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Pieejama tūrisma ceļvedis

TUKUMA NOVADĀ
“Fonds - Jūrmala cilvēkam” izdevums

Šis ir viens no 3 ceļojuma maršrutiem projekta „Pieejams tūrisms Latvijā” ietvaros. Tas aicina apmeklēt 
dažādus tūrisma objektus Alūksnē, Jūrmalā un Tukumā, kas ir pieejami arī cilvēkiem ar pārvietošanās 
grūtībām, tādejādi iepazīstinot viņus ar Latvijas pašvaldībām un nozīmīgiem objektiem (tai skaitā 
dabas objektiem), paaugstinot iedzīvotāju interesi un apziņu par dabiskas vides saglabāšanu. 
Maršrutā iekļauta informācija arī par pieejamām ēdināšanas iestādēm un nakšņošanas iespējām.

Maršruts veicams ar auto un kājām. Aptuvenais veikšanas laiks – divas dienas, atkarībā no izvēlēto 
apskates objektu daudzuma.

Der zināt – atsevišķiem objektiem apmeklējums ir jāpiesaka iepriekš. Daži no objektiem cilvēkiem ar 
pārvietošanās grūtībām ir pieejami daļēji.
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Kafejnīca „Kvazi pica”
Adrese: Katrīnas laukums 1, Tukums, Tukuma pilsēta
Kafejnīca  ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, nav atbilstoši iekārtotas labierīcības

Pieejamas ēdināšanas iestādes Tukumā

Tukumā

1. Tukuma tūrisma informācijas centrs 
Adrese: Talsu iela 5, Tukums, Latvija
Tālr.: +371 63124451, +371 28311557
Tukuma tūrisma informācijas centrs sniedz plašu informāciju par dažādām 
aktualitātēm Tukumā, apskates objektiem, ēdināšanas pakalpojumiem, naktsmītnēm 
u.c., arī par objektu pieejamību cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.

Tūrisma informācijas centrs ir pieejams cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Ir 
atbilstoši iekārtotas labierīcības. Automašīnu stāvvieta ir pie Tukuma novada Domes, 
kura atrodas pretim TIC.

2. Sv. Trīsvienības Tukuma luterāņu baznīca
Adrese: Brīvības laukums  1, Tukums, Latvija
Tālr.: +371 63122305, +371 20221951 
Viena no vecākajām celtnēm pilsētā, datēta ar 1644. gadu. Tagadējo altārgleznu 
"Kristus pie krusta" baznīca ieguvusi 1859. gadā, bet 20. gs. 30. gados pilsētas 
turīgākie pilsoņi uzdāvinājuši tai četras krāsainas vitrāžas. 

Baznīca ir pieejama cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Grupu apmeklējumus 
pieteikt iepriekš.

3. Tukuma pilsētas Kultūras nams
Adrese: Lielā iela 1, Tukums, Latvija
Tālr.: 631 24150 (biļešu kase)
Tukuma pilsētas Kultūras nams ir Viesīgās biedrības nama tradīciju mantotājs. Nams 
uzcelts 1902. gadā, izmantojot biedrības krājaizdevumu kases aizdevumu. Tagadējais 
Tukuma pilsētas Kultūras nams sāka darboties 1945. gadā kā Tukuma rajona Kultūras 
nams. 

Tukuma kultūras nams ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

4. Galerija „Durvis”
Adrese: Brīvības laukums 21, Tukums, Latvija
Tālr.: +371 631 24312, +371 28391437
Galerija "Durvis" ir mākslas telpa, kas radīta mūsdienu mākslinieku radošām 
izpausmēm. Tā atrodas 1754. gadā būvētā ēkā pašā pilsētas centrā. Senatnīgo elpu 
galerijai piedod 18. gadsimta rokoko stila durvis un tā laika tapešu fragmenti. Galerijā 
regulāri skatāmas mākslinieku izstādes un nopērkami gan mākslas darbi, gan 
lietišķās mākslas meistaru darinājumi un suvenīri. Ieeja galerijā ir bez maksas.

Galerija „Durvis” ir pieejama cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.

5. Tukuma Pilsētas vēstures muzejs „Pils Tornis” 
Adrese: Brīvības laukums 19a, Tukums, LV-3101, Latvija
Tālr.: + 371 631 24348, + 371 25622131
Muzejs ierīkots bijušās Livonijas ordeņa pils daļā un ir izveidots laika posmā starp 
1772. un 1787. gadu, izmantojot kādreizējās Livonijas ordeņa pils ziemeļaustrumu 
stūra mūra fragmentus, un tiek dēvēts par „Pils torni”. Muzeja ekspozīcijas stāsta par 
pilsētas vēsturi no seniem laikiem līdz pat mūsdienām. 

Ēkas 1. stāvs ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Nav pieejamas labierīcī-
bas.



Jaunmoku pils
Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads, Latvija. Tālr.: +371 26187442, +37163107125
Uz muižas ēku, kurā ir viesnīca, ved stāva uzbrauktuve.

Pieejamas nakšņošanas iespējas Tukuma rajonā

6. Salmu darbnīca, muzejs "Salmu lietas"
Adrese: Dārzniecības iela 4a, Tukums, Latvija
Tālr.: +371 29495746
Salmu muzejs ir vienīgais šāda veida muzejs Eiropā, pasaulē un viena no 
interesantākajām apskates vietām Latvijā. Šeit ir apskatāms plašs dekoratīvo salmu 
figūru un suvenīru klāsts: rūķi, pūķi, velni, raganas, vardes, zaķi, kaķi. Mākslas darbi 
tiek veidoti no 100% ekoloģiskiem materiāliem: salmiem, žāvētas zāles u.c., ir videi 
draudzīgi un droši.

Salmu muzeja 1. stāvs ir pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ir pieejamas 
muzejā darbnīcas. Nav atbilstoši iekārtotas labierīcības

7. Durbes pils
Adrese: Mazā Parka iela 7, Tukums, Latvija
Tālr.: +371 63122633, +371 26305946
Durbes pils ir uzskatāma par vienu no Kurzemes klasicisma arhitektūras pērlēm. Tā 
ir vienīgā no agrākajām Latvijas muižu kungu mājām, kur atjaunots 19. gadsimta 
beigu un 20. gadsimta sākuma interjers un radīts priekšstats par vācbaltu kultūru. 
Durbes pils, bijusī kalpu māja, parks ar rotondu un akmens mūra tiltu iekļauti valsts 
nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā.

Durbes pils ir pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ir atbilstoši iekārtotas 
labierīcības.

8. Dzelzceļa stacija Tukums I
Adrese: Dzelzcela stacija "Tukums-1", Tukums, Latvija
Uzcelta 1877. gadā, kad atklāta dzelzceļa satiksme ar Rīgu. Tolaik ik dienas no Rīgas 
uz Tukumu un atpakaļ gāja divi vilcieni, kas pieturēja deviņās stacijās, visu ceļu 
nobraucot divās stundās un 45 minūtēs. Tukums I dzelzceļa stacija kalpo netikai kā 
dzelzceļa pietura, bet gan arī kā izstāžu zāle. 

Dzelzceļa stacijas izstāžu zāle ir pieejama cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Ir 
pieejamas labierīcības.

9. Daces Lukševicas daiļdārzs
Adrese: Lejas iela 1, Tukums, Latvija
Tālr.: +371 29177195
Diplomētas ainavu arhitektes veidots daiļdārzs  Veļķu priežu pakājē. Tas ir viegli 
kopjama un ekonomiska dārza piemērs. Dārzs ar plašu augu kolekciju, īpašs 
pārsteigums hostu cienītājiem - 95 dažādības. Visu sezonu iespēja iegādāties 
daudzgadīgos apstādījumu augus podos. Iespējams nolīgt Daci par gidi ekskursijai, 
pa Tukuma un dārziem un parkiem.

Daiļdārzs atrodas privātmājas teritorijā. Dārzā ir cieta seguma celiņi. Nav pieejamas 
labierīcības. Apmeklējums iepriekš jāpiesaka.

10. Ginta Haņecka kalēja darbnīca
Adrese: "Vecupenieki", Tumes pagasts, Tukuma novads. 
Pie pašas Tukuma zīmes, Kandavas ielas galā.
Tālr.: +371 29167921
Senos laikos kalēji tika uzskatīti par burvjiem, jo viņu prasmes atradās ārpus 
ikdienišķo darbu robežas. Interesentiem kalēja darbnīcā Tukumā kalējs Gints 
Haņeckis piedāvās pacelt šī amata noslēpumainības plīvuru un pašiem atklāt savus 
snaudošos talantus. Darbnīcā iespējams apskatīt gan gatavus, gan tapšanas stadijā 
esošus darbus, nelielu senlietu kolekciju.

Darbnīca ir pieejama cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Apmeklējums jāpiesaka 
iepriekš.



1. Pastariņa muzejs
Adrese: „Bisnieki”, Dzirciems, Zentenes pagasts, Tukuma novads, Latvija
Tālr.: + 371 631 54518,  + 371 28651091
Muzejs aicina iepazīt Ziemeļkurzemes lauku sētas dzīvesveidu 19. gadsimta beigās un 20. 
gadsimta pirmajā pusē. "Bisnieku" mājas ir lauku sēta, kurā dzimis rakstnieks Ernests Birznieks - 
Upītis. Muzejs šodien veltīts populāram grāmatu tēlam Pastariņam, jo tā rakstnieks saukts 
bērnībā.  Pagalmā izveidots vecās "Bisnieku" sētas makets - Ziemeļkurzemes lauku sēta 19. 
gadsimtā. Mājiņas, tik lielas, lai tajās varētu dzīvot "knēvelīši" - kokgriezumos veidotie grāmatu 
tēli.

Muzejs ir pieejams cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām.

2. Rožaudzētava „Rozītes”
Adrese: Biedrība Rožu dārzs „Rozītes”, netālu no Sēmes luterāņu baznīcas, Sēmes pagasts, 
Tukuma novads, Latvija
Tālr.: +371 26469604
Rožaudzētava "Rozītes"Sēmes pagastā ir Dailas un Bruno Trubiņu lolojums. Ar rožkopību šeit 
nodarbojas jau trešajā paaudzē. Visu pirmsācējs bija Dailas vecaistēvs Pauls Salmiņš, kurš 
strādājis par Struteles muižas dārznieku. Interesentiem iespēja gan aplūkot stādaudzētavu, gan 
konsultēties par rožu audzēšanu, kā arī iegādāties rožu stādus. 

Dārzs atrodas brīvā dabas teritorijā ar cietu zemes segumu un ir pieejams cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Nav pieejamas labierīcības. Apmeklējumam pieteikties iepriekš.

3. Jaunmoku pils
Adrese: Jaunmoku pils, Tumes pagasts, Tukuma novads, Latvija
Tālr.: +371 26187442 +37163107125
Jaunmoku pils būvēta ap 1901. gadu pēc Rīgas birģermeistara Džordža Armitsteda pasūtījuma 
un kalpojusi kā medību un vasaras rezidence. Pils un arī zirgu staļļa projektu 1898. gadā 
izstrādājis Vilhelms Bokslafs, izveidojot Jaunmoku pili par vienu no Latvijā pazīstamākajām 
ķieģeļu celtnēm. Pilī ir saglabājusies 19.–20. gadsimtu mijā celta podiņu krāsns ar unikāliem 
Rīgas skatu gleznojumiem, kas gleznoti par godu Rīgas 700.gadu jubilejai. 

Jaunmoku pils nav pieejama cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Apskatei pieejams pils dārzs. 
Daļēji pieejama ir muižas māja, kur atrodas izstāžu zāle un viesnīca. Ir pieejamas labierīcības.

4. Kino pilsēta „Cinevilla”
Adrese: Vidusvecvagari, Slampes pagasts, Tukuma novads, Latvija
Tālr.: +371 28606677
Kinopilsēta Cinevilla izveidota vēsturiskās spēlfilmas „Rīgas sargi” uzņemšanai. Tās dekorācijas 
pamati likti 2004. gada maijā, vietā, kur pirms tam bija tikai pļavas, dažas 20. gadsimta ēkas un 
sagrautu māju mūri. Šobrīd vairāku pašmāju un ārvalstu kino uzņemšanas vieta, kuru apmeklē 
tūristi no Latvijas u.c. valstīm

Kino pilsēta cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām pieejama ar asistentu, ceļi klāti ar nelīdzinātu 
bruģakmeni. Ir pieejamas labierīcības.

5. Lestenes brāļu kapi un Lestenes brāļu kapu piemiņas ekspozīcija
Adrese: Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads, Latvija
Tālr.: +371 26247095
Lestenes Brāļu kapi ir II Pasaules karā kritušo latviešu leģiona karavīru kapi ar tēlnieces Artas 
Dumpes veidoto pieminekli “Dzimtene Māte – Latvija”. Šeit vairāku gadu laikā, no dažādu kara 
laika apbedījumu vietām, pārapbedīti kritušie karavīri. Patlaban Lestenes Brāļu kapos atdusas 
934 kritušie latviešu karavīri. Ekspozīcija stāsta par Džūkstes un Lestenes pagastiem pirms Otrā 
pasaules kara, notikumiem Lestenē kara laikā, un brāļu kapu izveidošanas vēsturi. 

Lestenes Brāļu kapi ir pieejami cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Piemiņas istaba cilvēkiem 
ar pārvietošanās grūtībām ir pieejama ar asistentu. Nav pieejamas labierīcības.  

6. Lestenes luterāņu baznīca
Adrese: Lestene, Lestenes pagasts, Tukuma novads, Latvija
Tālr.: +371 26365723
Lestenes baznīcas (1703.) interjers Latvijas mākslas vēsturē iegājis kā izcilākais baroka laikmeta 
kokgriezumu ansamblis, kura autors bijis Ventspils koktēlnieks Nikolajs Sefrenss Jaunākais. II 
Pasaules kara laikā baznīca stipri cietusi, vēlāk izdemolēta. Šobrīd baznīca tiek atjaunota, lai 
atkal kļūtu par izcilāko baroka pieminekli Latvijā.

Lestenes luterāņu baznīca ir pieejama cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Nav pieejamas 
labierīcības cilvēkiem ratiņkrēslā. Baznīca ir atvērta tikai dievkalpojuma laikā.

Tukuma apkārtnē

www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

www.sif.lv
www.fondsjc.lv


