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 Ievadam 

Ar šo brošūru aicinām izzināt stāstus, 
kādus glabā muzeji un kolekcijas, 
un noslēpumus, kurus var atklāt 
mūspuses pilīs un muižās. Atklāsim 
dabas daudzveidību takās un laukos, 
apciemojot zemnieku sētas. Gūsim 
prieku, aktīvi kustoties kā ziemā, 
tā vasarā, un svinos svētkus, kopā 
rotaļājoties vai radoši darbojoties. 
Kamēr tētis vai mamma stūrē, bērni var 
droši aizpildīt šīs brošūras spēļu lapas. 

Dodamies ceļojumos kopā ar 
bērniem uz Tukumu pēc smukuma!

Izdevējs: Tukuma TIC, 2022
Izdevumu finansē: 
Tukuma novada pašvaldība

Foto: A. Dornis, I. M. Gintere, A. Jermuts, 
L. Lielmane, K. Ozola, L. Priedniece,  
L. Ratniece, V. Serdāns, Z. Stalidzāne, 
T. Stīpniece, S. U. Zeidenberga, “Gaisa 
balons”, Jaunpils Amatu māja, “Laimīgo 
kolliju zeme”, Pūres Šokolādes muzejs, 
“Sveikuļi”, “Zviedru cepure”
1 vāka foto: “Smaidu darbnīca”

Druka: SIA “Veiters korporācija”
Kartes: SIA “Jāņa sēta”

Ceļveža tapšanā izmantota 
informācija, ko 2021. gada nogalē 
snieguši pakalpojumu sniedzēji par 
piedāvājumiem ģimenēm ar bērniem
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Atrodi ceļu!

Attēlā: Tukuma Audēju darbnīca
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 Muzeji un pilis

1. Salmu muzejs – darbnīca 
Tukumā
Vairāk nekā 500 lielas un mazas no 
salmiem veidotas skulptūras – dažādu 
pasaku tēli, kuģi, pirāti, teiku varoņi, 
dzīvnieciņi, dabas tēli un daudz kas cits, 
kas radīs interesi un prieku gan bērnam, 
gan pieaugušajam. Tas viss apvienots 
vairākās Salmu darbnīcas kolekcijās 
iekštelpās un āra ekspozīcijā. Radošām 
izpausmēm mazajiem māksliniekiem arī 
pašiem ir iespēja izgatavot savu salmu 
skulptūru un paņemt to līdzi uz mājām.
Adrese: Dārzniecības iela 4a, Tukums. 
Tālr.: 29495746, www.salmulietas.lv

1–18 I–XII

2. Tukuma pilsētas vēstures 
muzejs “Pils Tornis”
Lai arī bērni iepazītu Tukuma vēsturi 
interesantā veidā, “Pils tornī”, kas 
ir daļa no bijušās Livonijas ordeņa 
pils, ar maketu palīdzību attēlota 
pilsēta dažādos 20. gadsimta posmos. 
Mainīgajās izstādēs par Tukumu un 
tukumniekiem senā un ne tik senā 
pagātnē, bērniem tiek izstrādātas 
tematiskās krāsojamās lapas, ir iespēja 
likt tematiskas puzles un izspēlēt 
spēles “Atrodi pāri” un “Sakrāj Tukuma 
populārās vietas”, kurā tiek izmantoti 
metamie kauliņi un klucīši.

Adrese: Brīvības laukums 19a, 
Tukums. Tālr.: 25622131, 
www.tukumamuzejs.ls/pils-tornis

5–18 I–XII

3. Tukuma 
Mākslas muzejs
Iepazīt mākslas pasauli un mākslas 
darbus ģimenes ar bērniem aicina 
Tukuma Mākslas muzejs, kur aizraujoša 
ģimenēm būs digitālā ekspozīcija 
“Tukuma muzejs cauri laikiem”. Te, 
iepazīstot Tukuma muzeja kolekciju, 
būs iespēja izveidot savu mākslas 
darbu, sakārtojot izvēlēto gleznu 
fragmentus vienā attēlā un nosūtot to 
kā elektronisku kartiņu uz e-pastu. 
Muzeja izstāžu zālē ģimenes lokā 
iespējams arī “kopēt gleznas” – radīt 
savu mākslas darbu, iedvesmojoties no 
gleznu oriģināliem izmantojot muzeja 
dotos materiālus.
Ārpus muzeja, vecpilsētā izstaigājams 
pastaigu maršruts “Māksla Tukuma 
ielās”, kurā apskatāmas gleznu 
reprodukcijas, noskenējot informāciju 
izvietotajos QR kodos. 
Adrese: Harmonijs iela 7, Tukums. 
Tālr.: 25494677, 
www.tukumamuzejs.lv/makslas-muzejs

5–18 I–XII

4. Durbes pils
Durbes pils ir vienīgā no agrākajām 
Latvijas muižu kungu mājām, kur 
pilnībā rekonstruēts tā laika vēsturiskais 
interjers. Bērniem īpašu vērību raisīs 
bērnu istaba. Telpa ir rekonstruēta un 
aprīkota ar 19. gadsimta mēbelēm un 

rotaļlietām. Ekspozīcijā apskatāmi gan 
smalka porcelāna leļļu trauki, alvas 
zaldātiņi, gan no īpašas akmens masas 
veidots konstruktors, kā arī dažādas 
citas 19. gadsimta beigām raksturīgas 
rotaļlietas. Bērniem interesanta 
ir arī programma ar orientēšanās 
elementiem “Iepazīsti Durbes pili un tās 
apkārtnes dabas bagātības”. 
Adrese: M. Parka iela 7, Tukums. 
Tālr.: 25721502, 
www.tukumamuzejs.lv/durbes-pils

5–18 I–XII

Tukums Attēlā: 
Tukuma pilsētas vēstures 
muzejs “Pils Tornis”
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 Radošās 
 darbnīcas

5. Radošā darbnīca “Ligzda”
Radošā darbnīca Tukumā, kur ģimenes 
ar dažāda vecuma bērniem aicinātas 
apgūt rokdarbu prasmes un izgatavot 
sev kādu suvenīru. Tiek piedāvāta 
tekstila apdruka ģimenes svētkiem, 
dekupāža, miega maisiņu šūšana, 
kosmētikas izgatavošana, kā arī citas 
nodarbes. Ģimenes var izvēlēties sev 
piemērotāko radošo darbiņu, iepriekš 
vienojoties. 
Adrese: Brīvības laukums 13 
(2. stāvā), Tukums. Tālr.: 22000408, 
www.manaligzda.com

5–18 I–XII

6. Tukuma Audēju darbnīca
Uz Audēju darbnīcu aicinātas ģimenes 
ar bērniem, kam patīk radoša 
darbošanās un interesē etnogrāfiskās 

tradīcijas. Šeit var noklausīties stāstu 
par dažāda veida stellēm, pavērot, kā 
top audums, kā arī aplūkot ekspozīciju 
un dažādas izstādes. Ģimenei kopīgi ir 
iespēja darināt lupatu grīdceliņu vai arī 
grāmatzīmi. Steidzīgākajiem ir iespēja 
uzpīt pīnīti no krāsainiem dzīpariem, ko 
apsiet ap roku vai pielikt atslēgām kā 
piekariņu. 
Adrese: Tidaholmas iela 3, Tukums. 
Tālr.: 25622267, www.tukumamuzejs.lv/
lv/audeju-darbnica

5–18 I–XII

 Rotaļu istabas un 
 bērnu ballītes

7. “Smaidu darbnīca”
Darbnīcas svarīgākais uzdevums 
ir darīt visu, lai raisītu bērnu sejās 
smaidus, tāpēc tā piedāvā omulīgu 
telpu nomu ar rotaļu istabu un bumbu 
baseinu bērnu ballītēm, jautrus un 
mīļus animatorus, lielformāta spēļu 
piedzīvojumus, pielāgotas radošās 
darbnīcas un kvalitatīvi organizētus 
pasākumus ar daudz un dažādām 
iespējam. 
Adrese: Pasta iela 25, Tukums. 
Tālr.: 26705817, 
www.smaidudarbnica.lv

1–14 I–XII

8. Centrs “Gaisa balons”
Svinību vieta Tukumā, kas piemērota 
bērnu ballītēm ar plašām telpām, 
lielo bumbu baseinu un slidkalniņu. 
Viesiem pieejama arī virtuve uzkodu 
un dzērienu pagatavošanai. Bērniem 
interesantas būs dažādas atrakcijas un 
rotaļlietas, kas ballīti padarīs par lielisku 
piedzīvojumu. 
Adrese: Pils iela 9, Tukums. 
Tālr.: 22432155, 
www.facebook.com/centrsgaisabalons

1–14 I–XII

9. Bumbu baseins “HeyHop”
Plaša svinību vieta Tukuma centrā ar 
lielu bumbu baseinu, kurā ir 45 000 
bumbiņu. Iespēja nosvinēt gan nelielu, 
gan arī lielāku bērnu ballīti līdz 35 
personām. Svinību vietā ir pieejamas 
Montesori aktivitātes, dažādas 
rotaļlietas, galda spēles, izglītojošā 
literatūra, novusa galds un foto stūrītis.
Cienasta pagatavošanai ierīkota neliela 
virtuve ar traukiem. Labierīcības 
pielāgotas mazuļiem un jauno māmiņu 
ērtībām. 
Adrese: “Katrīnas centrs”, 
Katrīnas laukums 1, Tukums. 
Tālr.: 25884654, www.facebook.com/
BumbubaseinsHeyHop

1–14 I–XII

Attēlā: centrs “Gaisa balons”
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 Izklaide un 
 aktīvā atpūta

10. Pauzera pļavas ar skeitparku, 
BMX trasi un Porziņģa basketbola 
laukumu
Sportiskai un aktīvai laika pavadīšanai 
ģimenes ar bērniem aicinātas uz 
Pauzera pļavām Tukumā, kur izvietots 
multifunkcionāls skeitparks. Turpat 
atrodas arī BMX riteņbraukšanas trase 
un basketbolista Kristapa Porziņģa 
vārdā nosauktais āra basketbola 
laukums, kas arī ir brīvi pieejams. 
Adrese: Pauzera pļavas, 
Revolūcijas iela 2, Tukums

5–18 IV–X 

11. Orientēšanās mācību spēle
Kā aizraujošs piedzīvojums un 
orientēšanās pamatu apgūšana 
“Sveikuļos” tiek piedāvāta orientēšanās 
mācību spēle. Visā kempinga teritorijā  
ir apslēpti kontrolpunkti, kuros jāatrod 
pareizie vārdi. Tā spēlējama gan 
individuāli, gan komandās. Pieejams arī 
rotaļu laukums. Ziemā te ikvienam tiek 
piedāvāta distanču slēpošana. 
Adrese: “Sveikuļi”, Tumes pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 29232026, 
www.sveikuli.lv
Papildus pakalpojumi: naktsmītne, 
aktivitātes, piknika vieta

5–18 I–XII

 Parki un 
 rotaļu laukumi

12. Tukuma Pilsētas parks 
ar rotaļu laukumu
Tukuma Pilsētas parkā ierīkota īsta 
bērnu pasaule: te izvietoti plaši rotaļu 
laukumi dažādu vecumu bērniem, 
kā arī pastaigu takas un ērti atpūtas 
soliņi. Celiņi parkā ir asfaltēti un ērti 
izbraucami ar bērnu ratiņiem. Skaistie 
stādījumi un kārklu arkas priecēs 
ne tikai mazos, bet arī lielos parka 
apmeklētājus. Vasaras sezonā darbojas 
kafejnīca “Kates krepes”, kur nobaudīt 
pankūkas un saldējumu. 
Adrese: Lielā iela 36a, Tukums

1-14 IV–X

Attēlā: orientēšanās mācību spēle 
“Sveikuļos”

 Apskates objekti un rotaļu laukumi Tukumā Apskates objekts

Rotaļu laukums
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Tukuma 
apkārtne

 Pilis, muzeji un 
kolekcijas

13. Jaunmoku pils 
un Meža muzejs
Jaunmokas aicina pie sevis ciemos, 
lai aizraujošā veidā iepazītu pili, tās 
apkārtni un Latvijas dabu. Orientēšanās 
un citas spēles ļaus iepazīt pili un parku. 
Meža muzeja programmas un radošās 
darbnīcas ļaus izzināt daudzveidīgo 
meža valstību, bet āra spēles – Meža 
krokets un Meža šahs, kā arī citas 
aizraujošas aktivitātes, – jautri pavadīt 
laiku pils apkārtnē. 
Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 26187442, 
www.jaunmokupils.lv
Papildus pakalpojumi: kafejnīca, 
naktsmītne, aktivitātes

1–18 I–XII 

14. Šlokenbekas muiža 
un Latvijas Ceļu muzejs
Šlokenbekas muižas pagalmā tiek 
piedāvātas brīvdabas spēles, kurās 
ievīti muižas gadu simtu stāsti – “Mazā 
barona laiskā pēcpusdiena”, “Dārgumu 
lādīte”, “Tupenīši”, kā arī citas spēles. 
Šlokenbekas muižā apskatāma Latvijas 
Ceļu muzeja ekspozīcija ar lielo 
ceļu būves tehniku, ratu kolekciju, 
ceļazīmēm un citiem interesantiem 
priekšmetiem. 
Adrese: Šlokenbekas muiža, Milzkalne, 
Smārdes pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 28301020 (spēles), 
63182354 (muzejs)
www.facebook.com/SlokenbekasMuiza 
Papildus pakalpojumi: naktsmītne, 
kafejnīca

5–18 I–XII 
Attēlā: Jaunmoku pils Attēlā: Šlokenbekas muiža 

15. Classic Car & Motorcycle Garage 
Garāža būs interesanta vieta ģimenēm, 
kas apbrīno tehniku. Te apskatāmi senie 
amerikāņu un klasiskie auto. Iesēsties 
Rock`n`Roll krāšņajā automašīnā un 
sajusties kā amerikāņu kino zvaigznei –  
tas iespējams šeit, Milzkalnē. Garāžā 
apskatāma arī plaša padomju laiku 
motociklu kolekcija. 
Adrese: Šlokenbeka 29, Milzkalne, 
Smārdes pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 29251333, 
www.facebook.com/
classicgaragetukums

5–18 I–XII

16. “Retro Ferma”
Retro Ferma ir privātkolekcija netālu 
no Tukuma, kurā apskatāmi zapiņi, 
žiguļi, motocikli, blakusvāģi un daudz 
kas cits no tālajiem padomju laikiem. 
Šeit var iesēsties kādā automašīnā, 
izbaudīt padomju laiku atmosfēru 
un noklausīties aizrautīgo saimnieka 
stāstījumu, jo katram spēkratam ir savs 
unikāls stāsts. 
Adrese: “Intari”, Tumes pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 29796697, 
Facebook: Retro Ferma

5–18 I–XII
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17. Aviācijas muzejs “SKY-ZOO”
Lidosta “Jurmala Airport” aicina uz 
muzeju, kurā apskatāmi aviācijas 
eksponāti un gaisa kuģi, kas pārkrāsoti 
“dzīvnieku krāsās”. Ekskursijas laikā 
ir iespējams iepazīties ar lidostas 
vēsturi un redzēt, kā darbojas lidostas 
termināls. Ekskursija pieejama tikai pēc 
iepriekšējas pieteikšanās un vairākām 
ģimenēm kopā (minimālā samaksa  
50 eiro par ekskursiju). 
Adrese: “Jūrmala Airport”, 
Smārdes pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 20202165, 
www.facebook.com/skyzoomuseum

5–18 I–XII

 Radošās darbnīcas

18. Pētera Tutāna pinēja darbnīca
Netālu no Milzukalna atrodas meistara 
Pētera Tutāna darbnīca, kur var 
iepazīt pinēja amatu. Te var aplūkot 
dažādos darbus un, izvēloties kādu no 
meistarklasēm, pašiem piedalīties kāda 
darbiņa tapšanā. Bērniem te patiks 
viesoties, jo “Kalndaķu” sētā apskatāmi 
arī mājputni – vistas, zosis, pīles, strausi, 
kā arī mājdzīvnieki – truši un aitas. 
Adrese: “Kalndaķi”, Smārdes pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 29466377, 
www.pinumudarbnica.lv
Papildus pakalpojumi: naktsmītne, 
piknika vieta

1–18 I–XII

 Izklaide un 
 aktīvā atpūta

19. Veikbords un slēpošana atpūtas 
kompleksā “Milzkalns”
Ģimenēm, kurās bērniem un vecākiem 
patīk aktīvāka atpūta, jādodas uz 
atpūtas kompleksu “Milzkalns”. Te 
vasarā katrs var izmēģināt veikošanu 
pa dīķi aiz troses, kas piemērota arī 
iesācējiem un bērniem. Ziemā kalna 
slēpošanas un snovošanas priekiem var 
nodoties visa ģimene, jo katrs atradīs 
trasi, kas atbilst vēlmēm. Ir arī bērnu un 
mācību kalniņš tiem, kas vēl slēpot un 
snovot nemāk.
Adrese: “Dižkalni”, Smārdes pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 26222333, 
www.milzkalns.lv
Papildus pakalpojumi: naktsmītne, 
kafejnīca ziemā

10–18 V–IX 
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 Dabas objekti

20. “Vēju dārzs” Smārdē
Brīnišķīga atpūtas vieta ģimenēm ar 
bērniem Smārdē. Te bērni var aktīvi 
izkustēties rotaļu laukumā ar lielajām 
šūpolēm, namiņiem un slidkalniņu, vai 
iziet aizraujošo sporta taku. Savukārt 
vecāki var apbrīnot vairāk nekā 100 

dažādu sugu un šķirņu dekoratīvos 
kokus un krūmus. Pie katra auga 
pievienots tā unikālais nosaukums 
latviski un latīniski. Dārzs piemērots arī 
pastaigām ģimenēm, kuru mazuļi vēl 
labprātāk dzīvojas ratiņos.
Adrese: Smārde, Smārdes pagasts, 
Tukuma novads

5–18 IV–X

21. Baskāju taka un Mākslas telpa 
mežā “Valguma pasaulē”
Vairāk nekā 3 km garā taka, izbaudot 
dažādos dabas materiālus, būs 
aizaujošs piedzīvojums. Bērniem patiks 
arī lielformāta dabas foto “Mākslas telpā 
mežā”, kur interesantos kadros noķerti 

22. Vilkaču taka “Vilcēna riksis” 
un Āža kalns 
Raudas meža mistiku grāmatā 
“Kurzemes vilkaču nostāsti” aprakstījis 
teologs Ralfs Kokins. No šiem stāstiem 
izveidota arī Vilkaču taka (aptuveni  
3 km gara), kas marķēta ar baltu vilka 
ķepas nospiedumu. Taka ģimenēm ar 
bērniem “Vilcēna riksis” būs aptuveni 
1,5 km garš šīs takas cits posms, 
marķēts ar 2 mazām ķepām. Takā 
apskatāmi vairāki mistiski dabas objekti: 
Sausenis, Vilkača priede, Egle – Akmens 
meita, Vadātājkalns, Draņķozols un citi. 
Abas takas sākas un beidzas kopā. 
Ja vēl ir pa spēkam, tad ir iespēja uzkāpt 
turpat ceļa otrā pusē esošajā Āža kalnā, 
no kurienes var saskatīt pat Durbes pili. 
Takās izvietoti informācijas stendi, lai 
uzzinātu ko vairāk gan par mežu, gan tā 
leģendām.
Adrese: Raudas mežs, Sēmes pagasts, 
Tukuma novads

5–18 I–XII 

dažādi populāri un arī mazāk pazīstami 
meža dzīvnieki. Takas nav izejamas 
ar bērnu ratiņiem. Takas piemērotas 
bērniem, kas jau māk staigāt patstāvīgi.
Adrese: Atpūtas komplekss 
“Valguma pasaule”, Smārdes pagasts, 
Tukuma novads. 
Tālr.: 63181222, 29414022, 
www.valgumapasaule.lv
Papildus pakalpojumi: kafejnīca, 
aktivitātes, naktsmītne, laivas

Baskāju taka

3–18 IV–X 

Mākslas telpa mežā

3–18 I–XII
Attēlā: aviācijas muzejs “SKY-ZOO”
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23. Pastariņa muzejs
Ernesta Birznieka-Upīša grāmatu 
tēlam Pastariņam veltītajā muzejā viss 
ir kā īstā Ziemeļkurzemes lauku sētā. 
Te var iepazīt sendienu amatus un 
tradīcijas, spēlēt spēles kā pirms 100 
un vairāk gadiem, kā arī piedalīties 
maizes cepšanā. Interesants bērniem ir 
pagalmā esošais sētas makets knēvelīšu 
lielumā, savukārt orientēšanās spēle 
ar muzeja karti brīvdabas ekspozīcijā 
liks būt atraktīviem Pastariņa stāsta 
izzinātājiem.  
Adrese: “Bisnieki”, Dzirciems, 
Zentenes pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 28651091, www.tukumamuzejs.lv/
pastarina-muzejs

2–18 I–XII 

24. Rideļu dzirnavas un 
Dzirnavu muzejs
Rideļu dzirnavas iepazīstina ar Dzirnavu 
muzeju, kur apskatāmas ierīces, 
kas veic graudu pārstrādi miltos, 
un uzzināms stāsts “No grauda līdz 
maizei”. Blakus esošajā kafejnīcā “Cope” 
bērni var nogaršot gardās Rideļu 
dzirnavu saimnieču pankūkas – saldās 
un sāļās, ar dažādiem pildījumiem, 
kā arī izkustēties rotaļu laukumā vai 
nesteidzīgi atpūsties pie ezera. 
Adrese: Rideļu dzirnavas, 
Engures pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 22440094, 
www.facebook.com/rideludzirnavas
Papildus pakalpojumi: kafejnīca, 
naktsmītne, piknika vietas, laivas

5–18 V–X
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25. Jāņupītes dabas taka
Takā ceļš ejams, šķērsojot vairākas 
kāpnes augšup un lejup, pa tiltiņiem 
pāri gravām. Taka piemērota ģimenēm 
ar bērniem, jo ir tikai 1,1 km gara, un, 
pateicoties ilustratīvajiem informācijas 
stendiem visas takas garumā, iespējams 
iepazīties ar meža ekosistēmu un 
uzzināt daudz jauna par mežu. 
Izstaigājot taku, aplūkojama kukaiņu, 
augu, sūnu un ķērpju daudzveidība, 
apskatāmi dižkoki un Jāņupītes 
stāvkrasti. Taka nav piemērota iešanai 
ar bērnu ratiņiem. 
Adrese: Jānīšu ceļš, Dzirciems, 
Zentenes pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 26386611
Papildus pakalpojums: piknika vieta

5–18 I–XII 

Attēlā: Pastariņa muzejs
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Irlava un 
Jaunpils 

 Muzeji un pilis

26. Jaunpils pils un muzejs
Viduslaiku Jaunpili, bruņinieku 
pils vēsturi un viduslaiku tradīcijas 
varēs iepazīt, izvēloties kādu no 
teatralizētajām ekskursijām Jaunpilī, 
kurās bērni, pārģērbjoties viduslaiku 
tērpos, var iejusties gan pils iemītnieku 
lomās, gan arī izzināt viduslaiku 
dzīvesveidu. Ziemassvētku laikā bērni 
aicināti uz pili iepazīt Jaunpils rūķu 
leģendu. 
Adrese: Jaunpils pils, Jaunpils, 
Jaunpils pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 26101458, www.jaunpilspils.lv
Papildus pakalpojumi: naktsmītne, 
kafejnīca, aktivitātes

5–18 I–XII 

 Radošās darbnīcas

27. Radošā darbnīca “7 balles”
Izgatavot kuģi, vēja zvanu, puzli vai 
izliet sveces un apgleznot koku, tinglot, 
veidot, zāģēt – tas ir radošo aktivitāšu 
kopums, ko ģimenes ar bērniem var šeit 
izvēlēties, radot sev fantāziju darbiņus. 
Mājīgās telpās ierīkotā darbnīca un 
laipnie saimnieki piedāvā bērniem 
vairāk nekā 20 dažādas darbošanās 
iespējas. Turpat ārtelpās izstaigājams 
arī eglīšu labirints. 
Adrese: “Graudiņi”, Strutele, 
Jaunpils pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 29211988, 26229076, 
www.7balles.lv

5–18 I–XII

28. Jaunpils Amatu māja
Iepazīt latvisko mantojumu un 
tradicionālos rokdarbus piedāvā 
Jaunpils Amatu māja. Te apskatāmas 
visu veidu stelles – kopskaitā 18, 
darbojas keramikas darbnīca un 
izstāžu zāle. Ģimenēm tiek piedāvātas 
ekskursijas ar iespēju uzzināt stāstu 
“No aitas muguras līdz gatavam 
darbam” un radošās darbnīcas, kurās 
iespējams apgūt strīpaino brunču 
aušanu, padarboties ar mālu vai uzpīt 
draudzības aproci, kā arī uzmeistarot 
citus darbiņus.
Adrese: “Ērģelnieki”, Jaunpils, 
Jaunpils pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 28301408, www.jaunpilspils.lv/par-
mums/amatu-maja

5–18 I–XII

 Izklaide un 
 aktīvā atpūta

29. Viduslaiku sēta 
“Niedru lija” 
Viduslaiku sētā Jaunpilī var izmēģināt 
aktīvas izklaides – loka šaušanu, 
šaušanu ar arbaletu, cirvja un šķēpa 
mešanu, monētu kalšanu, dažādas 
viduslaiku spēles un daudz ko citu. Te 
iespējams sarīkot nelielas sacensības, 
ģimenes pikniku vai viduslaiku 
bruņinieku ballīti bērniem, piemērīt 
bruņucepures un apskatīt ieročus.
Adrese: “Zviedru mūris”, Jaunpils, 
Jaunpils pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 26336513, www.viduslaikos.lv
Papildus pakalpojums: 
piknika vietas

5–18 I–XII
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30. Dabas un izziņas taka 
“Viesatas upesloki”
Mazās Viesatu upītes gleznainajos 
krastos izveidota dabas taka, kurā 
iespējams izspēlēt spēles, izpētāmi 
dažādi dabas un meža dzīvnieku 
veidojumi – upes stāvkrasti, lielais 
Spuņņakmens, cūku vanna un daudz 
kas cits. Taka izstaigāja trīs dažādos 
veidos, garākais maršruts vienā virzienā 
ir 5,1 km garš, bet atpakaļceļš veicams 
pa “īso taku”. Taka nav piemērota 
iešanai ar bērnu ratiņiem.
Adrese: Netālu no “Kraujām”, 
Irlavas pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.:  28302871, 29105209
Papildus pakalpojums: 
piknika vietas

5–18 I–XII 

31. Kartavkalnu dabas takas
Kartavkalni ir sena apmetnes vieta –
latviešu pilskalns netālu no Jaunpils, 
kuru 10.–13.gadsimtā, domājams, 
apdzīvojuši zemgaļi. Ģimenēm tas būs 
interesants ar vairākām, dažāda garuma 
dabas takām un senās apmetnes 
vietas maketu, kā arī skatu torni. Šeit 
apskatāma nelielā Bikstupīte, milzīgo 
lapegļu aleja, egļu vēris paugurainā 
reljefā, pilskalna valnis un augu valsts 
dažādība ar reti sastopamiem kokiem, 
kā arī novērojami gan pamesti, gan 
jauni bebru veidoti dambji. Iekārtotajās 
piknika vietās ģimene var iestiprināties 
ar līdzpaņemto maltīti. 
Adrese: Jaunpils pagasts, 
Tukuma novads. www.jaunpilspils.lv/
par-mums/pils-apkartne/
Papildus pakalpojums: 
piknika vietas

5–18 I–XII 

Attēlā: Spuņņakmens 
“Viesatas upeslokos”

Attēlā: Jaunpils Amatu māja



I  18  I I  19  I

Slampe, Džūkste 
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32. Kino parks – pilsēta “Cinevilla”
Kinopilsētā var doties pastaigā 
pa brīvdabas objektiem, gan paši 
izstaigājot un atpazīstot te uzņemto 
filmu dekorācijas, gan arī izmantot 
brīvdabas objektu karti. Pēc kartes var 
doties foto medībās un uzņemt bildes 
ģimenes albumam. Šī ir īstā vieta kur 
iepazīt, kā top kino! Mazākiem bērniem 
kinopilsētā izvietots rotaļu laukums. 
Ziemā, ja ir pietiekami daudz sniega, te 
tiek piedāvāta arī distanču slēpošana ar 
inventāra nomu. 
Adrese: “Vidusvecvagari”, 
Slampes pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 28606677, 29366654, 
www.facebook.com/Cinevilla
Papildus pakalpojumi: kafejnīca, 
aktivitātes

5–18 I–XII 

33. Džūkstes Pasaku muzejs
Muzejā var iegrimt pasaku un teiku 
pasaulē, klausīties Džūkstes pasakas un 
stāstīt pašu dzirdētās, noskatīties filmas 
un spēlēt leļļu teātri. Te iepazīstamas 
Anša Lerha-Puškaiša pierakstītās un arī 
paša sacerētās pasakas. Bērniem īpaši 
patiks Sprīdīša un Lielēdāja ceļojums ar 
iespēju meklēt dārgumus un piemuļķot 
laupītājus. Pārsteigumi bērnus sagaida 
arī brīvdabas ekspozīcijā “Pa pasaku 
tēva pēdām”, kur izspēlējamas izzinošas 
un atraktīvas pasaku spēles.
Adrese: “Lancenieku skola”, 
Lancenieki, Džūkstes pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 26513314, 
www.tukumamuzejs.lv/dzukstes-
pasaku-muzejs

2–18 I–XII 

 Ciemošanās laukos

34. Zirgaudzētava “Skudru staļļi”
Interesanti pavadīt laiku ar zirgiem 
un sarīkot pikniku ģimenēm piedāvā 
“Skudru staļļi”. Šeit ir iespēja apskatīt 
zirgu mājvietu, iepazīties ar zirgiem un 
to dzīvi, paradumiem un staļļa ikdienu. 
Bērniem interesantākais piedzīvojums 
būs vizināšanās zirga mugurā vai visai 
ģimenei kopā ar drošku vai kamanās. 
Adrese: “Pasakas”, Džūkstes pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 26307695, 
www.facebook.com/skudrustallis

5–18 I–XII

Attēlā: Džūkstes Pasaku muzejs
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38. Kandavas virvju trase
Aktīvai atpūtai svaigā gaisā blakus 
Teteriņa ezeram bērniem izveidotas 
divas virvju šķēršļu trases. Augstākā 
trase izvietota 1,40 m augstumā. Tā 
sastāv no 12 šķēršļu posmiem un 
nobrauciena. Zemākā trase paredzēta 
mazākiem bērniem. Tās augstums 
ir 0,80 m un tā veidota no 4 šķēršļu 
posmiem. Trases veidotas ar atšķirīgām 
grūtības pakāpēm, kas norādītas ar 
krāsu apli pie tā. Izaicinājumiem pilna 
un aktīva atpūta garantēta!
Adrese: Teteriņu iela 2, Kandava, 
Tukuma novads

5–18 IV–X

 Radošās darbnīcas

35. Kandavas keramikas ceplis
Keramiķe Linda Priedniece ģimenēm 
piedāvā apskatīt keramikas cepli, 
uzzināt visu ko par keramiķa arodu, 
apskatīt un iegādāties keramikas 
darbus, kā arī piedalīties dažādās 
radošās darbnīcās – ne vien māla 

trauku izgatavošanā, bet arī papīra 
liešanā, apģērba apgleznošanā un citās. 
Iespējams apvienot radošo darbnīcu 
ar bērnu ballīti. Pieejama piknika vieta. 
Darbošanās notiek āra apstākļos.
Adrese: Dzeņu iela 2, Kandava, 
Tukuma novads. Tālr.: 26369421, 
www.linda.viss.lv

5–18 IV–X 

 Rotaļu laukumi

36. Kandavas vecpilsētas 
Promenāde ar spēļu laukumiem
Promenāde ir iemīļota atpūtas vieta 
ģimenēm ar bērniem Kandavā. Te 
izvietoti divi spēļu laukumi ar dažādām 
šūpolēm un aktīvās atpūtas objektiem. 
Pastaigu celiņi piemēroti arī pastaigai 
ar bērnu ratiņiem. Promenādes centrā 
pie “Ozolzīles” ar zīļu cepurīti galvā 
pozē mazs mākslinieks, kurs aicina 
nobildēties un pieskarties cepurei, lai 
iecerētā vēlēšanos un piepildītos.
Adrese: Ūdens iela 1, Kandava, 
Tukuma novads

1–14 IV–X

 Rotaļu istabas un 
 bērnu ballītes

37. Kafejnīca “Pie Kristapa”
Kafejnīca Kandavas centrā, kas piedāvā 
telpas bērnu ballītēm. Atrakcijai 
bērniem tiek piedāvāts bumbu baseins. 
Piedāvājumā arī īpaši ēdieni dažādām 
bērnu gaumēm. 
Adrese: Sabiles iela 6, Kandava, 
Tukuma novads. Tālr.: 28300221, 
www.facebook.com/
kafejnicapiekristapa

1–14 I–XII 

Kandava
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 Jūras piekrastē

• Kupskalnu dabas taka,  
Bigauņciema un Lapmežciema 
robeža, Lapmežciema pagasts, 
Tukuma novads

• Engures ezera dabas taka, 
Bērzciems, Engures pagasts,  
Tukuma novads

• Orhideju taka, Engures ezera dabas 
parks, Bērzciems, Engures pagasts, 
Tukuma novads

 Ķemeru nacionālajā parkā

• Lielā Ķemeru Tīreļa laipa,  
Ķemeru nacionālais parks, “Tīreļi”, 
Slampes pagasts, Tukuma novads

• Dunduru pļavas,  
Ķemeru nacionālais parks, Slampes 
pagasts, Tukuma novads

• Kaņiera pilskalna dabas taka, 
Ķemeru nacionālais parks, Jāņkroga-
Antiņciema 8. km, Lapmežciema 
pagasts, Tukuma novads

• Kaņiera ezera niedrāju laipa, 
Ķemeru nacionālais parks,  
starp Lapmežciemu un Antiņciemu, 
Lapmežciema pagasts, Tukuma 
novads

• Sēra dīķu laipa, Ķemeru nacionālais 
parks, starp Antiņciemu un 
Ķemeriem, Lapmežciema pagasts, 
Tukuma novads

• Melnalkšņu dumbrāju laipa, 
Ķemeru nacionālais parks,  
“Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala

• Slokas ezera pastaigu taka,  
Ķemeru nacionālais parks, Dūņu ceļa 
galā pie Slokas ezera, Ķemeri, Jūrmala

39. Disku golfs Kandavā
Ģimenes ar bērniem aicinātas aktīvi 
pavadīt laiku, uzspēlējot disku 
golfu jeb lidojošo šķīvīšu spēli. Tas 
piemērots jebkura vecuma un fiziskās 
sagatavotības spēlētājam. Galvenais 
spēles uzdevums ir iemest disku 
grozā. Viens spēles aplis ir 9 grozi un 
aptuvenais spēles laiks – 1 stunda. 
Disku golfam paredzētos diskus 
iespējams saņemt Kandavas sporta 
hallē pie dežuranta.
Adrese: Puzurgravas iela 2, Kandava, 
Tukuma novads. Tālr.: 63107360 
(disku saņemšanai)

10–18 IV–X

40. Kandavas kartodroms
Aizraujošs brauciens ar kartingu 
moderni aprīkotā, augstiem 
standartiem atbilstošā trasē būs kā 
neaizmirstams piedzīvojums katrai 
ģimenei. Jaunie “Energy” kartingi 
ļaus sarīkot sacensības un izbaudīt 
braucienu kā īstiem sportistiem. 
Ar kartingiem var braukt bērni, kas 
snieguši 140 cm garu augumu, lai būtu 
iespēja aizsniegt pedāļus. 
Adrese: Jelgavas iela 16, Kandava, 
Tukuma novads. Tālr.: 25728211, 
www.kartodroms.lv

10–18 V–IX

41. Skeitparks Kandavā
Aktīvākiem dažāda vecuma 
bērniem un jauniešiem Kandavā 
pieejams skeitparks. Tas piemērots 
skeitbordistiem, skūteru braucējiem, 
BMX, skrituļslidu un skrituļdēļu 
cienītājiem. Ja ģimenē ir kāds šo 
izklaides veidu cienītājs, tad tā būs īstā 
vieta āra aktivitātēm. Skeitparks atvērts 
bez laika ierobežojuma.
Adrese: Zīļu iela 2, Kandava, 
Tukuma novads

5–18 IV–X
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35
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 Apskates objekti un rotaļu laukumi Kandavā

 Tukuma apkārtnē

• Āža kalna un Vilkaču dabas taka, 
Raudas mežs, Sēmes pagasts, 
Tukuma novads

• Jāņupītes dabas taka,  
“Jānīšu ceļš”, Dzirciems, Zentenes 
pagasts, Tukuma novads

• Ružciema dabas taka, viesu nams 
“Ružciems”, Lamiņi, Pūres pagasts, 
Tukuma novads

 Irlavas un Jaunpils apkārtnē

• Dabas un izziņas taka  
“Viesatu upesloki”,  
Irlavas pagasts, Tukuma novads

• Kartavkalnu dabas taka,  
Jaunpils pagasts, Tukuma novads

• Elles kalnu dabas taka,  
Veclauki, Jaunpils pagasts,  
Tukuma novads

 Kandavas apkārtnē

• Čužu purva taka,  
Sēravotu un Sila ielas gals,  
Kandava, Tukuma novads

• Imulas dabas taka, “Vītiņi”,  
Matkules pagasts, Tukuma novads

• Veco ozolāju taka, “Mācītājmāja”, 
Kandavas pagasts, Tukuma novads

• Mīlestības taka un Zirgu taka, 
atpūtas komplekss “Zviedru cepure”, 
“Piltiņi”, Matkules pagasts,  
Tukuma novads

Dabas takas

Attēlā: Lielā Ķemeru Tīreļa laipa

Apskates objekts Rotaļu laukums
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Kandavas un 
Pūres apkārtne
 Muzeji un kolekcijas

42. Šokolādes muzejs Pūrē
Uz Šokolādes muzeju vērts doties 
visiem, kam garšo šokolāde. Lai 
kļūtu par šokolādes ekspertu, gida 
pavadībā katram vecumam atbilstošā 
informācijas apjomā ir iespēja iepazīt 
saldos šokolādes stāstus, kā arī iepazīt 
šokolādes trifeļu ražošanas procesu. 
Apmeklētājiem piedāvājumā dažādas 
šokolādes meistarklases šokolādes 
konfekšu un figūriņu gatavošanā. 
Neiztrūkstoši arī šokolādes degustācija, 
kā arī “Pure Chocolate” ražoto 
izstrādājumu iegāde muzeja veikaliņā.
Adrese: “Pure Chocolate”, Pūre-9, 
Pūre, Pūres pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 22100042, 
www.facebook.com/SokoladesMuzejs

5–18 I–XII

43. Kurzemes cietokšņa muzejs
Vai bērniem patīk spēlēties ar bruņu 
mašīnām, pistolēm un zaldātiņiem? 
Tad ģimenes brīvdienām īstā izvēle 
būs Kurzemes cietokšņa muzejs. 
Te āra ekspozīcijā apskatāma lielā 
bruņu tehnika, lidmašīna un pat 
tanks. Savukārt iekštelpās – dažādu 
priekšmetu kolekcijas, kādus kara laikā 
izmantojuši dažādu armiju karavīri. 
Pie muzeja savus spēkus ir iespēja 
pārbaudīt militārajā šķēršļu joslā.
Adrese: Skolas iela 8a, Zante, 
Zantes pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 29442311, 
www.kurzemescietoksnis.viss.lv
Papildus pakalpojums: 
piknika vietas

5–18 V–X

 Izklaide un 
 aktīvā atpūta

44. Rodeļu trase un bagiji atpūtas 
kompleksā “Zviedru cepure”
Ģimenes atpūtas vieta Abavas 
senlejā, kur piedāvājumā ir gan 
aizrautīgi nobraucieni ar rodeļiem, 
gan izbraucieni ar bagijiem, būs 
piedzīvojums gan mazākiem, gan 

lielākiem bērniem. Tepat iespēja paēst 
kafejnīcā un doties garākā pastaigā 
pa dabas taku. Teritorijā, savā mājiņā, 
vasarā dzīvo arī truši. Jāņem vērā, ka 

lietus laikā rodeļu trase nedarbojas!
Adrese: Atpūtas komplekss 
“Zviedru cepure”, “Piltiņi”, 
Matkules pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 26405405, 
www.facebook.com/zviedrucepure
Papildus pakalpojumi: kafejnīca, 
naktsmītne, piknika vietas

3–18 IV–X

 Ciemošanās laukos

45. Lauku sēta “Indāni”
Īstā vieta, kur iepazīt latvisku lauku 
sētas vidi un patiesu saimnieces 
viesmīlību. Saimnieces stāstījums 
par lauku ikdienu un dzīvnieciņiem 
ieinteresēs ikvienu ģimeni ar 
visdažādāko vecumu bērniem. 
Mājdzīvniekus iespējams arī apmīļot, 
apčubināt un iemācīties par tiem 
rūpēties. Pieejamas arī izjādes ar zirgu 
un meža būdiņa, kur ģimenes lokā 
sarīkot pikniku. 
Adrese: “Indāni”, Kandavas pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 29259272, 
www.indani.viss.lv
Papildus pakalpojumi: naktsmītne, 
aktivitātes, piknika vieta

1–18 I–XII

Attēlā: Šokolādes muzejs
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48. Stallis “Ivetas zirgi”
Zirgu izjādes gan bērniem, gan 
pieaugušiem Kandavas pusē piedāvā 
“Ivetas zirgi”. Te ģimenes ar bērniem 
var gan apskatīt zirgus, gan pavizināties 
zirga mugurā, gan arī sarīkot fotosesiju. 
Lietpratēji var doties arī  izjādē pa 
gleznaino Abavas senleju. 
Adrese: Valdeķi, Kandavas pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 29186169, 
www.facebook.com/stallisIvetasZirgi

5–18 I–XII

49. “Laimīgo kolliju zeme”
“Laimīgo kolliju zemē” mīt dzīvnieki –  
aktieri no interneta seriāla “Fermas 
kolliju piedzīvojumi”. Ģimenes ar 
bērniem te aicinātas iepazīties ar 
kollijiem Hosento, Lociņu un Keisiju, 
kā arī ar īpašo āzi Olimpu, kazām 
sētas policistes – kazas Ievas vadībā, 
aitiņām Hertu un Dolliju, kā arī citiem 
dzīvniekiem. Viņi ne tikai filmējas, 
bet arī sporto un spēlē īpaši viņiem 
izgatavotas interaktīvās spēles. Par 
konkrētu piedāvājumu ģimenes 
aicinātas pirms apmeklējuma vienoties 
ar saimniekiem. 
Adrese: “Straumēni”, Vānes pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 29559338, 
www.kolliji.lv

1–18 I–XII

46. Gliemežu ferma un 
lauku sēta “Kangari”
Ģimenes te gaida ciemos gan uz īsākām 
ekskursijām, gan garākām brīvdienām. 
Bērni gliemežu fermā varēs iepazīties 
ar vīngliemežiem, paņemt tos rokās un 
uzzināt ko interesantu par gliemežu 
dzīvi. Vēl šajā skaistajā lauku sētā var 
nogaršot veselīgos našķus, parotaļāties 
bērnu laukumā ar veiklības trasīti, 
padraudzēties ar suņiem un aplūkot 
vistiņas. Pieejama arī nakšņošana un 
lauku sētas pusdienas. 
Adrese: “Kangari” Cēres pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 29416000, 
www.kangari.lv
Papildus pakalpojumi: naktsmītne, 
ēdināšana, aktivitātes

1–18 IV–X 

47. Zemnieku saimniecība 
“Lejaskroķi”
Samīļot un pabarot trusīti Grauzdiņu 
un viņa draugus, aprunāties ar pļāpīgo 
kazu Ievu un viņas saimi bērniem 
piedāvā saimniecība “Lejaskroķi” 
Abavas senlejā. Te dzīvo aptuveni 
400 trušu, kazu ģimene un vistas. Pie 
upes var piknikot, uzspēlēt futbolu, 
izskrieties, kā arī spēlēt spēles tādas kā 
“Trušu karalis” un “Ko zini par trušiem?”. 
Ģimenes ar bērniem ir aicinātas iepazīt 
dzīvnieciņus un aktīvi pavadīt laiku 
gleznainajā Amulas krastā! 
Adrese: “Kroķi”, Matkules pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 26557377
Papildus pakalpojums: 
piknika vietas

1–18 I–XII

Attēlā: zemnieku 
saimniecība “Lejaskroķi”
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Jūras 
piekraste

 Muzeji un kolekcijas

50. Lapmežciema muzejs
Par 19. un 20. gadsimta zvejnieku 
sadzīvi un darba dzīvi muzejā vēsta 
fotogrāfijas, kā arī zvejniecības un 
sadzīves priekšmeti, kuri stāsta par 
mājas soļa, darba un vaļas brīžu ciešo 
saistību, kuru centrā ir jūra. Interaktīvās 
nodarbes ļauj izzināt Lapmežciema 
apkārtni gan tās seno vietvārdu, 
gan vides bagātībā. Vecāki kopā ar 
bērniem muzejā var apskatīt un atpazīt 
mūsu ūdeņos mītošo zivju sugas. Var 
iemācīties, kā pareizi uzvērt uz irbiņa 

zivtiņas kūpināšanai, kā arī interaktīvā 
nodarbībā uzzināt, kurš putns dēj 
kuru olu. Pie muzeja apskatāms parks 
“Zvejnieka zvaigžņu ceļš”, kur izvietotas 
arī nelielas atrakcijas bērniem.
Adrese: Liepu iela 4, Lapmežciems, 
Lapmežciema pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 27000380

5–18 I–XII 

 Radošās darbnīcas

51. Radošā darbnīca 
“Pērle rada”
Senajā muižas parkā Engurē ģimenes 
ar bērniem laipni gaidītas aktīvi pavadīt 
laiku, piedaloties radošās darbnīcās un 
atpūšoties lielo koku paēnī. Te ir iespēja 
kļūt par sietspiedes māksliniekiem, 
radīt kartiņas cianotīpijas darbnīcā 
un piedalīties aušanas un batikas 
darbnīcās, izveidojot sev stilīgu 
apģērbu. 
Adrese: Jūras iela 66, Engure,
Engures pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 26565812, 
www.facebook.com/perlerada

5–18 IV–X 

52. Keramikas salondarbnīca 
“Grašu māja”
Viesojoties keramiķa Ivara Graša 
salondarbnīcā Apšuciemā, varēs vērot 
trauku veidošanas demonstrējumus 
uz podnieka ripas, apskatīt darbnīcu 
un malkas cepli, iejusties podnieka 
lomā un izveidot savu trauku meistara 
pavadībā, kā arī iegādāties mākslinieku 
darinātos traukus.
Adrese: “Pārslas”, Apšuciems, 
Engures pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 26369362, www.grasumaja.lv

5–18 I–XII

 Rotaļu istabas un  
bērnu ballītes

53. Hotel SPA Arkadia
Viesnīcā ir ierīkota bērnu rotaļu istaba 
bērniem līdz 6 gadu vecumam. Te 
bērni var spēlēties, zīmēt, izklaidēties 
bumbiņu vannā un rāpties pa sienu. 
Bērnu ballītēm laika pavadīšanu rotaļu 
istabā iespējams apvienot ar SPA 
kompleksa apmeklējumu, kur bērniem 
pieejams mazais baseins. Svinībām 
tiek piedāvātas dažādas, bērniem 
piemērotas uzkodas un dzērieni.
Adrese: Hotel SPA Arkadia, Apšuciems, 
Engures pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 29132765, www.hotelarkadia.lv
Papildus pakalpojumi: kafejnīca, 
naktsmītne

1–6 I–XII

Attēlā: dabas parks “Engures ezers”

Attēlā: keramikas salondarbnīca 
“Grašu māja”
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 Dabas objekti

54. Kupskalnu dabas taka
Dabas taka ir neliela, no koka dēlīšiem 
izveidota laipa gar Siliņupīti, kas 
aizved līdz jūrai, kur apskatāms vecais 
Lapmežciema mols. Taka ved līdz 
pludmalē izveidotām bērnu atrakcijām. 
Tā izejama arī ar bērnu ratiņiem. Turpat 
pludmalē izvietota pārģērbšanās 
kabīne un tualete. 
Adrese: Bigauņciema un 
Lapmežciema robeža, Lapmežciema 
pagasts, Tukuma novads

1–18 I–XII 

55. Lāčupītes 
Labsajūtas dārzs
Pavisam netālu no jūras, starp 
Klapkalnciemu un Apšuciemu izveidota 
ģimenēm ar bērniem piemērota 
pastaigu vieta Lāčupītes dendrārijā. 
Bērniem interesanti būs no koka 
izveidotie tēli, pastaigu tiltiņi, laipas, 
kā arī atpūtas vietas un rotaļu laukums. 
Savukārt pieaugušie pavasarī vairāk 
uzmanību var pievērst skaistajiem 
rododendru stādījumiem. Taka 
papildināta ar uzrakstiem un norādēm. 
Taka nav izejama ar bērnu ratiņiem, 
taču ar tiem var pastaigāties pa piejūras 
meža veco ceļu.

Adrese: Starp Klapkalnciemu un 
Apšuciemu, Engures pagasts,  
Tukuma novads. Tālr.: 29393605
Papildus pakalpojums: 
piknika vietas

1–18 I–XII 

56. Dabas parks 
“Engures ezers”
Ģimenes brīvdienu pastaigai Engures 
ezera ielokā izveidota pastaigu taka, 
kur apskatāmi savvaļas zirgi un govis. 
Ganības īpaši apmeklējamas pavasarī, 
kad te apskatāmi tikko dzimušie 
kumeliņi un telēni. Ezerā novietots 
putnu vērošanas tornis. Savukārt 
vasaras viducī izstaigājama arī Orhideju 
taka, lai apbrīnotu šo aizsargājamo 
ziedu daudzveidību. Ar bērnu ratiņiem 
izstaigājams posms pa meža ceļu gar 
ezeru no Ornitoloģisko pētījumu centra 
līdz laipai uz putnu vērošanas torni 
mazliet vairāk nekā 1 km garumā. 
Adrese: Engures ezera krasts 
Bērzciemā, Engures pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 29474420, 
www.eedp.lv
Papildus pakalpojums: 
piknika vietas

1–18 IV–X

 Tukumā un apkārtnē

• Tukuma jātnieku sporta klubs,  
Tīle, Rīgas ielas nobeigumā, Tukums

• Izjādes ar zirgu Baibas Andersones  
z/s “Vītoliņi”,  
“Vītoliņi”, Vecmokas, Tumes pagasts, 
Tukuma novads

• Zirgu izjādes JSK “Lejnieki”, 
“Lejnieki”, Sēmes pagasts,  
Tukuma novads

• Izjādes ar zirgu z/s “Ruģeļi”,  
“Ruģeļi”, Smārdes pagasts,  
Tukuma novads

• Zirgi “Virsaišos”,  
“Virsaiši”, Smārdes pagasts,  
Tukuma novads

• Jātnieku sporta skola “Morfijs”, 
“Rubeņi”, Zentenes pagasts,  
Tukuma novads

 Kandavas apkārtnē

• Izjādes ar zirgu lauku  
mājās “Indāni”,  
“Indāni”, Kandavas pagasts,  
Tukuma novads

• Zirgu stallis “Ivetas zirgi”
 Valdeķi, Kandavas pagasts, 

Tukuma novads
• Izjādes ar zirgu pie Buses pilskalna, 

“Upeslīči”, Matkules pagasts,  
Tukuma novads

 Jūras piekrastē

• Annikas zirgu izjādes,  
Katrīnmuiža, Ikara iela 12, Plieņciems, 
Engures pagasts, Tukuma novads

Zirgu izjādes

Attēlā: Lāčupītes Labsajūtas dārzs Attēlā: jātnieku sporta skola “Morfijs”
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 Tukuma pilsētā

• Rotaļu laukums pie sporta 
kompleksa, Kuldīgas iela 74, Tukums

• Rotaļu laukums Pilskalna un 
Gravas ielas stūrī, Veļķi, Tukums

• Rotaļu laukums Tukuma Pilsētas 
parkā, Lielā iela 36A, Tukums

• Rotaļu laukums Talsu-Dārza ielas 
skvērā, Tukums

• Rotaļu laukums pie “Naudas 
avotiņa”, Brīvības laukums 8, Tukums

• Rotaļu laukums Brīvības  
laukumā pie “Pils torņa”,  
Brīvības laukums 19a, Tukums

• Rotaļu laukums Spartaka ielā, 
Spartaka iela 3A, Tukums

• Rotaļu laukums Rīgas-Dzelzceļa 
ielas skvērā, Rīgas iela 31, Tukums

• Rotaļu laukums Mālkalnā,  
Jelgavas iela 15, Tukums

• Rotaļu laukums pie Durbes 
estrādes, M. Parka iela 2, Tukums

• Rotaļu laukums Durbes parka 
malā, Alīnes iela 43, Tukums

 Kandavā 

• Rotaļlaukums Kandavas 
Promenādē, Ūdens iela 1,  
Kandavas pilsēta

• Rotaļu un batutu laukums  
pie Promenādes,  
Tirgus laukums 9, Kandava 

 Pūres un Kandavas  
apkārtnē

• Pūres bērnu laukums,  
Zemeņu iela 5, Pūre, Pūres pagasts, 
Tukuma novads

• Rotaļu laukums Abavniekos, 
“Estrāde”, Abavnieki, Jaunsātu 
pagasts, Tukuma novads

• Rotaļu laukums Cēres parkā,  
Cēres pamatskola, Skolas iela,  
Cēres pagasts, Tukuma novads 

• Rotaļu laukums Matkulē,  
“Bērzi”, Matkules pagasts,  
Tukuma novads

• Rotaļu laukums Valdeķos,  
Valdeķu iela 2, Valdeķi, Kandavas 
pagasts, Tukuma novads

• Rotaļu laukums Vānē,  
Draudzības iela 4, Vāne,  
Vānes pagasts, Tukuma novads

• Rotaļu laukums Zantē,  
Skolas iela 9 un Liepu iela 9, Zante, 
Zantes pagasts, Tukuma novads

• Rotaļu laukums Zemītē,  
“Cerības”, Zemīte, Zemītes pagasts, 
Tukuma novads

 Jūras piekrastē

• Rotaļu laukums  
Engures pludmalē,  
Veselības centrs Engure, Engures 
pagasts, Tukuma novads

• Zušuciema parka rotaļu laukums, 
Jūras iela 87, Engure, Engures 
pagasts, Tukuma novads

• Rotaļu laukums Engures centrā, 
Skolas iela 5, Engure, Engures 
pagasts, Tukuma novads

• Rotaļu laukums Ķesterciemā, 
Pionieru iela 7, Ķesterciems,  
Engures pagasts, Tukuma novads

• Rotaļu laukums Apšuciemā, 
Apšuciema Feldšerpunkts, 
Apšuciems, Engures pagasts,  
Tukuma novads

• Lapmežciema bērnu laukums, 
“Ķipari”, Lapmežciems, Lapmežciema 
pagasts, Tukuma novads

• Rotaļu laukums dienas centrā 
“Zaķīšu pirtiņa”, Stadiona iela 1A, 
Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, 
Tukuma novads

• Rotaļu laukums Ragaciema 
pludmalē, Zvejnieku ielas gals, 
Ragaciems, Lapmezčiema pagasts, 
Tukuma novads

• Rotaļu laukums Bigauņciema 
pludmalē, Kupskalnu takas gals, 
Lapmežciema pagasts, Tukuma 
novads

 Irlavas un Jaunpils apkārtnē

• Irlavas bērnu laukums,  
Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma 
novads (pretī veikalam Mini TOP)

Rotaļu laukumi 

• Parks ar bērnu rotaļu laukumu 
Jaunpilī, starp Pils ielu un Barona 
ielu, Jaunpils, Jaunpils pagasts, 
Tukums novads

 Džūkstes apkārtnē

• Rotaļu laukums Džūkstē,  
Džūkstes Biedrību nams, Džūkste, 
Džūkstes pagasts, Tukuma novads
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 Tukums
1. Salmu muzejs – darbnīca Tukumā
2.  Tukuma pilsētas vēstures muzejs 

“Pils Tornis”
3.  Tukuma Mākslas muzejs
4.  Durbes pils
5.  Radošā darbnīca “Ligzda”
6.  Tukuma Audēju darbnīca
7.  “Smaidu darbnīca”
8.  Centrs “Gaisa balons”
9.  Bumbu baseins “HeyHop”
10.  Pauzera pļavas ar skeitparku, 

BMX trasi un Porziņģa basketbola 
laukumu

11.  Orientēšanās mācību spēle
12.  Tukuma Pilsētas parks  

ar rotaļu laukumu

 Tukuma apkārtne
13.  Jaunmoku pils un Meža muzejs
14.  Šlokenbekas muiža un  

Latvijas Ceļu muzejs
15.  Classic Car & Motorcycle Garage 
16.  “Retro Ferma”
17.  Aviācijas muzejs “SKY-ZOO”
18.  Pētera Tutāna pinēja darbnīca
19.  Veikbords un slēpošana atpūtas 

kompleksā “Milzkalns”
20.  “Vēju dārzs” Smārdē
21.  Baskāju taka un Mākslas telpa  

mežā “Valguma pasaulē”
22.  Vilkaču taka “Vilcēna riksis”  

un Āža kalns 

 Dzirciems un Zentene
23.  Pastariņa muzejs
24.  Rideļu dzirnavas un  

Dzirnavu muzejs
25.  Jāņupītes dabas taka

 Irlava un Jaunpils
26.  Jaunpils pils un muzejs
27.  Radošā darbnīca “7 balles”
28.  Jaunpils Amatu māja
29.  Viduslaiku sēta “Niedru lija” 
30.  Dabas un izziņas taka  

“Viesatas upesloki”
31.  Kartavkalnu dabas takas

 Slampe, Džūkste un Lestene
32.  Kino parks – pilsēta “Cinevilla”
33.  Džūkstes Pasaku muzejs
34.  Zirgaudzētava “Skudru staļļi”

 Kandava
35.  Kandavas Keramikas ceplis
36.  Kandavas vecpilsētas Promenāde  

ar spēļu laukumiem
37.  Kafejnīca “Pie Kristapa”
38.  Kandavas virvju trase
39.  Disku golfs Kandavā
40.  Kandavas kartodroms
41.  Skeitparks Kandavā

 Kandavas un Pūres apkārtne
42.  Šokolādes muzejs Pūrē
43.  Kurzemes cietokšņa muzejs
44.  Rodeļu trase un bagiji atpūtas 

kompleksā “Zviedru cepure”
45.  Lauku sēta “Indāni”
46.  Gliemežu ferma un  

lauku sēta “Kangari”
47.  Zemnieku saimniecība  

“Lejaskroķi”
48.  Stallis “Ivetas zirgi”
49.  “Laimīgo kolliju zeme”

 Jūras piekraste
50.  Lapmežciema muzejs
51.  Radošā darbnīca “Pērle rada”
52.  Keramikas salondarbnīca  

“Grašu māja”
53.  Hotel SPA Arkadia
54.  Kupskalnu dabas taka
55.  Lāčupītes Labsajūtas dārzs
56. Dabas parks “Engures ezers”

Apskates objektu 
saraksts

Apskates objekts

Rotaļu laukums

Apskates objekti un izklaide 
bērniem Tukuma novadā

Zirgu izjādes

Dabas takas

Rīgas jūras līcis
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Tukuma tūrisma 
informācijas centrs
Talsu iela 5, Tukums, 
Tukuma novads LV-3101
Tālr.: 63124451, 28311557
E-pasts: tic@tukums.lv
Facebook: Visit Tukums
Instagram: visittukums
www.visittukums.lv
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Tukums


