietoti dažādi ceļu būves mehānismi. 
Šeit atrodas arī muzeja lepnums – 1924. gadā izgatavotais firmas “Marshall” 

tvaika veltnis un Livonijas ūdens ceļu kartes kopija.

Jaunmoku pils muzejs
Pils pirmajā stāvā iekārtota piemiņas istaba par godu bijušajam īpašniekam un cēlējam 
Džordžam Armitstedam, apskatei un atpūtai pils zāles un saloni. 
Savukārt otrajā stāvā atrodas Meža ekspozīcijas, kas stāsta par Latvijas zaļo „zeltu” - 
mežiem, to apsaimniekošanu, iemītniekiem un daudzveidīgajām koku sugām. Aicinām 
ieklausīties un mēģināt atšķirt 42 Latvijas putnu balsis dziedošajā putnu būrī! 
Pils torņa zālē apskatei mākslas un kultūrvēstures izstādes, kā arī patstāvīgā 
ekspozīcija „Mednieku sudraba monogrammu un papirosu etviju kolekcijas”. Pils 

skatu tornī – seno medību ieroču kolekcija un muižas agrāko teritoriju plāni.
Piedāvājam vēsturiskās ekskursijas pa pili un apkārtni, kā arī Mammadaba muzejizglītojošās programmas ar interaktīvām 
nodarbēm pilī un tās apkārtnē.  

Jaunpils pils muzejs
Jaunpils muzejs izvietots bruņinieku pils senākajā dzīvojamā daļā. Muzeja 
ekspozīciju zālē apskatāmi Livonijas ordeņa piļu – Jaunpils un Dobeles maketi, 
ieroču un bruņu kopijas, arheoloģiskie atradumi un monētu kolekcija. Mākslas 
baudītāji aicināti uz muzeja izstāžu zāli, kurā blakus barona istabai apskatāmi gan 
profesionālo, gan vietējo mākslinieku un amatnieku darbi. 
Iepazīt senās pils dzīves stāstus, noslēpumus un vēstures notikumu virkni muzejā 
piedāvā gan informatīvā ekskursijā, gan vairākās teatralizētajās ekskursijās. Lai 

pilntiesīgāk izbaudītu viduslaiku gaisotni, viesiem ir iespēja ietērpties viduslaiku tērpos!

Tukuma pilsētas vēstures muzejā „Pils tornis”
Programma „Dzīve Livonijas ordeņa pilī”
Muzeja programmas dalībnieki var ietērpties viduslaiku tērpos un iejusties Tukuma pils ļaužu lomās. 
Iepazīstoties ar Vācu ordeņa statūtiem, bruņinieku ideāliem un dzīvesveidu, rakstot bruņinieka zvērestu 
ar spalvu, iepazīstot zāļu tējas gatavošanas noslēpumus un apgūstot dažas cietušo ārstēšanas metodes vai 
rokdarbu paņēmienus dalībnieki, gūst izpratni par viduslaiku cilvēka pasaules skatījumu, dzīvi Livonijā un 
Tukuma pilī. Programmas noslēgumā dalībnieki var piedalīties veiklības spēlēs, apgūt senās dejas „Carole” 
pamatsoļus un doties pastaigā pa kādreizējās Tukuma pils teritoriju. 

Senās galda spēles
Muzeja piedāvātās senās galda spēles radušās pirms daudziem gadsimtiem, bet tiek spēlētas joprojām. Piemēram, dambretes priekštece “Alkerka” 
Eiropā pazīstama jau kopš 13. gadsimta, bet spēle “Lapsa un zosis” - kopš 14.gadsimta. Šajās spēlēs izmanto koka tapiņas, tās iespraužot koka paliktnītī, 
savukārt „Sešu lauciņu spēlē” kauliņu vietā izmanto lazdu riekstus. 

Durbes pilī Tukumā
Ceļojums laikā „Piedzīvosim 1905. gadu”
Programmas pamatā ir vēsturiskā situācija Tukumā 1905. gada novembrī un decembrī, kad notika tā sauktais 
Tukuma karš. Tam gatavojoties sociāldemokrāti izplatīja nelegālo literatūru, rīkoja slepenās „meža sapulces”, 
aģitēja tautu cīņai pret cara patvaldību un vācu muižniekiem un daudzi šai aģitācijai arī noticēja. Programmas 
dalībnieki piedalās lomu spēlē un mēģina rīkoties tā, kā savulaik rīkojās reālas vēsturiskas personības: Tukuma 
pilsētas skolu jaunieši, sociāldemokrāti, dragūni vai Durbes muižas iedzīvotāji. 
„Ziemassvētku laiks Durbes pilī”

20. gs. sākumā joprojām pastāvēja patriarhālā tradīcija muižu īpašniekiem un kalpotājiem svinēt kopīgus svētkus. Ziemassvētkos pils Lielajā zālē parasti 
pulcējās gan pils īpašnieki un viņu tuvinieki, gan pils kalpotāji, gan muižas ļaudis un viņu ģimenes locekļi. Programmas dalībniekus sagaida pati baroniete 
un iepazīstina ar pils ļaudīm, telpām un to interjeriem, uzvedības normām un plānoto svētku norisi. Visi kopā gatavojas svētkiem, cepot piparkūkas, darinot 
svētku rotājumus un tad piedalās svinībās, kas notiek pils Lielajā zālē. Svētku noslēgumā visi dodas romantiskā lāpu gājienā cauri parkam.

Jaunmoku pilī
Jaunmoku Zīmes centrs – vienīgais Latvijā
Zīmes centrs piedāvā unikālu iespēju – neierastā veidā, izmantojot 21. gadsimta tehnoloģijas, izgatavot savu 
individuālo Zīmi. Zīmes pamatā – senie latvju raksti un zīmes, kas atspoguļo cilvēka iekšējo būtību un galvenās rakstura 
iezīmes. Ar šo Zīmi var identificēt sevi, savu ģimeni vai tautu, to var lietot firmu logo, iegravēt gredzenos vai ieaust 
dzimtas karogā. Ekskursija Zīmes centrā ir aizraujošs piedzīvojums kā individuālajiem apmeklētājiem, tā arī ģimenēm 
un grupām. Lūdzam pieteikties iepriekš!
Zāļu tēju degustācijas
Visi zina, ka vislielāko enerģiju var gūt dabā, tā mūs piepilda ar spēku un veselību. Degustācijas laikā var nogaršot 
dažādas zāļu tējas, kas vāktas pils dārzā un tās teritorijā, kā arī izzināt to dziedniecisko spēku. Vasarā apskatei 
jaunizveidotais pils tēju dārzs. Papildus iespēja arī nogaršot citus veselīgus un neparastus gardumus, gatavotus no 
dabas veltēm! Lūdzam pieteikties iepriekš!

Brauc ar velo vai makšķerē Jaunmoku pils dīķī!
Aktīvai atpūtai dabā piedāvājam izbraucienus ar velosipēdiem, individuāli vai gida pavadībā, pa īpaši izstrādātiem maršrutiem Jaunmoku pils tuvākā 
vai tālākā apkārtnē. Pēc pastaigas parkā piedāvājam izmēģināt makšķerpriekus pils dīķī. Jūsu rīcībā lazdas kāta makšķere un piknika vietā zupas katls! 
Izmeklētākam mielastam zivju pagatavošanu iesakām uzticēt pils šefpavāram!
Ziemas piedāvājums Jaunmoku pilī
Lai laicīgi sagatavotos Ziemassvētkiem, visu decembri Jaunmoku pilī darbojas programma bērniem „Rūķu Meža skola”. Kopā ar Meža Rūķiem 
piedāvājam iepazīt meža un dzīvnieku pasauli, izmantojot dabas veltes, gatavot rotājumus eglītei un liet smaržīgas sveces. Sniegotajās dienās 
apmeklētājiem īpašs piedāvājums – pastaigas parkā sniega „čībās”. 

Jaunpils pilī
Mazie mūciņi
Katrs skolēns kļūst par pilntiesīgu viduslaiku skolas skolēnu un dodas zinību izlūkgājienā pils pagalmā, tornī 
un Vīna pagrabā, mūka vadībā apgūstot pils celtniecības noslēpumus, galma manieres, sirdsdāmu tikumus un 
bruņinieku ieroču valdīšanas māku. 
Ielūdz pils atslēgu glabātāja
Pils atslēgu glabātāja savā ceļojumā iepazīstina ar bruņinieku pils vēsturi, iekšējās kārtības ruļļiem, baronu un 
citu galminieku dievišķajiem un ellišķajiem darbiem, kā arī viduslaiku audzināšanas metodēm.

Viduslaiku mūka stāsti
Jautrajā ceļojumā viduslaikos kopā ar brāli Teodoru, nebēdnīgo kalponi un pils Mīlas dziesminieku katrs ceļotājs izmēģina sievišķo un vīrišķo ieroču 
valdīšanas mākslu un nodod bruņinieka zvērestu. Ceļojuma laikā skan romantiski Dantes soneti un tosti par godu jaunieceltajiem bruņiniekiem un viņu 
sirdsdāmām. Noslēgumā šauj senais Zviedru lielgabals.
Nakts ekskursija
Sveču un lāpu gaismā ekskursijas laikā ceļotāji dodas cauri senajiem un noslēpumainajiem pagrabiem, varbūt pat satiekot labo spociņu, kas mēdz 
rotaļājoties parādīties ceļotājiem un pils saimei.
Pārgājiens vai velobrauciens uz Kartavkalniem
Tūrisma sezonas jaunums Jaunpils pilī sevī ietver pārgājienu ( nelielām kompānijām arī velobraucienu) gida pavadībā, mērojot ceļu no jaunās Jaunpils 
pils uz leģendām apvīto vecās pils atrašanās vietu – Kartavkalniem.

Sīkāku informāciju par telpu lielumu, vietu skaitu, cenām un piedāvājumiem lūgums skatīt mājas lapās.

Jaunlaulātajiem un romantiķiem Ekskursijas un speciālie piedāvājumi Muzeji un ekspozīcijas Nakšņošana ĒdināšanaViesībām un semināriem

Sīkāku informāciju par piedāvājumiem lūgums skatīt mājas lapās. Informāciju par muzeju darba laikiem, ieejas maksām, gidiem un ekskursiju pieteikšanu lūgums skatīt mājas lapās. Sīkāku informāciju par piedāvājumiem, cenām un atlaidēm lūgums skatīt mājas lapās. Sīkāku informāciju par piedāvājumiem lūgums skatīt mājas lapās. Sīkāku informāciju par vietu skaitu, darba laiku un piedāvājumiem lūgums skatīt mājas lapās.



Citas pilis un muižas Tukuma apkārtnē 
Tukuma apkārtnē ir atrodamas un apskatāmas vēl vairākas citas muižas. Dažas notām ir ieguvušas 
gandrīz savu agrāko spožumu. Apmeklējot tās, rodas sajūta – it kā padomju periods Latvijā nebūtu bijis 
un saimnieki vien uz brīdi ir izbraukuši, atvēlot muižas ceļotāju apskatei. Spilgtākie piemēri tādām ir 
Kukšu un Rūmenes muižas. Mazliet pieticīgāka, bet kā īsta „rozīnīte” ir arī Valdeķu muiža Kandavas pusē.

Ir arī muižas, kuras daudzmaz saglabājušas savu ārējo izskatu, jo 20.gs. pirmajā pusē tajās ievietotas 
un joprojām darbojas skolas. Tādu muižu ir lielākais vairums ne tikai Tukuma apkārtnē, bet visā Latvijā. 
To blīvais izvietojums liecina, cik nozīmīgi lauku ekonomikas centri tās bijušas vairākus gadsimtus. Šīs 
muižas ir apskatāmas vien no ārpuses, taču gan to arhitektūra, gan tām apkārt esošie parki zinošajiem 
un arī zinātkārajiem ļauj nojaust to agrāko vērienu. Ceļojot piestājiet un apskatiet Cēres, Lamiņu, 
Vānes, Zantes un Zemītes muižu kungu namus.

Mazāk paveicies ir kungu namiem, kuras ir skāris karš. Daudzām no tām ir bijis lemts sagrūt zem 
dažādu karaspēku aviāciju mestajām bumbām un izšauto lielgabalu lādiņiem. Spilgtākais piemērs ir 
Vecmoku muižas kungu nama drupas. Par tikpat nežēlīgu attieksmi jāuzskata arī pēdējo 20 gadu laikā 
gribētā vēlme pēc īpašumiem, iegūstot un pametot novārtā ne vienu vien brīnišķīgu agrāko kungu 
namu, kā tas ir sanācis ar Pūres muižu.

Cēres muiža
Cēres pamatskola, Cēre, Kandavas novads
GPS 57.1085520 22.8675777
Tālr.: 63154995, 29284829

Kukšu muiža 
Kukšas, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads
GPS 56.9780329 22.8581659
Tālr.: 63181545, 25980910, 29205188
www.kuksumuiza.lv

Lamiņu muiža 
Lamiņi, Pūres pagasts, Tukuma novads
GPS 57.0994444 22.9601447

Pūres muiža 
Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads.
GPS 57.0355388 22.9051459

Rūmenes muiža
Rūmene, Kandavas pagasts, Kandavas novads
GPS 57.0596494 22.7279347
Tālr.: 67770900
www.rumenesmuiza.lv  

Valdeķu muiža 
Valdeķi, Kandavas pagasts, Kandavas novads
GPS 56.9977333 22.7730471
Tālr.: 63126293, 63126112, 26452948

Vānes muiža
Vāne, Vānes pagasts, Kandavas novads
GPS 56.9241422 22.5626802

Vecmoku muižas drupas
Vecmokas, Tumes pagasts, Tukuma novads
GPS 56.9988700 23.0798809
Tālr.: 29172318, 29495428
www.vecmokupils.lv  

Zantes muiža 
Skolas iela 14, Zante, Zantes pagasts,
Kandavas novads
GPS 56.8365162 22.7322332

Zemītes muiža 
Zemīte, Zemītes pagasts, Kandavas novads
GPS 56.9283449 22.7954708

Tukuma tūrisma informācijas centrs

Talsu iela 5, Tukums LV-3101
GPS: 56.9666006 23.1525851
Tālr.: 63124451, 28311557
Fakss: 63132688
E-pasts: tic@tukums.lv
Skype: visittukums
Twitter: VisitTukums
www.visittukums.lv

„Pils tornis”  Tukuma pilsētas vēstures muzejs
„Pils tornis” ir Tukuma vecākās mūra ēkas - Livonijas ordeņa pils 
fragments. Šī pils, kas dēvēta arī par Jauno pili, būvēta pēc 1299. 
gada. Tukuma pils dokumentos pirmo reizi minēta tikai 1381. gadā, 
kad ordeņmestrs Vilhelms no Frīmersheimas tajā uzturējies un 
parakstījis kādu dokumentu. Kaut arī pils kalpojusi saimnieciskiem 
mērķiem, tajā bieži apmetušies arī citi ordeņa mestri, it sevišķi Volters 
fon Plettenbergs (ap 1450-1535). Tukumā divas reizes notikušas arī 
nozīmīgas Livonijas kārtu sanāksmes (1463,1481), kas liecina par pils 
un pie tās esošā miesta nozīmi ordeņvalstī.

Izveidojoties Zemgales un Kurzemes hercogistei (1561), Tukuma 
pils nonāca hercoga īpašumā un 1617. gadā, kad izveidoja četrus 
hercogistes pārvaldes iecirkņus, Tukums kļuva par virspilskunga 
rezidenci. Diemžēl Ziemeļu kara laikā tā nopostīta (1709) un vairs 
nav atjaunota, bet pils drupas izmantotas, lai iegūtu akmeņus 
ēku būvniecībai pilsētā. Ap 1767. gadu pils dzīvojamā korpusa 
ziemeļu daļa pārbūvēta izveidojot nelielu divstāvu celtni noliktavas 
vajadzībām. Šī ēka, kas ieguva nosaukumu „Pils tornis”, epizodiski 
kalpoja arī cietuma vajadzībām. 

1995. gadā „Pils tornī” atvērts Tukuma pilsētas vēstures muzejs, 
kurā apskatāma gan ekspozīcija, gan izstādes par pilsētas vēsturē 
nozīmīgām tēmām.  No vecās pils apskatāms tikai neliels akmens 
mūra fragments, kas atrodas aiz „Pils torņa”, bet muzejā eksponēti 
pilsētas vēsturē nozīmīgi priekšmeti, kas iegūti arheoloģisko 
izrakumu vai pētniecības rezultātā, vai saņemti kā dāvinājumi no 
tukumniekiem. Muzejs piedāvā saviem apmeklētājiem arī ekskursiju 
pa kādreizējās pils teritoriju un vecpilsētu, kas veidojusies līdzās pilij 
un rakstos minēta vismaz 1445. gadā.

Brīvības laukums 19a, Tukums LV-3101 Tukuma novads
GPS: 56.9646445 23.1556064
Tālrunis: 63124348, 25622131
Fakss: 63182393
E-pasts: pilstornis@apollo.lv
Twitter: tukumamuzejs
www.tukumamuzejs.lv

Durbes pils Tukumā 

Durbes pusmuiža reiz piederēja Šlokenbekas muižai. Durbe 
pirmoreiz dokumentos pieminēta jau 1564. gadā, kad pirmais 
Kurzemes un Zemgales hercogs Gothards Ketlers mēģinājis 
vienoties ar Šlokenbekas-Durbes īpašnieku Dītrihu fon Šenkingu 
par izdevīgākiem aizdevuma noteikumiem. Durbe minēta arī kādā 
1644. gada zemes pirkšanas-pārdošanas dokumentā. Zināms arī, ka 
1671. gadā Durbē uzbūvēts jauns ērbēģis.

Precīzs Durbes kungu mājas būvniecības laiks nav vēl noskaidrots, 
bet mākslinieciski arhitektoniskā izpēte liecina, ka tas tapis pirms 
vairāk nekā 300 gadiem un kopš tā laika vairākas reizes paplašināts 
un pārbūvēts.

Klasicismam raksturīgo tēlu Durbes pils ieguva 1820.-1821. gadā, 
kad muiža piederēja Kristofam Johanam Frīdriham fon Mēdemam 
(1763–1838), kurš bija vadījis vairāku savai māsai - Kurzemes un 
Zemgales hercogienei Dorotejai – piederošu piļu pārbūvi Eiropā.

Durbes pili viņš bija iecerējis izmantot kā vasaras rezidenci, tādēļ 
aicināja meistaru Johanu Georgu Ādamu Berlicu (1759–1837) realizēt 
iecerēto pils pārbūvi un ainavu parka labiekārtošanu.

No 1848. līdz 1920. gadam Durbe kopā ar Šlokenbeku piederēja fon 
der Reku dzimtai.

Agrārās reformas rezultātā Durbi atsavināja tās īpašniekiem 
un 1923. gadā piešķīra dzejniekam Rainim (īstajā vārdā Jānim 
Pliekšānam,1865–1929), kas to 1928. gadā atdāvināja Latvijas 
Skolotāju savienībai, lai tā ierīkotu atpūtas namu un Raiņa muzeju 
(1929-1934).

Durbes pils sešdesmit gadus tika izmantota veselības aizsardzības 
iestāžu vajadzībām: gan kā sanatorija, gan kara hospitālis, gan 
slimnīca. 1991. gadā Durbe nonāca Tukuma muzeja pārziņā, kas ar 
pašvaldības atbalstu atjaunoja pili (1997-2009). Mūsdienās Durbes 
pils ir vienīgais muzejs Latvijā, kur pilnībā rekonstruēts 19./20. 
gadsimta mijai raksturīgais muižas kungu mājas plānojums un 
vēsturiskais interjers un pievērsta uzmanība vācbaltu kultūrai un 
vēsturei kā Latvijas kultūrvēstures sastāvdaļai. 

M. Parka iela 7, Tukums LV-3101 Tukuma novads
GPS: 56.9669719 23.1938273
Tālrunis: 63122633, 63122744, 26305946
Fakss: 63182393
E-pasts: durbespils@infonet.lv
Twitter: tukumamuzejs
www.tukumamuzejs.lv

Šlokenbekas muiža 
Netālu no Tukuma, cieši piekļāvies gleznainajai Slocenes upītei, Engures 
novada Smārdes pagasta Milzkalnes ciematā atrodas viens no unikālākajiem un 
savdabīgākajiem kultūras pieminekļiem Latvijā – Šlokenbekas muižas ansamblis. Tas 
ir viens no retajiem nocietinātas viduslaiku muižas paraugiem Baltijā un vienīgais 
Latvijā, kas saglabājies līdz mūsu dienām.

Šlokenbeka kā Livonijas ordeņa vasaļa muiža minēta jau pirms 1442.gada, bet par 
nocietinātas muižas sākumu var uzskatīt laiku pēc 1484.gada, kad cīņā starp Rīgas pilsētas 
un Livonijas ordeņa karaspēkiem rīdzinieki izpostīja Šlokenbekas muižu. Tukuma pils 
komandants Vennemārs Butlars uzbūvēja nocietinātu muižu ar kungu dzīvojamo 
māju, lai aizsargātu Tukumu no ienaidnieku uzbrukumiem. Gadu gaitā tā piederējusi 
deviņām baronu dzimtām, kā, piemēram, Butlariem, Šenkingiem, Putkammeriem 
un Grothusiem. No 1727. līdz 1818. gadam tā bijusi fon Grothusu, no 1818. līdz  
1838. gadam - fon Mēdemu, no 1838. līdz 1848. gadam - fon Bulmeringu un tad 
no 1848. līdz 1939. gadam (1920. - 1939. - muižas atlikums) - fon der Reku dzimtas 
īpašums.

No senākās muižas apbūves saglabājušās mūra sienās esošās šaujamlūkas. 
Šlokenbekas pirmais ēku komplekss pārbūvēts 1688. gadā, jo muiža savu cietokšņa 
funkciju bija zaudējusi, tādēļ tā pielāgota saimnieciskām vajadzībām. Rietumu 
torņa vietā izbūvēta klēts, ziemeļu un dienvidu sienās izveidoti divi jauni vārti, un 
izbūvētas jaunas saimniecības ēkas. Šlokenbekas muižas turpmākā darbība saistās 
ar lauksaimniecību, te tiek audzēti arī šķirnes zirgi, kā arī tiek ražots alus un spirts.

1920. gadā muiža nacionalizēta. Muižas centrs no sākuma tika atstāts Rekes lietošanā, 
taču 1923. gadā tas tika nacionalizēts, piešķirot to Tukuma virsmežniecībai. Pēc Otrā 
pasaules kara Šlokenbeka piešķirta LPSR Ministru padomes Galvenajai ceļu pārvaldei 
Ceļu un mašīnu stacijas ierīkošanai. Pēc stacijas likvidācijas uz tās bāzes te izveidotas 
un muižā saimniekojušas ceļu būves firmas. 1997. gada decembrī Šlokenbekas 
muižas ansamblis nodots LR Satiksmes ministrijas valdījumā.

Kopš 2005. gada Šlokenbekas muiža pāriet Smārdes pagasta pašvaldības īpašumā, 
un tur saimes namā un Ziemeļu spārnā izveido skaistu pagasta kultūras centru, 
izbūvējot telpas kultūras namam un bibliotēkai. 

Tagad muižā notiek dažādi pašvaldības kultūras pasākumi, kā arī joprojām te atrodas 
Latvijas ceļu muzejs, kas stāsta par Latvijas ceļu tīkla un ceļa nozares attīstību.

Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Smārdes pagasts LV-3148 Engures novads
GPS: 56.9760160 23.2261073
Tālrunis: 29904147
E-pasts: info@slokenbeka.lv
www.slokenbeka.lv

Jaunmoku pils 

Jaunmoku pils celta 1901. gadā pēc arhitekta Vilhelma Bokslafa (1858-1945) projekta 
kā Rīgas pilsētas mēra Džordža Armitsteda (1847-1912) medību pils. Pils neogotiskā 
stila formas apvienojušās ar jūgendstila elementiem un ieņem īpašu vietu starp 
Latvijas arhitektūras šedevriem. Vietas nosaukums „Neumocken” dokumentos pirmo 
reizi minēts jau tālajā 1544. gadā. 

Džordžs Armitsteds Jaunmoku pilī saimnieko tikai līdz 1904. gadam un pēc tēva 
nāves viņš savā pārziņā pārņem Rindzeles muižu, Jaunmoku pili pārdodot Brinkenu 
dzimtai. No 1910. līdz 1918. gadam pils pieder fon Ungernu-Šternbergu dzimtai 
un 1918. gadā muižu savā īpašumā iegūst vācu izcelsmes lauksaimnieka Vilhelma 
Freimaņa ģimene. 

1920. gadā pēc Agrārās reformas Jaunmoku muiža (1394 ha) tika sadalīta. Pils nonāca 
valsts īpašumā, bet saimniecības ēkas un zemi izrentē. Pilī ierīko Rīgas pašvaldības 
Slimokases bērnu atpūtas namu “Cīrulīši”. Otrā Pasaules kara laikā pili izmanto gan 
krievu, gan vācu armija. Kara sākumā pilī tiek ierīkota krievu seržantu skola, tad vācu 
raidstacija, bet kara beigu posmā – vācu kara hospitālis. 

Pēckara gados pilī izvieto tautas namu, kantori, veikalu un dzīvokļus. 1974. gadā, 
daļēji jau sabrukusī pils, nonāk LR Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas 
pārziņā, kas uzsāk pils atjaunošanas darbus, kas ilgst vairāk nekā 20 gadu. No 1992. 
gada pils apsaimniekotājs ir Valsts medību saimniecība, bet no 2000. gada – valsts 
akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži”.

Pils vestibilā apmeklētājus sagaida vislielākā pils bagātība – apgleznotu podiņu krāsns 
ar 19.gs. Rīgas un Jūrmalas skatiem, kas izgatavota par godu Rīgas 700 gadu jubilejai.

Šodien pils laipni aicina ikvienu, kuri vēlas atpūsties no ikdienas un baudīt nesteidzīgu 
atpūtu dabā.

Jaunmoku pils muzejs piedāvā dabas un kultūrvēstures izstādes, plašu ekskursiju un 
muzejizglītojošo programmu klāstu, šeit arī atvērts vienīgais Zīmes centrs Latvijā. Pils 
telpās darbojas kafejnīca-restorāns „Liepaleja” un viesnīca. 

Jaunmoku pils – vieta, kur saplūst laiks, daba un mūzika!

Jaunmoku pils, Rīgas-Ventspils šosejas 75.km, Tumes pagasts LV-3139 Tukuma novads
GPS: 56.9827809 23.0535717
Tālrunis: 63107125, 26187442
Fakss: 63107091
E-pasts: info@jaunmokupils.lv
Twitter: jaunmokupils
www.draugiem.lv/jaunmokupils
www.jaunmokupils.lv

Jaunpils pils 
Jaunpils pils celta 1301. gadā kā Livonijas ordeņa cietoksnis, ko no trim pusēm apņem dzirnavu dīķis 
un kuru sākotnēji apdzīvoja nelielas bruņinieku vienības. Vēlākajos gados pili pārveidoja, izbūvējot lielo 
aizsargtorni un pārējos stāvus. 

1576.gadā pili īpašumā iegūst Reku dzimtas pārstāvis Tīss fon der Reke, tomēr tikai 17.gs. tā tiek 
pielāgota muižkungu vajadzībām, izveidojot greznus baronu apartamentus un zāles. 

Vislielāko pārbūvi pilī veica pēc 1905.gada revolūcijas, kad pils tika nodedzināta. Reku dzimta to atjauno 
pēc vācu arhitekta Vilhelma Bokslafa projekta. 

20.gadsimtā pilī ir atradusies Jaunpils lopkopības skola (1927-1940) un no 1922. gada to savām 
vajadzībām ir izmantojusi Jaunpils lopkopības izmēģinājumu stacija un tās administrācija. 

20.gadsimta 70.gados, veicot pils telpu rekonstrukciju un piemērojot tās Jaunpils pils kultūras nama 
vajadzībām, tika atrasts marmora cilnis “Madonna ar bērnu”, kas tiek uzskatīts par 16.gadsimta itāļu 
renesanses darbu. 

Šobrīd pils ir pašvaldības īpašums, kurā vienuviet darbojas Jaunpils kultūras nams, bibliotēka, muzejs un 
tūrisma mītne ar plašu piedāvājumu pils viesiem. 

Senā bruņinieku pils vēl joprojām savus apmeklētājus pārsteidz ar savu pamatīgumu un tajā esošo 
viduslaiku auru, kas nav jūtama tikai gaiteņos un telpās, bet arī ekskursijās un pasākumos ar viduslaiku 
personāžiem – mūku brāli Teodoru, pils atslēgu glabātāju un citiem. 

It visam te ir īpaša romantika un gaisotne, jo tas notiek vairāk kā 710 gadus senā pilī! 

„Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts LV-3145 Jaunpils novads
GPS: 56.7306762 23.0180901
Tālrunis: 63107082, 26101458
Fakss: 63107082
E-pasts: info@jaunpilspils.lv
Twitter: JaunpilsPils
www.draugiem.lv/jaunpilspils
www.jaunpilspils.lv
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Izdevējs: Tukuma TIC, 2013
Izdevumu finansē: Tukuma novada Dome,

Engures novada Dome, SIA „Jaunmoku pils”, p/a „Jaunpils”
Foto: Jaunmoku pils, Jaunpils muzejs, Jaunpils pils,

Tukuma muzejs, K.Grīnvalde, M.Ignats, K.Ozola, I.Turka, 
Kandavas TIC, Tukuma TIC.

Karte: SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Dizains un druka: SIA „Madonas poligrāfists”

 1

 2

 1

 4

 4
 5

 3

 3

 5

 6

 6

 2

10

 9

 8

 7

 7

 8

 9

10

Šlokenbekas muiža

Jaunpils pils

Durbes pils
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