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 Veikals "Zīles makšķerlietas", Uguns iela 3, Tukums. 
 Tālr.: 28382961. GPS: 56.9669490 23.1562779
 Makšķerēšanas piederumu veikals Tirgus laukumā, 

Raiņa iela 7/27, Tukums. Tālr.: 29584288 
 GPS: 56.9683034 23.1506549
 Veikals "Vako", Rūpniecības iela 1, Tukums. 
 Tālr.: 63181159. GPS: 56.9567228 23.1626259

13. SLAMPES ŪDENSKRĀTUVE  (C4)
Slampes ūdenskrātuve ir 3 mākslīgi veidotu dīķu apvieno-
jums. To platība ir no 1 līdz 1.9 ha. Ūdenskrātuve ir iecienīta 
vieta peldēšanai un makšķerēšanai vasarā, bet ziemā – 
slidošanai un zemledus makšķerēšanai. Lomā iegūstamas 
līdakas, karpas, zandarti. Jāievēro, ka makšķerēt šeit atļauts 
tikai ar Slampes makšķerēšanas interešu kluba atļauju un 
tikai no krasta.
Atrašanās vieta: pie Tukums-Jelgavas šosejas, Slampes pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 29178395. GPS: 56.8493065 23.3075226

8. ATPŪTAS BĀZE "KLIĢI" (D3)
Piedāvā atpūtu jaukā vidē pie ezera. Atpūtai uz ūdens 
pieejami ūdensvelosipēdi, plastikāta laivas un plosts.
Papildus pakalpojumi: naktsmītne, pirts, kubls, piknika un 
telšu vietas, sporta laukums.
Adrese: "Kliģi", netālu no Rīgas-Liepājas šosejas, posmā starp Lesteni 
un Jaunpili, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 29228454, 
www.kligi.lv. GPS: 56.7224872 23.1096655

9. ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA "GUNTIŅAS" (D4)
Piedāvā atpūsties laukos un makšķerēt. Papildus pakalpo-
jumi: pirts, piknika vietas, nojume, treileru pieslēgšanās 
vietas, velosipēdu noma, laivas noma, lauku labumi.
Adrese: "Guntiņas", Lancenieki, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 29454508, 28336456. GPS: 56.8156422 23.3422653

10. VIESU NAMS 
"PILSĒTNIEKI" (C4)
Piedāvā atpūtu laukos un 
makšķerēšanu vienā no 
Slampes dīķiem. Papildus 
pakalpojumi: naktsmītne, 
pirts, piknika un telšu vietas, 
sporta laukumi, peldvieta.
Adrese: "Pilsētnieki", Slampe, 
Slampes pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 29497272, 
www.pilsetnieki.lv.
GPS: 56.8481207 23.3075445
 

1. GAIĶĪŠU EZERS (C3)
Ezers aptuveni 1 ha platībā ar purvainiem 
krastiem, dziļums līdz 6 metriem. Makšķernieki lomā var iegūt 
karpas, līņus, līdakas.
GPS: 56.9863111 23.0861315

2. JUMPRAVAS EZERS (C3)
Ezera platība – 8.4 ha, vidējais dziļums – 1.4 m, bet maksimālais 
– 1.7 m. Smilšaina piekraste ir tikai peldvietās, citur – dūņaina. 
Visbiežāk lomā var iegūt karūsas un līņus.
GPS: 56.9853464 23.0856614

3. KALNAŽAGARU DĪĶIS (C3)
Dīķis atrodas viesu nama "Kalna žagari" teritorijā. Platība – 
0.8 ha, kur tiek piedāvāta makšķerēšana. Šeit iespējams noķert 
karpas, karūsas, zandartus, līdakas, kā arī vēžus.
GPS: 56.9474385 23.2679939

4. MELNEZERS (C3) 
Ezers 1.3 ha platībā atrodas pie Tukuma robežas meža ielokā. 
Iemīļota pilsētnieku atpūtas vieta. Ezera krastā peldvieta ar 
laipu un marķētas takas kājāmgājējiem, nūjotājiem un 
skrējējiem. Vasaras sezonā pie ezera strādā arī glābēji. Šeit 
iespējams noķert līdakas, raudas un asarus.
Atrašanās vieta: Melnezera ielas galā, pie Tukuma pilsētas robežas. 
Smārdes pagasts, Engures novads. GPS: 56.9839934 23.1713274

 
5. MUCENIEKU EZERS (B3)
Tiek dēvēts arī par Pilsētas un Brizules ezeru. Ezera platība ir 
13.9 ha. Dziļums līdz pat 10 metriem. Ezerā lomā var iegūt 
līdakas, asarus, brekšus, raudas, līņus u.c. zivis.
GPS: 57.0979913 23.0873466

6. SEKĻA EZERS (B3)
Platība ir 34 ha, vidējais dziļums – 6.6 metri, bet maksimālais – 
13.5 metri. Ezers ir iecienīta peldvieta, kā arī makšķerēšanas 
vieta. Šeit mīt līdakas, asari, plauži, raudas, līņi, kā arī ruduļi.
Atrašanās vieta: netālu no Tukuma, Engures virzienā. Tumes pagasts, 
Tukuma novads. GPS: 57.0046065 23.1256583

7. SĒMES EZERS (B3)
Ezers atrodas Sēmes pagastā. Platība – 48 ha, vidējais dziļums 
– 4.6 metri, maksimālais – 7.3 metri. Tajā mīt līņi, plauži, līdakas, 
asari.
Atrašanās vieta: Sēmes pagasts, Tukuma novads
GPS: 57.0545652 23.0742008

8. ŠLOKENBEKAS DZIRNAVEZERS (C3)
Iecienīta Tukuma un Milzkalnes apkārtnes iedzīvotāju 
makšķerēšanas vieta. Ezera platība ir 7 ha. Lomā noķeramas 
raudas, sapali, līņi, plauži, līdakas, asari. Jāņem vērā, ka 
dzirnavezeram plūst cauri ievērojams apjoms attīrīto Tukuma 
pilsētas notekūdeņu, tādēļ esiet piesardzīgi, lietojot uzturā te 
iegūtās zivis.
Atrašanās vieta: netālu no Tukuma, Milzkalnes virzienā. 
Smārdes pagasts, Engures novads. GPS: 56.9742795 23.2084587

1. VIESU NAMS "KNAUĶI" (C3)
Piedāvā atpūsties laukos visai ģimenei. Makšķerēšanai krastos 
izveidotas laipas. Papildus pakalpojumi: naktsmītne, pirts, 
sporta laukumi, telšu un piknika vietas. 
Adrese: "Knauķi", Tumes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 29251157,
www.knauki.blogspot.com. GPS: 56.9853464 23.0856614

2.  VIESU NAMS UN KEMPINGS "VĀGNERIS" (C3)
Piedāvā atpūsties – peldēties un vizināties koka laivās pa 
ezeru, kā arī iznomāt makšķeres. Atrodas 3 km no Tukuma 
centra. Turpat blakus izstaigājams dendroloģiskais parks 
"Vāgneris". Papildus pakalpojumi: pirts, naktsmītnes, 
banketu un semināru telpa, piknika un telšu vietas, makšķerē-
šana, makšķeru noma, TV, internets, sporta laukumi.
Adrese: "Vāgneris", pie Jumpravas ezera, 3 km no Tukuma, 
Tumes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 29139800, 22022943, 
www.vagneris.lv. GPS: 56.9913145 23.1353348

3. KEMPINGS "SVEIKUĻI" (C3)
Piedāvā atpūtu un peldēšanos ezerā, kā arī aktīvo atpūtu ar 
orientēšanās elementiem. Turpat blakus izstaigājams 
dendroloģiskais parks "Vāgneris". Papildus pakalpojumi: 
pirts, naktsmītnes, banketu un semināru telpa, piknika un 
telšu vietas, velosipēdu noma, dabas taka.
Adrese: "Sveikuļi", pie Jumpravas ezera, netālu no Tukuma, 
Tumes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 29262026, www.sveikuli.lv. 
GPS: 56.9944215 23.1364314

4. VIESU NAMS "KALNA ŽAGARI" (C3)
Viesu nams makšķerēšanai piedāvā plastikāta laivu un 
makšķerēšanas piederumu nomu, kā arī garantē lomu.
Papildus pakalpojumi: naktsmītne, pirts, peldvieta, 
piknika un telšu vietas, sporta laukumi.
Adrese: "Kalna žagari", Smārdes pagasts, Engures novads. 
Tālr.: 63192011, 29414584, www.kalnazagari.lv.
GPS: 56.9474385 23.2679939

5. VIESU NAMS "MUCENIEKI" (B3)
Viesu nams atrodas tieši pie ezera. Atpūsties gribētājiem 
pieejamas laivas izbraucieniem un makšķerēšanai. Papildus 
pakalpojumi: naktsmītne, pirts, telšu un  piknika vietas, aitu 
audzētavas, kazu, trušu  un mājputnu apskate.
Adrese: "Mucenieki", Brizule, Sēmes pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 26240434, www.atputamucenieki.viss.lv.
GPS: 57.0983689 23.0873868

6. ATPŪTAS KOMPLEKSS "PIE MUCENIEKU EZERA" (B3)
Piedāvā atpūtu pie ezera, plastikāta laivas un ūdens velosipē-
dus. Papildus pakalpojumi: naktsmītne kempinga mājiņās, 
peldvieta, telšu un piknika vietas, sporta laukumi
Adrese: Brizule, Sēmes pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 27617678, 26240434. GPS: 57.0976031 23.0809354

9. JAUNSĀTU KARJERA ŪDENSKRĀTUVE (C2)
Ūdenskrātuves platība – 14 ha. Atrodas Jaunsātu pagastā. 
Iecienīta tukumnieku un apkārtnes iedzīvotāju peldēšanās 
vieta. Makšķerniekiem lomā var palaimēties noķert raudas, 
ruduļus, vīķes, asarus, līdakas, līņus, arī sapalus un karūsas.
Atrašanās vieta: Abavnieki, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads
GPS: 56.9672116 22.9499985

10. KUKŠU DZIRNAVU EZERS (C2)
Kukšu dzirnavu ezers ir 11,6 ha liels un atrodas 
pie Kukšu muižas. Lomā makšķernieki var iegūt 
karpas, līdakas, kā arī citas ezera zivis.
GPS: 56.9780329 22.8581659

7. VIESU NAMS "KUKŠU MUIŽA" (C2)
Piedāvā laivu nomu izbraucieniem pa ezeru un makšķerēša-
nas iespējas. Papildus pakalpojumi: naktsmītne pilī, banketu 
un semināru telpa, pirts, peldvieta, piknika un telšu vietas, 
velosipēdu noma, izbrauciens zirga pajūgā, var pasūtīt 
dažādas maltītes.
Adrese: "Kukšu muiža", Kukšas, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 63181545, 29205188, 25980910, www.kuksumuiza.lv.
GPS: 56.9780329 22.8581659

11. KLIĢU EZERS (D3)
Ezers (22 ha) atrodas Džūkstes pagastā, netālu no Rīgas-Liepā-
jas šosejas. Vidējais dziļums ir 5.7 metri, bet maksimālais 
dziļums – 15.1 metri. Atpūtas bāzes teritorijā pie ezera ir 
iekārtotas vairākas atpūtas vietas, kurās var atpūsties pie 
ugunskura un cept zivis. Iespējamajā makšķernieka lomā var 
iegūt līdakas, karūsas, karpas, kā arī asarus.
GPS: 56.7224872 23.1096655

12. LANCENIEKU DZIRNAVEZERS (D4)
Ezers izveidojies blakus agrākajām Lancenieku ūdensdzirna-
vām. Tā platība ir 13 ha, vidējais dziļums – 2.4 metri, maksimā-
lais – 4.1 metrs. Iecienīta peldēšanās un makšķerēšanas vieta. 
Šeit mīt līdakas, līņi, karūsas, asari, kā arī raudas.
GPS: 56.8156422 23.3422653

14. PALANSU EZERS (D3)
Ezers atrodas Lestenes pagastā un ir 32 ha liels. Nav dziļš – 
vidējais dziļums ir 1.6 metri. Makšķernieka lomā var mēģināt 
iegūt plaužus, pličus, sudrabkarūsas, līņus, karūsas, raudas, 
ruduļus, asarus, kā arī līdakas.
Atrašanās vieta: netālu no Lestenes, Jaunpils virzienā, Lestenes pagasts, 
Tukuma novads. GPS: 56.7706840 23.0744759

15. RUDIŅU DĪĶIS (D3)
Dīķis (20 ha) atrodas Irlavas pagastā, viesu nama "Rudiņi" 
teritorijā. Dīķis izveidots speciāli komercmakšķerēšanai. 
Te tiek audzētas karpas un līņi. 
GPS: 56.8148267 23.0894579

16. VASKU DĪĶIS (D3)
Dīķis 4.5 ha platībā, atrodas Irlavas pagastā un ir zivju 
audzētavas "Zive" makšķerēšanas dīķis. Makšķernieki var 
noķert karpas, orfas, līdakas, asaras, karūsas, raudas un līņus. 
GPS: 56.8301773 23.0386438

 

11. VIESU NAMS "RUDIŅI" (D3)
Viesu nams makšķerēšanai piedāvā plastikāta laivu nomu, kā 
arī garantē lomu. Pieejami arī ūdensmotocikli. 
Papildus pakalpojumi: naktsmītne, pirts, peldvieta, piknika 
un telšu vietas, sporta laukumi, briežu dārzs.
Adrese: "Rudiņi", Irlavas pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 63027751, 
28353700, www.atputalaukos.lv. GPS: 56.8148267 23.0894579

12. ZIVJU AUDZĒTAVA "ZIVE" (D3)
Piedāvā makšķerēšanas un spiningošanas iespējas.
Papildus pakalpojumi: piknika un telšu vietas, bezmaksas 
auto novietne.
Adrese: Vaski, Irlavas pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 26452506, 
www.zive.lv. GPS: 56.8281986 22.9916801

17. APSAUJU EZERS (D3)
Ezers atrodas Jaunpils novadā, uz dienvidiem no Brandavām. 
Tā platība ir 20 ha. Ezera vidējais dziļums ir 3.5 metri, bet 
maksimālais – 6.2 metri. Makšķernieku lomā, iespējams, iegūt 
plaužus, raudas, līņus, ruduļus, vēdzeles, līdakas, zušus, asarus, 
kā arī karūsas.
Atrašanās vieta: Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
GPS: 56.7163014 23.0793573

18. BRANDAVU EZERS (D3)
Ezers atrodas Jaunpils novadā, netālu Brandavām. Ezera 
platība – 11.6 ha, vidējais dziļums – 2.1 m, bet maksimālais – 
5.8 metri. Makšķernieku lomā var mēģināt iegūt līdakas, 
asarus, raudas, līņus, kā arī karpas.
Atrašanās vieta: Jaunpils pagasts, Jaunpils novads
GPS: 56.7490421 23.0710672

19. ENGURES EZERS (A3)
Atrodas Engures, Rojas, Talsu un Tukuma novadu robežu 
krustpunktā. Tas ar platību 4046 ha ir trešais lielākais ezers 
Latvijā. Tā garums ir 17.9 km, lielākais platums – 4.4 km, 
vidējais dziļums – 0.4 metri. Ezerā lielā platībā aug niedres un 
meldri, daudz vietas aizņem tikai pārdesmit cm dziļi ūdeņi. 
Daļa ezera un apkārtējās teritorijas iekļauta Engures ezera 
ornitoloģiskajā liegumā. Ezers ir iecienīta makšķerēšanas 
vieta. Tajā ir 4 laivu bāzes. Ierobežojumi attiecībā uz atrašanos 
ezerā ir atkarīgi no zonas. Makšķerēšana no laivas aizliegta 
dabas lieguma zonā no 16.aprīļa līdz jūnija trešajai sestdienai. 
Iebraukšana ezerā atļauta tikai no laivu bāzēm. Makšķernieki 
te lomā var mēģināt iegūt līdakas, plaužus raudas, ruduļus, 
līņus, karūsas, asarus u.c. zivis.
Papildus informācija: Engures ezera dabas parka fonds. Tālr.: 29474420, 
www.eedp.lv. GPS: 57.2144651 23.1484854

20. RIDEĻU DZIRNAVEZERS (B3)
Ezers atrodas Kalnupes ielejā. Tā platība ir 45 ha, garums – 
2.1 km. Ezera lielākais platums ir 400 m, bet vidējais dziļums – 
1.6 metri. Ezers uzpludināts mākslīgi, uzbūvējot Rideļu 
dzirnavas. Tā vidū atrodas saliņa. Dzirnavezerā lomā var iegūt 
līdakas, asarus, raudas, līņus un karūsas.
GPS: 57.1518795 23.1026820

21. VASKARIS (B3)
Atrodas Zentenes pagastā. Platība – 22 ha, vidējais dziļums – 
1 metrs. Šeit mīt līdakas, līņi, plauži, asari, kā arī raudas.
Atrašanās vieta: netālu no Talsu-Jūrmalas šosejas, Zentenes pagasts, 
Tukuma novads. GPS: 57.1618893 23.0374600

13. ENGURES EZERA 1. LAIVU BĀZE (A3)
Laivu bāze piedāvā plastikāta laivas makšķerēšanai un 
vizināšanās braucieniem pa ezeru. Netālu atrodas Engures 
ornitoloģisko pētījumu centrs, savvaļas orhideju taka un 
dzīvei savvaļā pieradinātās govis un zirgi. Papildus pakalpo-
jumi: naktsmītnes, telšu un piknika vietas. Ezerā ir iespēja 
piedalīties arī ūdensputnu medībās.
Adrese: Bērzciems, Engures pagasts, Engures novads. Tālr.: 29113439.
GPS: 57.2144651 23.1484854 

14. LAIVU BĀZE "BEBRI" (A3)
Laivu bāze piedāvā laivu nomu un makšķerēšanas iespējas.
Papildus pakalpojumi: naktsmītnes mājiņās, treileri un 
teltsvietas, pirts, svinību telpas.
Adrese: "Bebri", Mērsrags, Mērsraga novads. Tālr.: 29343402, 
www.bebri.viss.lv. GPS: 57.3178348 23.0900246

15. LAIVU BĀZE "MAZSALIŅAS" (A3)
Laivu bāze piedāvā laivas izbraucieniem pa ezeru vai 
makšķerēšanai. Papildus pakalpojumi: kadiķu audzes 
apskate, putnu vērošanas tornis, ugunskura un telšu vietas.
Adrese: "Mazsaliņas", Ķūlciema pagasts, Talsu novads. Tālr.: 26424849, 
www.mazsalinas.lv. GPS: 57.2712353 23.0750720

16. LAIVU BĀZE "DZEDRI" (A3)
Laivu bāze piedāvā laivas makšķerēšanai un izbraucieniem pa 
ezeru. Papildus pakalpojumi: ugunskura un telšu vietas.
Adrese: "Dzedri", Ķūlciema pagasts, Talsu novads. Tālr.: 28365584
GPS: 57.2504030 23.0751962

17. VIESU NAMS "RIDEĻU DZIRNAVAS" (B3)
Viesu nams piedāvā peldēšanās un makšķerēšanas iespējas, 
kā arī vienkārši iespēju vizināties pa ezeru koka vai plastikāta 
laivās. Papildus pakalpojumi: naktsmītnes, kafejnīca, pirts, 
telšu un piknika vietas, sporta laukumi, ekskursija pa Rideļu 
dzirnavām.
Adrese: "Rideļu dzirnavas", Engures pagasts, Engures novads. 
Tālr.: 26536532, www.rideludzirnavas.lv. GPS: 57.1518795 23.1026820

22. ABAVA, AMULA UN IMULA (C1, B1, B2, B3)
Abavas upes kopējais garums līdz ietekai Ventā ir 129 km. 
Vidustecē – Kandavas un Sabiles apkārtnē – upe līkumo pa 
izteiktu senleju. Te vienkopus sastopami daudzi dabas 
pieminekļi: iežu atsegumi, straujas pietekupītes, ūdenskritumi. 
Šo posmu no Kandavas līdz Sabilei dēvē arī par Kurzemes 
Šveici. Makšķernieki lomā var iegūt asarus, līdakas, sapalus, 
karpas, raudas u.c. zivis. Savukārt Amula un Imula laivojamas 
atkarībā no ūdens līmeņa, vislabāk, kad tas augsts vai vidējs. 
Ja ūdens līmenis atļauj, vērts braukt vizbulīšu ziedēšanas laikā, 
taču ainava skaista arī citkārt. Ar acīm abu upju krastos 
baudāmi dolomīta, māla un smilšakmens atsegumi. 

23. KAZUKALNU DĪĶIS ZANTĒ (D2)
Dīķis 4 ha platībā atrodas netālu no Zantes. Lomā makšķernieki 
var iegūt karūsas, karpas, līņus, līdakas, asarus.
GPS: 56.8158438 22.6983319

24. MULTIKU DĪĶIS (B2)
Dīķis 1.1 ha platībā atrodas netālu no Kandavas. 
Lomā makšķernieki var iegūt līdakas un karpas.
GPS: 57.0736607 22.7679357

 

18. KEMPINGS "LAIPAS" (B2)
Atrodas Rīgas-Ventspils šosejas tuvumā un piedāvā laivu nomu 
laivošanai pa Abavu kempinga apkārtnē. Laivotājiem pieejama 
plastikāta un alumīnija laiva. Papildus pakalpojumi: kafejnīca, 
pārtikas veikals, kempinga mājiņas, peldvieta, piknika un telšu 
vietas, piknika piederumu noma, sporta laukums, stāvlaukums.
Adrese: "Laipas", Rīgas-Ventspils šosejas 89.km, Pūres pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 63191133, 28232301, www.kempingslaipas.lv. 
GPS: 57.0532527 22.8684043

19. MOTELIS "SUMBRS" (B2)
Atrodas Rīgas-Ventspils šosejas tuvumā un piedāvā kanoe 
laivas laivošanai pa Abavu. Papildus pakalpojumi: naktsmīt-
ne, kafejnīca, pirts, telšu un piknika vietas, peldvieta, laivu 
transportēšana, stāvlaukums.
Adrese: "Sumbrs", Rīgas-Ventspils šosejas 92.km, Pūres pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 63181070, 29166751, www.sumbrs.viss.lv. 
GPS: 57.0601386 22.8432627

20. VIESU NAMS "TEIKAS" (B2)
Atrodas netālu no Rīgas-Ventspils šosejas, pirms pagriezie-
na uz Kandavu. Atpūtai uz Abavas piedāvā kanoe laivas un 
ūdensvelosipēdus, bet makšķerniekiem – arī makšķeres. 
Papildus pakalpojumi: laivu transportēšana, naktsmītnes, 
pirts, viesību telpa, sporta laukumi, telšu un piknika vietas, 
peldvieta.
Adrese: "Teikas", Kandavas pagasts, Kandavas novads. Tālr.: 29132895, 
www.teikas.viss.lv. GPS: 57.0581701 22.8238674

21. "LAIVAS KANDAVĀ" (B2)
Piedāvā kanoe laivas 
laivošanai pa Abavu. 
Papildus pakalpojumi: 
laivu transportēšana, 
laivotāju pārvadāšana.
Adrese: Kandava. Tālr.: 29199834

22. "ANŠA LAIVAS" (B2)
Piedāvā kanoe laivas laivošanai pa Abavu un citām upēm.  
Papildus pakalpojumi: laivu transportēšana, laivotāju 
pārvadāšana, laivošanas maršruti.
Adrese: Kandava. Tālr.: 26520410.

23. ATPŪTAS CENTRS "PLOSTI" (B1)
Piedāvā kanoe laivas laivošanai pa Abavu un citām 
Kurzemes upēm. Papildus pakalpojumi: naktsmītne, pirts, 
āra burbuļvanna, banketu zāle, kafejnīca, piknika un telšu 
vietas, peldvieta, sporta laukumi, sporta inventārs, dažādi 
maršruti, laivu transportēšana, makšķerēšana.
Adrese: "Plosti", Kandavas- Sabiles ceļa 9. km, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads. Tālr.: 26310303, www.hotelplosti.lv. 
GPS: 57.0239643 22.6541156

24. "KAZUKALNU DĪĶIS" (D2)
Piedāvā makšķerēšanas iespējas.
Adrese: Zantes pagasts, Kandavas 
novads. Tālr.: 29165796
GPS: 56.8158438 22.6983319

25. VIESU NAMS "MEĻKERTI" (B2)
Viesu nams piedāvā makšķerēšanas iespējas. Papildus 
pakalpojumi: naktsmītne, pirts, piknika un telšu vietas, 
briežu dārzs, medības.
Adrese: "Meļķerti", Kandavas pagasts, Kandavas novads. 
Tālr.: 29332080, www.melkerti.viss.lv. GPS: 57.0736607 22.7679357

 

Laipni lūdzam 
Tukuma pusē!
Ja gribas atpūsties ūdens tuvumā – pavizināties ar laivu vai 
pamakšķerēt, vai vienkārši aktīvi atpūsties un baudīt ūdens 
priekus, tad nav jābrauc tālu, bet gan uz Tukuma pusi. 
Te gaida mazliet rāms un vienlaikus mežonīgs aizraujošās 
Abavas laivošanas sākums, trakulīgais palu laika laivojiens 
pa Amulu un Imulu. Vasarā laiskoties gribētājus gaidīs 60 km 
garā Rīgas jūras līča pludmale. Makšķerniekiem bagāti lomi 
sagaidāmi šīs puses ezeros – Kaņierī, Valgumā, Engures 
ezerā, un privātajos dīķos. 
Kā tautā saka – atpūsties te var pa smuko.
Tātad – braucam uz Tukumu pēc smukuma!

TUKUMA APKĀRTNĒ

JAUNSĀTU APKĀRTNĒ
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SERVISA PIEDĀVĀJUMS

MAKŠĶERLIETAS UN 
PIEDERUMI TUKUMĀ

Tukums GPS: 56.9653967  23.1565762 

JAUNPILS NOVADĀ
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1. tekstā un        kartē – apskates objekta kārtas numurs
C1 – kvadrants jeb atrašanās vieta kartē
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Izdevējs: Tukuma TIC, 2012.  
Izdevumu finansē: Tukuma novada Dome, Engures novada Dome, 
Jaunpils novada Dome, Kandavas novada Dome.

Foto: S.Balode, U.Grantiņš, A.Jansons, J.Kluša, R.Rēķis, J.Vītols, 
"Kalnažagari", "Kliģi", "Knauķi", "Meļķerti",  "Mucenieki", "Pilsētnieki", 
"Plosti", "Rideļu dzirnavas", "Rudiņi", "Sumbrs",  "Sveikuļi", "Tauriņi", 
"Teikas", "Vāgneris", "Zive".
Kartes: SIA "Karšu izdevniecība Jāņa sēta".
Kartes tapšanā izmantota biedrības "Latvijas ezeri", tūrisma objektu 
un uzņēmēju sniegtā informācija.
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Eraldatud sõiduridadega tee

Kõvakate

Kruusakate

Parandatud katteta teed / Katteta tee

Kahetasandiline ristmik

Vahemaa kilomeetrites

Raudtee / Jaam / Peatus

Kaubajaam

Mahajäetud raudtee

Talude rühm / Talu

Haldusüksuse keskus

Haldusüksuse piir

Territoriaalse üksuse piir

Haldusüksuse nimetus

Territoriaalse üksuse nimetus

Rahvuspargi, looduskaitseala piir

Looduspargi piir

Hotell, motell / Kämping / 
Muu ööbimiskoht, puhkebaas

Kirik / Toitlustusasutus / Muuseum / Suusarada

Objekti asukohast eemal asetsevad tähistused

Huvitav koht

Kultuuriajalooline objekt

Huvitav loodusobjekt

Hoonestus / Suvilahoonestus / Mets / Soo

TÄHISTUSED

Kelias su atskirtom judėjimo juostomis

Kietoji danga

Žvyro danga

Pagerinti žvyrkeliai/ žvyrkelis

Dviejų lygių sankryža

Atstumas kilometrais

Geležinkelis/ Stotis/ Stotelė

Krovinių stotis

Apleistas geležinkelis

Vienkiemių grupė/ Vienkiemis

Admininstracinio vieneto centras

Administracinio vieneto riba

Teritorinio vieneto riba

Administracinio vieneto pavadinimas

Teritorinio vieneto pavadinimas

Nacionalinio parko, gamtos rezervato riba

Gamtos rezervato riba

Viešbutis, motelis/ Kempingas/ 
Kita nakvynės vieta, poilsio centras

Bažnyčia/ Maitinimo įstaiga/ 
Muziejus/ Slidinėjimo trasa

Sutartiniai ženklai, einantys 
nuo objekto buvimo vietos

Įdomi vieta

Kultūrinis-istorinis objektas

Įdomus gamtinis objektas

Užstatymas/ Vasarnamių kiemų 
užstatymas/ Miškas/ Pelkė

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Strasse mit getrennten Fahrbahnen

Asphaltdecke

Kieselsteindecke

Befestige Wege, Unbefestiger Weg

Mehrshichtige Kreuzing

Entfernungen in Kilometern

Eisenbahn, Bahnhof, Haltestelle

Frechstation

Eisenbahn ohne Verkehr

Einzelhofgruppe, Einzelhof

Zentrum der administrativen Einheit

Grenze der administrativen Einheit

Grenze der territorialen Einheit

Name der administrativen Einheit

Name der territorialen Einheit

Grenze des Nationalparks 
oder des Naturschutzgebietes

Grenze des Naturparks

Hotel, motel / Campingplatz / 
Andere Nachtherberge, Erholungszentrum

Kirche / Restaurant, Cafe / Museum / Skispur

Zeichnenerklärungen, die nicht 
direkt am Object positioniert sind

Sehenwürdigkeit

Kulturgeschichtliches Sehenwürdigkeit

Natursehenwürdigkeit

Bebaute Fläche / Kleingartenanlage / Wald / Moor

Дорога с отделенными полосами движения

Асфальтное покрытие

Гравийное покрытие

Улучшенные грунтовые дороги, 
грунтовые дороги

Транспортная развяздка на 2 уровня

Расстояние в километрах

Железная дорога, станция, остановочный пункт

Товарная станция

Недействующая железная дорога

Группа хуторов / Хутор

Центр административной единицы

Граница административной единицы

Граница территориальной единицы

Название административной единицы

Название территориальной единицы

Граница национального парка или заповедника

Граница природного парка

Гостиница, мотель / Кемпинг / 
Другое место ночлега, база отдыха

Церковь / Пункт питания / 
Музей / Горнолыжная трасса

Условные обозначения, смещенные 
с фактического места объекта

Достопримечательность

Культурноисторический объект

Достопримечательность природы

Застройка / Летние домики / Лес / Болото

RĪGAS JŪRAS LĪČA PIEKRASTĒ
25. RĪGAS JŪRAS LĪCIS (A3, B3, B4, C4)

 Kurzemes pusē Rīgas jūras līcis tiek saukts arī par "Mazo 
jūru" jeb "Mazjūru". Te var mēģināt ar vietējiem zvejniekiem 
izbraukt jūrā un nozvejot pats savu lomu, vai vienkārši baudīt 
laiskas vai aktīvas brīvdienas pludmalē.

SERVISA PIEDĀVĀJUMS

26. VIESU NAMS "JŪRAS MOLS" (C4)
 Piedāvā atpūsties jūrmalciemā, kā arī plastikāta laivas 

laivošanai. Papildus pakalpojumi: naktsmītne, pirts, 
telšu un piknika vietas, velosipēdu noma, peldvieta, laivu 
transportēšana.
Adrese: "Jūras mols", Bigauņciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads. 
Tālr.: 27099099, www.jurasmols.lv. GPS: 56.9895072 23.5266824

27. VIESU NAMS "SMAIDAS" (B4)
 Piedāvā izbraukumus pa jūru un atpūtu krastā: romantiķiem –  

rāmu saulrietu baudīšanu, ekstrēmu sajūtu cienītājiem – 
slaloma un figūru ūdensslēpes, kiteboard ar visu aprīkojumu 
un vēl savādākas izklaides. Papildus pakalpojumi: 
naktsmītne, TV, internets, pašapkalpošanās virtuve, 
pirts, banketu un semināru telpa, piknika un telšu vietas, 
velosipēdu noma.
Adrese: "Smaidas", Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads.  
Tālr.: 63181253, 29265552, www.smaidas.lv. GPS: 57.0229565 23.4907770

28. KEMPINGS "ABRAGCIEMS" (A3)
 Piedāvā plastikāta laivas un ūdens velosipēdus, lai vizinātos 

pa līci. Papildus pakalpojumi: nakšņošana kempinga 
mājiņās, kafejnīca, pirts, telts vietas, sporta laukumi, peldvieta, 
velosipēdu noma, sporta inventāra noma.
Adrese: Abragciems, Engures pagasts, Engures novads. Tālr.: 63161668,  
www.abragciems.lv. GPS: 57.1970298 23.2063970

ĶEMERU NACIONĀLAJĀ PARKĀ
EZERI, DĪĶI, UPES

26. DŪŅIERIS (C4)
 Ezers (25.3 ha) atrodas Lapmežciema pagastā, Ķemeru 
nacionālā parka teritorijā. Nav dziļš: vidējais dziļums 0.3 metri, 
maksimālais – 0.5 metri. Šeit mīt līdakas, raudas, ruduļi, līņi, 
karūsas un asari. Interesanta veģetācija: virsūdens joslā – dižās 
aslapes (diezgan reti sastopams augs), uz grunts – hāru audzes.
Atrašanās vieta: netālu no Kaņiera ezera, Lapmežciema pagasts, 
Engures novads. Papildus informācija: Ķemeru nacionālais parks.  
Tālr.: 67730078, www.daba.gov.lv/kemeri. GPS: 56.9888724 23.4974960

27. KAŅIERA EZERS (B4)
 Ezers atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorijā starp 
Lapmežciemu un Ragaciemu. Ezera platība ir 1128 ha, vidējais 
dziļums – 0.6 metri. 1964. gadā šeit izveidots Kaņiera ezera 
ornitoloģiskais liegums. Ezers bagāts ar zivīm. Lomā var iegūt 
līdakas, raudas, ruduļus, līņus, asarus un brekšus, karpas, 
karūsas, kā arī citas zivis. Makšķerēt ezerā drīkst tikai no ezera 
laivu bāzē iznomātajām laivām. 
GPS: 57.0014596 23.4888647

28. VALGUMA EZERS (C4)
 Ezers atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorijā. Ezera platība –  
60.3 ha, garums – 3 km, lielākais platums – 400 m, vidējais 
dziļums – 10.4 m, bet dziļākā vieta – 30 metri. Apkārt ezeram 
atrodas mežs. Cauri ezeram tek Slocenes upe. Makšķernieki 
lomā var mēģināt iegūt asarus, brekšus, karpas, līdakas, līņus, 
raudas, ruduļus, sapalus, vēdzeles, vīķes, zandartus u.c. zivis.
GPS: 56.9898684 23.3153818

SERVISA PIEDĀVĀJUMS

36. KAŅIERA EZERA LAIVU BĀZE (C4)
 Makšķerniekiem un putnu vērotājiem pieejamas plastikāta 

laivas un ūdens velosipēdi. Netālu no laivu bāzes atrodas 
arī putnu vērošanas tornis. Papildus pakalpojumi: telšu un 
piknika vietas.
Adrese: Lapmežciema pagasts, Engures novads. Tālr.: 29253514
Papildus informācija: Ķemeru nacionālais parks. Tālr.: 67730078,  
www.daba.gov.lv/kemeri. GPS: 57.0014596 23.4888647

37. ATPŪTAS KOMPLEKSS "VALGUMA PASAULE" (C4)
 Komplekss atrodas tieši pie ezera. Vietējiem iedzīvotājiem 

vairāk pazīstams kā padomju laika vadības atpūtas vieta, 
kas uzbūvēta 1968. gadā. Šodien komplekss rekonstruēts un 
atpūtai uz ezera piedāvā gan laivu (plastikāta, kanoe), gan 
ūdens velosipēdu un plostu nomu. Papildus pakalpojumi: 
naktsmītne, pirts, restorāns, piknika un telts vietas, sporta 
laukumi, velosipēdu noma un maršruti, nūjošanas inventāra 
noma un taka, baskāju taka, SPA procedūras.
Adrese: "Valguma pasaule", Smārdes pagasts, Engures novads. 
Tālr.: 63181222, 29414022, www.valgumapasaule.lv. 
GPS: 56.9898684 23.3153818

29. VIESU NAMS "TAURIŅI" (A3)
 Piedāvā jūras kanoe laivas, lai vizinātos pa Rīgas jūras līci. 

Papildus pakalpojumi: naktsmītne, kafejnīca, pirts, āra 
džakuzi, sporta laukumi, piknika vietas, laivu transportēšana.
Adrese: "Tauriņi", Bērzciems, Engures pagasts, Engures novads. 
Tālr.: 29153392, 29119855, www.taurini.viss.lv. 
GPS: 57.2543005 23.1729603

30. ŪDENS IZKLAIDES KLAPKALNCIEMĀ (B4)
 Piedāvā vizināšanos ar kuteri, ūdensslēpēm, lidojumus ar 

izpletni aiz kutera un citas aktīvas izklaides uz ūdens.
Adrese: stāvlaukums jūras krastā Jūrmalas-Talsu šosejas 15.km, 
2 km no Ragaciema, Engures pagasts, Engures novads.  
Tālr.: 63163732, 29189951. GPS: 57.0334590 23.4566917

31. JAHTAS ENGURĒ (B3)
 Piedāvā īsākus un garākus izbraucienus pa līci. Maršruti pēc 

klienta izvēles. Iespējams izbraukt arī no citām ostām. 
Adrese: Engures osta, Engures pagasts, Engures novads. 
Tālr.: jahta "Bolero"- 29846999, jahta "La Rouge"- 29235898
GPS: 57.1627019 23.2307435

32. "JŪRAS LAIVAS" 
 Piedāvā kanoe laivas braucieniem pa Abavu un citām 

Kurzemes upēm, kā arī jūras laivas spēku un prasmju 
pārbaudei, šķeļot Mazās jūras (arī tā dēvē Rīgas jūras līci) 
viļņus. "Jūras laivas" ir lielākais inventāra nomas punkts 
Kurzemē.
Adrese: "Avoti", Renda, Kuldīgas novads. Tālr.: 29283765,  
www.juraslaivas.lv, www.seakayak.lv. GPS: 57.0701649 22.3188342

PIEKRASTES ZVEJA
 Vietējie piekrastes zvejnieki piedāvā izbraukt ar zvejas 

laivām, noķert zivis (ja paveiksies) un piedalīties zivju 
kūpināšanas procesā.

 33. LAUKU MĀJA "DIENIŅAS"
Adrese: "Dieniņas", Bērzciems, Engures pagasts, Engures novads
Tālr.: 63154331, 26676283.  GPS57.2453814  23.1732098 

34. ĶESTERCIEMA HOSTELIS (B3)
Adrese: "Mūrnieki", Ķesterciems, Engures pagasts, Engures novads. 
Tālr.: 29287271. GPS: 57.1177095 23.2333773

35. RAGACIEMA SEDUMI (B4)
Adrese: Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Engures novads  
Tālr.: 63163552, 26451024. GPS: 57.0271397 23.4944099

38. VIESU NAMS "LĪDAKAS" (C4)
 Viesu nams atrodas tieši pie ezera. Atpūsties gribētājiem 

pieejamas gan plastikāta laivas, gan ūdensvelosipēds. 
Papildus pakalpojumi: naktsmītne, pirts, viesību telpa ar 
kamīnu, dārza kamīns, telšu un piknika vietas
Adrese: "Līdakas", Smārdes pagasts, Engures novads.  
Tālr.: 29448118, GPS: 56.9852424 23.3073542

TŪRISMA INFORMĀCIJA

Tukuma tūrisma informācijas centrs
Talsu iela 5, Tukums LV-3101
GPS: 56.9666006 23.1525851
Tālr.: 63124451, 63124619, 28311557
Fakss: 63132688
E-pasts: tic@tukums.lv
Skype: visittukums
Twitter: VisitTukums
www.visittukums.lv

NODERĪGA INFORMĀCIJA MAKŠĶERNIEKIEM
Saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem makšķerēt Latvijas Republikas 
ūdeņos ir tiesības fiziskām personām, kurām makšķerēšanas laikā ir klāt 
derīga makšķerēšanas karte, kurā norādīts makšķernieka vārds, uzvārds 
un personas kods, un dokuments, kas ļauj identificēt personu. Vietās, 
kur noteikta licencētā makšķerēšana, papildus makšķerēšanas kartei ir 
nepieciešama licence.
Privātā ezerā, kurā zvejas tiesības nepieder valstij, ezera īpašnieks 
makšķerēšanas tiesības var izmantot pats vai atļaut tās izmantot arī 
citām fiziskām vai juridiskām personām saskaņā ar šiem noteikumiem un 
normatīvajiem aktiem par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos.
Makšķerēšana īpaši aizsargājamo dabas teritoriju ūdeņos notiek atbilstoši 
šiem noteikumiem un attiecīgo teritoriju individuālajiem aizsardzības un 
izmantošanas noteikumiem.
Makšķerniekam makšķerējot ir tiesības bez maksas izmantot dabisko 
tauvas joslu: gar jūras piekrasti – 20 metru, gar privāto ūdeņu krastiem –  
4 metru, gar pārējo ūdeņu krastiem – 10 metru posmā.
Lai nerastos domstarpības ar dabas un ūdeņu aizsardzības 
institūcijām, pirms doties makšķerēt ieteicams iepazīties 
ar "Makšķerēšanas noteikumiem". Internetā tie pieejami:  
www.copeslapa.lv vai  www.copeslietas.lv.
Citas noderīgas saites: www.ezeri.lv, www.zive.lv, 
www.fishing.lv,  www.cope.lv,  www.silverscale.lv,  www.lpr.lv.
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Ūdenstilpne

Viesu nams

Ūdens izklaides

Viesu nama atrašanās 
pie ūdenstilpnes

PIKTOGRAMMU SKAIDROJUMS

 Information Maps

 Tours Souvenirs

 Ūdenstilpnes uz kartes 
atzīmētas ar sarkano

 Servisa piedāvājums uz 
kartes atzīmēts ar melno


