TŪRISMA MARŠRUTS

AMATNIEKI un LAUKU SAIMNIECĪBAS

Ziemeļkurzeme ir vieta, kur katra diena var kļūt izzinoša un piedzīvojumiem piepildīta! Mūsu amatnieku piedāvājums
pārsteigs ikkatru ceļotāju, krāšņie dārzi pabaros dvēseli, lauku māju gardumi parūpēsies par vēderpriekiem, bet
mājdzīvnieki laukos liks pasmaidīt gan bērniem, gan viņu vecākiem, ļaujot sajust sirdī tik ļoti kāroto, mierīgo lauku ritmu.
Ventspils

ZIEMEĻKURZEMĒ

1. VENTSPILS AMATU MĀJA
Kurzemes hercogistes senākajā skolas ēkā (18. gs.), kas atjaunota un pārtapusi par Ventspils Amatu māju, iespējams
apskatīt ar amatniecību saistītas izstādes un iemēģināt roku dažādos latviešu tradicionālajos amatos. Amatnieku
darinājumus var apskatīt un iegādāties salonā „Ventiņpūrlād”.
Jura Presņikova Retro fotosalons
Fotosalonā tiek veidotas retrobildes, izmantojot senatnīgus tērpus, cepures un aksesuārus. Katrs var izvēlēties tērpu
savai gaumei. Stāstījums par fotogrāfa amatu. Fotoaparātu izstāde. Dokumentālais kino.
Tel.: +371 29517366
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V I E N S AT VA Ļ I N Ā J U M S – D I VA S VA L S T I S
TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRI

NODERĪGA INFORMĀCIJA

Ventspils Tūrisma informācijas centrs
Dārzu iela 6, Ventspils; +371 63622263, +371 636 07664
www.tourism.ventspils.lv

Ventspils autoosta
Kuldīgas iela 5; +371 63622789
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Dundagas tūrisma informācijas centrs
Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga, Dundagas novads
+371 63232293, +371 29444395
www.ziemelkurzeme.lv , www.dundaga.lv

Prāmji no Ventspils uz Zviedriju un Vāciju
Informācija un biļešu rezervēšana www.scandlines.lv un
Scandlines birojos:
• Ventspilī – Dārzu ielā 6, Ventspils Prāmju terminālī;
+371 63620782, +371 63620783; info@scandlines.lv
• Nīneshamnā – Burger Sweden AB Färjeterminalen,
S-14930 Nynäshamn; +468 52060290
• Travemindē – Skandinavienkai, Zum Hafenplatz 1,
23570 Lübeck–Travemünde; +49 3812073347/346;
cargo.lettland@scandlines.com
• Klaipēdā – N. Sodo 1, LT-92118 Klaipėda;
+370 46310561 (Lietuvā), +371 67796900 (Latvijā)

Valdemārpils tūrisma informācijas centrs
Raiņa iela 14a, Valdemārpils, Talsu novads
+371 63254762, +371 26691718; www.valdemarpils.lv
Rojas tūrisma informācijas centrs
Selgas iela 33, Roja, Rojas novads
+371 63269594; www.roja.lv
Sabiles novada Informācijas centrs
Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads; +371 63252344
www.sabile.lv

Prāmis no Ventspils uz Lībeku un Sanktpēterburgu
Informācija un biļešu rezervēšana www.finnlines.com un
Finnlines birojā Dārzu ielā 6, Ventspils Prāmju terminālī;
+371 22471387; tre@silvers.lv; DG@silverstaragencies.lv

Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs
Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads
+371 29149105; www.kolkasrags.lv
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2. PIEJŪRAS BRĪVDABAS MUZEJS
Piejūras brīvdabas muzejs ir vienīgais tieši zvejniecībai veltītais brīvdabas muzejs Latvijā ar zvejnieku sētām, klētīm
un vējdzirnavām no Užavas pagasta, dūmnamiem, kūpinātavām, tīklu būdām un citiem novada celtniecībā un
sadzīvē raksturīgiem eksponātiem. Tūrisma sezonas laikā nedēļas nogalēs muzejā amata prasmi demonstrē kalējs,
audēja un citi amatnieki. Regulāri notiek plaši un atraktīvi pasākumi, piemēram, starptautiskās Muzeju dienas,
Amatu dienas Pilsētas svētkos, Pagastu svētki, kā arī latviešu gadskārtu svinības un slāvu meteņi “Masļeņica”.
• Dažādu seno amata prasmju apgūšana Baibas Koršes vadībā
Sveču liešana. Dažādām vecuma grupām tiek demonstrēts sveču liešanas process, sākot ar dakts sagatavošanu un
beidzot ar gatavu, jau aizdedzināmu sveci. Nepieciešamie materiāli jāsaskaņo, piesakoties uz nodarbību.
• Maizes ceļš. Dažādām vecuma grupām. Tiek izsekots maizes ceļš, sākot no sēšanas līdz likšanai maizes krāsnī uz
lizes. Darbošanās notiek rijā. Nepieciešamie materiāli jāsaskaņo, piesakoties uz nodarbību.
• Linu ceļš. Dažādām vecuma grupām. Tiek izsekots linu ceļš izstādes par auduma tapšanas vēsturi „Sen tas bij...”
kontekstā. Izstādes apskates noslēgumā – krustvārdu mīkla par iegūtajām zināšanām.
• Svari un mēri. Nodarbība skolu jauniešiem. Iepazīšanās ar senajiem mērinstrumentiem, svariem. Cik pēdas esmu
garš? Cik pudu tu esi smags?
• Mazgāšana un pletēšana. Nodarbība skolu jauniešiem par to, kā veļu mazgāja mūsu vecvecmāmiņas. Iespēja
pašiem beigās izgludināt linu dvieli ar gludekļa pirmtēvu – ogļu gludekli.
• Sviesta ķērne. Nodarbība skolu jauniešiem par to, kā notiek sviesta kulšana – ar kādiem darbarīkiem kūla sviestu,
kur to glabāja...
Adrese: Riņķa iela 2, Ventspils
Tel./ fakss: +371 63624467
Darba laiks: 1. maijs – 31. oktobris 10:00–18:00 (no trešdienas līdz svētdienai); pirmdienās, otrdienās – slēgts.
Biļešu cena: skolēniem, studentiem, pensionāriem Ls 0,40; pieaugušajiem Ls 1,00; ģimenes biļete Ls 1,50.
www.ventspilsmuzejs.lv
3. Pēc senām dzimtas receptēm cepta maize veikaliņā „Ründstuck”
Ik rītu plkst. 11:00 varēsiet nopirkt siltus un smaržīgus, pēc dzimtas receptēm ceptus smilšu cepumus un
saldskābmaizi, saimnieces īpašo ābolu un ķirbju plātsmaizi. Piedāvājumā arī vācu un šveiciešu virtuves tradīcijās
ceptie izstrādājumi – brokastu maize „Ründstuck”, ķiplokmaizītes, kartupeļu kraukšķis, Frīdas un Bernes pīne u.c.
izstrādājumi. Viss tiek ražots neizmantojot konservantus.
Adrese: Andreja ielā 7, 1.stāvā, Ventspils
Tālr. +371 29298391
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12. Kurzemes lauku sēta viesu namā „Ventaskrasti”
Atrodas 24 km no Ventspils. Šeit iespējams atpūsties un nakšņot viesu namā un
kempinga mājiņās pašā Ventas upes krastā, rīkot uzņēmuma sporta spēles,
izbaudīt lauku sētas gardumus – tikko ceptu plātsmaizi un pīrādziņus ar zāļu
tējām. Ir iespēja sarīkot arī slavenā Vītolberga siera, vietējā gaļas produkcijas
ražotāja „Miesnieka” un Užavas alus darītavas produkcijas degustācijas.
Bērniem izveidota miniatūra Kurzemes lauku sēta, kurai apkārt tekalē pērļu
vistiņas, kurā glāstus gaida pundurtrusīši, aitiņas, jēriņi un kaziņas. Kaziņas
vasarā dzīvo uz netālās Ventas upē lielākās (7,5 ha) salas. Piedāvā arī
makšķerēšanu un izjādes ar zirgiem. Pirts un pirtnieka pakalpojumi.
Adrese: „Ventaskrasti”, Ziru pagasts, Ventspils novads
Tel.: +371 29616644, +371 29156563
www.ventaskrasti.viss.lv
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13. Zivju kūpināšanas šovs un pirts viesu mājā „Sārnate”
Viesu mājā „Sārnate”, iepriekš piesakoties, piedāvā zivju kūpināšanas šovu,
zveju jūrā, pirti un pirtnieka pakalpojumus un organizē savvaļas dzīvnieku
novērošanu.
Adrese: „Ābolkalni”, Sārnate, Užavas pagasts, Ventspils novads
Tel.: +371 25915519
www.sarnate.lv
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14. Zilās govis lauku mājā „Zītari”
„Zītari” patīkami pārsteigs EKO dzīves stila piekritējus un dabas mīļotājus.
Saimnieki piedāvā izbraucienus ar motorlaivu un zveju jūrā. Iespējams
piedalīties dažādos lauku darbos. Ganībās var apskatīt unikālās Latvijas zilās
šķirnes gotiņas, par kuru izcelsmes vietu tiek uzskatīta tieši Latvijas Kurzemes
jūrmala.
Adrese: „Zītari”, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads
Tel.: +371 63630390; +371 26846233
www.jurkalne.lv
15. Senā lauku sēta „Lūķi”
Sena lauku sēta ar istabām nakšņošanai mājā, klētī un dārza namiņos, ar
pirtiņu, kas pārvēršas atbilstoši gadalaikam. Ziemā te rodas Sēta Ziemsvētku
vecītim, kur viesistabā var iedzert karstu tēju un vecajā manteļskurstenī izliet
laimes, un, visbeidzot, sētsvidū – lielajā eglē – spoži iedegas brīnumsvecītes.
Lieldienās Lielajos ozolos tiek kārtas šūpoles, ratnīcā un klētī izstādītas senas
lietas un jauni darinājumi –– īpaši krāsotas, greznotas olas, telpu rotājumi –
puzuri, mīļlietiņas. Viss par Lieldienām! Skan putnu balsis un mūzika. Ar
īpašiem rituāliem – vainadziņu pīšanu, ugunskura ielaišanu ūdenī un Saules
vārtu veidošanu tiek svinēti arī Jāņi.
Adrese: „Lūķi”, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads,
Tel.: +371 29364347; +371 63630078 (tikai vasarā)
www.luki.viss.lv
16. Mini ZOO un lauku labumi zemnieku saimniecībā „Lejnieki”
Netālu no Usmas ezera „Lejniekos” iespējams izbaudīt īstu lauku sētas dzīvi –
braukt ar zirgu pa meža ceļiem, zvejot zivis, doties lauku pārgājienā, pērties
melnajā pirtī un atpūsties senlatviešu gultā. Zemnieku launaga piedāvājumā –
kurzemnieku ēdieni un Desuciemā kūpinātas desas. Mini Zoo var aplūkot
dažādus mājdzīvniekus un eksotiskus dzīvniekus, bet Krāmu muzejā apskatīt
dažādas vēsturiskas sadzīves lietas. Piedāvā arī kāzu programmu
jaunlaulātajiem un godus senās latviešu tradīcijās.
Adrese: „Lejnieki”, Usmas pagasts, Ventspils novads
Tel.: +371 29103871; +371 26427659
www.desuciems.lv

4. Amatniecības centrs Ancē
Centrs piedāvā apskatīt pastāvīgu amatnieku darinājumu izstādi un dažādu rokdarbu tapšanas procesu.
Rokdarbnieku kopas „Paukers” darinājumus – adītos un tamborētos cimdus, zeķes, šalles, plecu lakatus, dīvānu
spilvenus, kā arī austos darbus – dvieļus, segas un grīdas celiņus – var iegādāties. Pieejami arī Pētera Krūmiņa
kokgriezumi un metālkalumi. Iepriekš piesakoties, var izmēģināt roku stikla un zīda auduma apgleznošanā, filcēšanā
vai ar podnieka ripas palīdzību veidot dekoratīvus darbiņus no dabas materiāliem. Veselīgas tējas piedāvās Zāļu
Trīne.
Adrese: Ances muiža, Ance, Ventspils novads
Darba laiks: trešdienās 12:00–15:00 vai pēc pieprasījuma
Tel.: +371 26307029 (Līga Grīnberga)
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6. Metālkalēja Aināra Ruļļa darbnīca
Mūsdienīgajā darbnīcā, iepriekš piesakoties, var iepazīties ar kalumu tapšanas gaitu, apskatīt senu metālkalumu
kolekciju, izjautāt meistaru un varbūt arī izmēģināt roku kalēja darbos. Ainārs Rullis ir plaši pazīstams ar saviem
metālkalumiem, kas rotā daudzas privātās mājas un sabiedriskās ēkas Ventspilī un Ventspils novadā. Viņš pielicis
roku arī Reņķa dārza skulptūras „Muša” tapšanā.
Adrese: „Saulgrieži”, Jūrkalnes pagasts, Ventspils novads
Tel.: +371 26373352
7. Gunta Niedoliņa galdniecības darbnīca
Galdniecības darbnīcā Jūrkalnē meistars Guntis Niedoliņš gatavo koka rotaļlietas, mēbeles, interjera priekšmetus,
karotes, lāpstiņas u.c. koka izstrādājumus.
Adrese: „Straumēni”, Jūrkalne, Ventspils novads
Tel.: +371 29197399
8. Siera darītava zemnieku saimniecībā „Muižgaļi”
Te top cietais siers no nepasterizēta piena, klasiskais siers, kā arī sieri ar dažādām piedevām. Gardā siera darīšanā
iesaistās teju visa Vītolbergu ģimene, un katrs siera ritulis tiek gatavots ar mīlestību. Iepriekš piesakoties, grupas līdz
25 cilvēkiem, var iepazīties ar siera ražošanu, kā arī nodegustēt to un iegādāties.
Adrese: „Muižgaļi” ,Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads
Tel.: +371 29274754
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11. Zirgi zemnieku saimniecībā „Demora”
Šajā zirgu audzēšanas saimniecībā piedāvā izjādes ar zirgiem, vizināšanos
droškā un kamanās, pārgājienus ar zirgiem, pilnu pansiju zirgu uzturēšanai,
zirgu apmācības, zirgu tirdzniecību, zirgu transportēšanu un treileru
iznomāšanu. Izīrē arī kamīnzāli.
Adrese: „Laimiņas”, Tārgales pagasts, Ventspils novads
Tel.: +371 29522360

5. Ugāles ērģeļbūves darbnīca
Ugālē atrodas lielākā un vienīgā darbnīca Latvijā, kurā meistara Jāņa Kalniņa vadībā restaurē vecas un būvē jaunas
ērģeles un leijerkastes. Darbnīcā izgatavo ērģeles baroka stilā, gan arī tādus instrumentus, kuri nav saistāmi ar kādu
konkrētu stilu.
Adrese: Mācītājmuiža, Ugāle, Ventspils novads
Tel.: +371 29120601
www.pipeorgans.lv

Prāmis no Ventspils uz Sāremā salu un Gotlandi
Plānots atvērt 2011. gadā
www.tourism.ventspils.lv

Kuresāres tūrisma informācijas centrs
Tallinna 2, Kuressaare 93819;
+372 453 3120; +372 455 0550
www.visitsaaremaa.ee; www.saaremaa.ee

Muzejpedagoģiskās nodarbības ar ventiņu stāstnieci Līgu Reiteri
• Glītrakstīšana. Skrīvera amats. Rakstīšana ar grifelēm uz tāfelītēm. Disciplīna un tikumiskā audzināšana. Skolas
vēsture.
• Boksterēšana. Skolmeistara amats. Vecā druka, mācību grāmatas 19.gs.beigās un 20.gs.sākumā. Boksterēšana,
lasīšana un dziedāšana pēc vecās drukas. Skolas vēsture.
• Dzimtas koks. Arhivāra amats. Dzimtas arhīvs. Raduraksti. Paaudzes. Mantinieks. Spēle “Dzimtas koks”.
• Ventiņu valoda. Stāstnieka amats. Ventiņu izloksnes gramatika, vārdu skaidrojumi, trāpīgi teicieni. Ventiņu
peršas.
• Ventiņu tautastērps. Audēja amats. Tautastērpa darināšanas un valkāšanas tradīcijas. Meitas pūrs. Ventiņu
tautastērps. Aušana.
• Rokdarbi. Rokdarbnieces amats. Rokdarbi no vecmāmiņas pūra lādes. Deviņi rokdarbu veidi: šūšana, adīšana,
tamborēšana, izšūšana, knipelēšana, ceļošana, pērļošana, mezglošana, lāpīšana. Paķeles pīšana.
• Vilnas velšana. Vilnas vēlēja amats. Slapjā un sausā filcēšana. Ziedi, rotas un rotaļlietas no vilnas. Vilnas cepuru
remonts.
• Vakarēšana. Stāstnieka amats. Brīvā laika pavadīšana sendienās. Rokdarbi, stāsti, mīklas, vecās ziņģes un spēles
saimes istabā. Vakarēšanas tradīcijas.
• Senās spēles, rotaļas. Rotaļnieks. Brīvā laika pavadīšana sendienās. Vecvecāku rotaļlietas. Spēles no sendienām.
Spēļu un rotaļu mācīšana.
• Latvju danči. Tautas muzikants. Danču vēsture. Pamatsoļi un to nozīme. Danču mācīšana: Mugurdancis, Rozā
polka, Žīga u.c.
• Pļavas mācība. Zāļu sievas amats. Ārstniecības augi. Spēle “ Trejdeviņas zālītes”. Tēju degustēšana.
Adrese: Skolas iela 3, Ventspils
Tel.: +371 63620174
Darba laiks: 10:00–18:00 (no otrdienas līdz sestdienai)
Cenas: skolēniem, studentiem, pensionāriem Ls 0,30; pieaugušajiem Ls 0,60; ģimenes biļete Ls 1,50.
Grupu nodarbību cena Ls 7,70
www.ventspilsmuzejs.lv
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9. Zemnieku saimniecības „Akmeņkalni” bioloģiski audzētā lauksaimniecības produkcija
Zemnieku saimniecības „Akmeņkalni” saimnieks Kārlis Akums priecājas par iespēju piedāvāt savos veikalos veselīgus
un bioloģiski tīri audzētus produktus – pienu, krējumu, biezpienu, sieru, aknu pastēti, galertu, kūpinājumus, svaigu
gaļu un kartupeļus. Saimniecībai vairākkārt piešķirts Vides kvalitātes sertifikāts, kas apliecina saimniecībā ražoto
produktu veselīgumu.
Ventspils pilsētā un novadā darbojas četri z/s „Akmeņkalnu veikali”:
Veikals „Dzintari” – Ventspils novada, Tārgales pagasta „Dzintarlejās”, tālrunis +371 63620591;
Veikals „Lilija” – Ventspils novada Ventavā, tālrunis +371 63630653;
Veikals „Pērle” – Ventspils novada Užavas pagastā, tālrunis +371 63630634;
Veikals „Akmeņkalni” – Ventspilī, Kuldīgas ielā 59a;
kā arī veikalā „Beta” – Ventspilī, Pārventā, Ugāles ielā 12/14, tālrunis +371 63607479.
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AMATNIEKI
17. „Ciparnīca” Tals` keramik`
Piedāvā klātienē apskatīt, kā rit darbs podnieku darbnīcā. Te var iegādāties un pasūtīt sadzīvē
noderīgus traukus.
Adrese: Kr.Valdemāra iela 5 (galerija), Lielā iela 30 (darbnīca), Talsi
Tel.: +371 22429527, 22458389
18. Keramikas darbnīca
„Slūžu namiņš” Dundagā
Apskatāma neliela ekspozīcija par
Dundagas podnieku darbu. Vasarā var
vērot podu tapšanu keramiķes Velgas
Eizenbergas izpildījumā. Keramikas
izstrādājumu iegāde.
Adrese: „Slūžu namiņš”,
Dundaga, Talsu novads
Tel.: +371 22449145
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19. Atpūties un glezno „Līdumkalnos”
Ceļotāju gaida kristīgo meditāciju takas.
Te interesentiem māca gleznot un
pagatavot veselīgu ēdienu.
Adrese: „Līdumkalni”, Ķurbe,
Īves pagasts, Talsu novads
Tel: +371 29567279
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Izdevums tapis Igaunijas – Latvijas programmas projekta
„Viens atvaļinājums – divas valstis” Nr.EU29904 ietvaros,
realizēts ar Ventspils pilsētas domes, Talsu novada domes
un Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu.
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Ventspils pilsētas dome; www.ventspils.lv
Talsu novada dome; www.talsi.lv
Sagatavoja – Ventspils Tūrisma informācijas centrs; www.tourism.ventspils.lv
Talsu novada tūrisma informācijas centrs; www.talsitourism.lv
Kartogrāfija – SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”; www.kartes.lv
Dizains –
SIA „AWA”; www.awa.lv
Drukāts –
SIA “Poligrāfijas Aģentūra”

12

Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadi

5

Izdevējs –

11

Ventspils novads

Talsu autoosta
Dundagas iela 15; +371 63222105

Talsu novada tūrisma informācijas centrs
Lielā iela 19/21, Talsi; +371 63224165, +371 26469057
www.talsitourism.lv

Jāņa Kupča keramikas darbnīca
Podnieka darbnīcas apmeklējums grupām līdz 15 cilvēkiem ar stāstījumu par podnieka darbu un piedalīšanos
keramikas nodarbībā. Svečturu vai trijkāju darināšana.
Iepriekš pieteikties pa tel.: +371 26156543.

10. Užavas alus darītava
Labs alus ir dzīves stila dzēriens. Dzīvā alus cienītāji var baudīt divas alus šķirnes
– Užavas gaišo un Užavas tumšo alu. Sevišķu vērtību produktam piešķir tas, ka
Užavas alus netiek pasterizēts – tas ir dabīgs un dzīvs, tāpat kā mūsu sentēvu
mājās brūvētais, tradīcijām bagātais miestiņš. Užavas alus ražošanā tiek
izmantotas tikai klasiskas dabīgās izejvielas – iesals, apiņi, raugs un ūdens.
Alus darītavā darbojas arī veikals, kurā iespējams iegādāties alu pudelēs, kā arī
svaigi iepildītu izlejamo alu 5 l tilpuma traukos. Veikalā var iegādāties arī
dažādus suvenīrus un ar alu saistītus atribūtus. Mazajiem apmeklētājiem –
plaša saldējumu un atspirdzinošu dzērienu izvēle. Lai uzzināt Užavas alus
darīšanas nianses, var pieteikties ekskursijā ar degustāciju.
Adrese: „Zaksi”, Užavas pagasts, Ventspils novads
Tel.: +371 63630632
www.uzavas-alus.lv

19

40. Kafejnīca „Martinelli” Talsos
Kafejnīcu ir iecienījuši gardēži no visas Latvijas, jo ēdienkartē iekļauti izsmalcināti ēdieni gan no
nacionālās, gan dažādu pasaules tautu virtuves. Saimnieki Inguna un Agnis Dombrovici vada vīna kursus
un vīna veikalā piedāvā vīnus dažādām gaumēm.
Adrese: Lielā iela 7, Talsi
Tel.: +371 63291340
www.martinelli.lv
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41. Kafejnīca „Velves” Talsu novada muzejā
Kafejnīcas viesi ir iecienījuši daudzveidīgo latvisko ēdienu piedāvājuma klāstu.
Adrese: K.Mīlenbaha iela 19, Talsi
Tel.: +371 63223320, 29294318
DĀRZI UN DAIĻDĀRZI

27
58

45

33

43. Dāliju un liliju dārzs Nevejā
Selekcionāre Rita Bumbiere Nevejā izveidojusi Dāliju dārzu, kurā mājvietu atradušas vairāk nekā 1000
dāliju (Dahlia, Georgina) un vairāki simti lilliju (Lilium) šķirnes, starp tām ir vairāki desmiti pašas
saimnieces radītu šķirņu.
Adrese: „Līdumiņi”, Neveja, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tel.: +371 27124724
www.lidumini.viss.lv
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47. Lauku sēta „Vijas” pie Laucienes
Neilandu ģimene sētas veidošanu sākusi 1990. gadu beigās. Sētu rotā gan dekoratīvo koku un krūmu
sugas, gan ziemcietes, gan viengadīgo puķu stādījumi. Dīķī kopā ar ūdensrozēm mīt mājas svētība –
zalkšu ģimene.
Adrese: „Vijas”, Odre, Laucienes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 29473197

49. Aveņu dārzi Vandzenē
Zemnieku saimniecība „Mazkuģnieki-2” ir ogu audzētāju saimniecība, kurā galvenā biznesa kultūra ir
dārza avenes. Apskatāmas dažādas dārza aveņu šķirnes, sarkanogu bezērkšķu ērkšķogas un lielogu
jāņogas.
Adrese: „Mazkuģnieki-2”, Vandzenes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 26160203
50. Informatīvais dārzs Lubē
Tēlnieces Ditas Kalvānes skulptūras lieliski papildina daiļdārznieces Ilgas Pūsildes veidoto „Lāču” mājas
apkārtni. Dārzā var iepazīties ar augiem no Vidusjūras reģiona, Dienvidamerikas un Tālajiem Austrumiem.
Dārza lepnums ir garšaugu kolekcija.
Adrese: „Lāči”, Lubes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 26155430
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46. Lauku saimniecība „Kurzemnieki” pie Talsiem
Saimniecības teritorijā mozaīkveidā izvietoti augļu dārzi, zālāji, tīrumi, meži, mitrzemes, un tā piekļaujas
Sirds ezeram. Saimnieku pavadībā var iepazīt videi draudzīgu ābolu audzēšanu, aplūkot vīngliemežu
audzētavu. Sezonas laikā – augļu, ogu un to produktu degustācija.
Adrese: „Kurzemnieki”, Lībagu pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 29279461, 26453626

48. Horoskopu dārzs „Pie Pūces” Laucienē
Pie viesu nama „Pie Pūces” tiek veidots plašs dekoratīvo koku un krūmu stādījums – Horoskopu dārzs.
Saimniecība audzē dekoratīvās egles un kārklus Salix viminalis, kurus izmanto žogu veidošanai. Stādu
tirdzniecība.
Adrese: „Jaunčakši”, Laucienes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 29136334, 63238227
www.piepuces.viss.lv

9
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44. SIA „Kurzemes sēklas” Talsos
Šobrīd uzņēmums ir labi pazīstams dārzeņu un puķu audzētāju aprindās Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Lielu
darbu uzņēmuma speciālisti iegulda dārzkopju informēšanā un konsultēšanā, piedaloties semināros un
organizējot šķirņu parauglaukus Talsos, kuri ar augu dažādību priecē ikvienu.
Adrese: Egļu iela 2, Talsi
Tel.: +371 63222134, 63291610
www.kurzemesseklas.lv
45. Stādu audzētava „Puķu lauki” pie Talsiem
Ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar ziemciešu, dekoratīvo graudzāļu un cirpto bukšu audzēšanu. Lai
parādītu šo augu krāšņumu un dažādību, tiek veidots dārzs, kuru var apskatīt jebkurš interesents.
Adrese: „Palejas”, Miegūze, Laidzes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 29530272, 29711870
www.pukulauki.lv
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42. Austrumeiropā lielākais Dienliliju dārzs un mājas vīni Laucienē
Dienliliju dārzā jūlijā un augustā var apskatīt galvenokārt Latvijā selekcionēto dienliliju (Hemerocallis)
kolekciju. Saimnieks Varis Baņģieris sniedz konsultācijas dienliliju audzēšanā. Saimniecībā var degustēt
līdz piecpadsmit dažādus, no Latvijas augļiem, ogām un ziediem gatavotus mājas vīnus „Vējkalnietis”.
Adrese: „Mierkalni”, Laucienes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 63291301, 29457055
www.daylilie.lv
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51. Daiļdārzs Rojā
Dārzā aug skujeņi, dekoratīvie krūmi, graudzāles, ziemcietes, rozes un liela fuksiju kolekcija. Interesanti
veidotas atpūtas zonas – tējas namiņš un alus dārzs ar kamīnu.
Adrese: Upes iela 13, Roja, Rojas novads
Tel.: +371 63269223, 29366025
52. Koka skulptūras Rojā
Privātkolekcija, ko veido Ilgas un Jāņa Veidemaņu veidotie tēli, izgatavota no kokiem, kas izskaloti no
jūras.
Adrese: Peldu iela 17, Roja, Rojas novads
Tel.: +371 63269810, 28721501, 28382709

13

53. Spāres daiļdārzs
Profesionāli iekopta mājas apkārtne un daudzveidīgas augu kolekcijas.
Adrese: „Cinovski”, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 63255227

34

55

20 23

6
14
7
15

20. Senās rotas un zīmes Sabilē
Latvijas Amatniecības kameras diplomēts meistars, rotkalis Harijs Jaunzems iepazīstina ar rotkaļa
darbu, darba tehnoloģiju, ar senajām rotām un to valkāšanas tradīcijām, ar mūsu svētzīmju nozīmi.
Adrese: Ventspils iela 20, Sabile, Talsu novads
Tel.: +371 29995605

DEGUSTĀCIJAS
27. Žograuši lauku mājā „Ūši” Kolkā
Gada siltajā sezonā ceļotāju grupām piedāvājam lībiešu tradicionālos ēdienus: bukstiņbiezputru
(gatavota no miežu putraimiem un kartupeļiem) un sklandraušus (gatavoti no rudzu miltu mīklas ar
kartupeļu un burkānu pildījumu). Lūgums pieteikties iepriekš!
Adrese: „Ūši”, Kolka, Dundagas novads
Tel.: +371 29475692
www.kolka.info

21. Igurda Baņķa darbnīca „Zeļļi” un lauku sēta „Kauliņi” Valdemārpilī
Latvijas Amatniecības kameras meistara Igurda Baņķa darbnīca „Zeļļi” Valdemārpilī iepazīstina ar
kokgriezēju darbu, piedāvā koka suvenīrus. Amata meistara darbi – vējdzirnavas, mazbānītis
„Ronis” un savdabīgi ierīkotā atpūtas vieta – ierindo Baņķu ģimenes saimniecību Kurzemes izcilāko
sētu vidū.
Adrese: Lielā iela 27, Valdemārpils, Talsu novads
Tel.: +371 29430282
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22. Laimoņa darbi un Laimoņa nedarbi Pastendē
Amatnieks Laimonis Birzlejs no mežā atrastiem savdabīgiem kokiem veido solus, galdus, žoga
pinumus, ratiņus un stilizētus zābakus.
Adrese: „Āboliņi”, Pastende, Ģibuļu pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 26033643
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29. Mielasts zvejnieku sētā
Rojā rīkotajā pasākumā interesentu grupas tiek aicinātas iepazīt zvejnieku darbu un nobaudīt jūras
veltes: izbraukšana jūrā ar zvejnieku laivām, mielasts (ugunskurā vārīta zivju zupa, rupjmaize,
kūpinātas zivis, alus vai kvass, žograuši) un izdarības kopā ar Rojas zvejniekiem un zvejnieku sievām.
Adrese: Viesnīca “Roja”, Jūras iela 6, Roja, Rojas novads
Tel.: +371 29477602
www.rojahotel.lv

23. Koka rotaļlietu kolekcija Sabilē
Privāta koka rotaļlietu kolekcija, par kuru tās veidotājs saka: „Šī kolekcija veidota kā veltījums tām
dzīvajām radībām, kuras mēs, cilvēki, esam nogalinājuši, nomocījuši, lai apmierinātu savas ērtības,
labklājību, ēstgribu, mantrausību... It kā šī pasaule piederētu tikai mums...”
Adrese: Rīgas iela 12, Sabile, Talsu novads
Tel.: +371 26542227
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24. Sveču liešana Valdgalē
Saimniecība gaida Tevi ciemos, ja vēlies iemācīties no bišu saražota vaska rituļa izveidot smaržīgas
un veselīgas vaska sveces un izliet dažāda izmēra figūras.
Adrese: „Bandenieki”, Valdgales pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 29129832
www.valdgale.lv

24

25. Tekstiliju un aitu apskate Laucienē
Lauku sētas „Kalnzemnieki” saimniece Mudīte kopj aitu ‘Latvijas tumšgalves’ ganāmpulku. Aitu
vilna pārtop krāšņās segās, siltos plecu lakatos un krāšņos dūraiņos.
Adrese: „Kalnzemnieki”, Laucienes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 25917072

30. Zivju žāvēšana un degustācija Kolkā
Lūgums pieteikties iepriekš!
Adrese: „Strautmaļi”, Kolka, Dundagas novads
Tel.: +371 29256174, Ēriks Lihačevs
Adrese: „Pūpoli”, Kolka, Dundagas novads
Tel.: +371 28760995, Alfrēds Dobilis
Adrese: „Čiekurkalni”, Kolka, Dundagas novads
Tel.: +371 26433375, Vilis Tarlaps
Adrese: „Krogi”, Pitrags, Dundagas novads
Tel.: +371 26493087, Andris Antmanis
31. Sieru degustācija Dundagā
Dundagas pienotava piedāvā degustēt jogurta dzērienus un ap 10 dažādu šķirņu sierus. Ražotne
atrodas vēsturiskā celtnē – bijušajā muižas alus brūzī. Pieteikties iepriekš!
Adrese: Dundagas pils, Dundaga, Dundagas novads
Tel.: +371 29444395, 63232293

26. Pāces vilnas pārstrādes cehs
Pašlaik vienīgā aitas vilnas pārstrādes ražotne Kurzemē. Iespējams iegādāties produkciju uz vietas
vai apmeklēt saimniecības veikaliņu Dundagā.
Adrese: Pāces dzirnavas, Pāce, Dundagas novads
Tel.: +371 63242360, 26151720

22

28. Ķūķis, žograuši un saldie ķirši lauku sētā „Jāņkalni”
Kurzemnieku gardumus – ķūķi (biezputru) un sklandraušus – te saimniece gatavo ar mīlestību.
Taču šīs maltītes sagatavošana prasa laiku, tāpēc piesakieties iepriekš! Jūlijā īpašais piedāvājums –
našķošanās saldo ķiršu dārzā!
Adrese: „Jāņkalni”, Lībagu pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 26096415
www.janukalni.lv
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32. Kazas siers un kazu apskate Vandzenē
Saimniecība „Bērzi” specializējusies dažādu kazas sieru un kazas pienu produktu – sviesta,
sacepuma, siera tortes, jogurta – gatavošanā. Degustācijai jāpiesakās 2 nedēļas iepriekš! Dažādu
šķirņu kazu apskate.
Adrese: „Bērzi", Vandzenes pagasts, Talsu novads; Tel.: +371 63225204, 29136187

DZĪVNIEKI LAUKU SĒTĀ
54. Mazo mājdzīvnieku dārzs „Apsīšos” Ķūļciemā
Īpaši iekārtotā teritorijā un arī pagalmā kopā ar mājputniem (fazāniem, vistām, cekulpīlēm, pāviem,
dekoratīviem baložiem u.c.) mīt un savā vaļā brīvi dzīvo dažādu šķirņu truši, aitas un poniji. Brīvdienu
māja.
Adrese: „Apsīši”, Ķūļi, Ķūļciema pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 63254404, 29421081
www.apsisi.viss.lv

33. Veselīga dzīvesveida centrs „Mežlīdumi” Dundagas pusē
Saimniecībā tiek audzēti dažādi dārzeņi un pākšaugi, bet īpaši pieminama soja. No tās saimnieki
iemācījušies pagatavot pienu, rūgušpienu, biezpienu, krējumu u.c. gardumus, kurus piedāvā
nobaudīt un iemācīties pagatavot ikvienam ciemiņam.
Adrese: „Mežlīdumi”, Cirste, Dundagas novads
Tel.: +371 26543781, 20235866
34. No graudiem gatavoti produkti Dižstendē
Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts ir laukkopības zinātnes centrs Kurzemē. Zinātnieki
interesentus iepazīstina ar graudaugu selekciju. Gardēžiem veselīgs piedāvājums – no graudiem
gatavotu produktu degustācija: auzu tējas, kailo graudu saldie un sāļie salāti.
Adrese: Zinātnes māja, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 63291288, 29265347
www.stendesselekcija.lv
35. Lielogu dzērvenes Vandzenes pusē
Zemnieku saimniecība „Piesaule” Sārāju kūdras purvā audzē lielogu dzērvenes. Saimniecībā var
lasīt ogas, degustēt iecienītākos lielogu dzērveņu produktus – svaigu sulu, rīvētas dzērvenes,
kompotu, ievārījumu un kaltētas dzērvenes.
Adrese: „Piesaule”, Sārāji, Vandzenes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 26211064, 26440154
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56. Alpaku ganāmpulks pie Talsiem
Vīcežu muižas teritorijā apskatāms pirmais alpaku ganāmpulks Baltijas valstīs. Pieteikties iepriekš.
Adrese: „Vīceži”, Lībagu pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 26355540, 67519922
www.alpacas.lv
57. Šinšillu audzētava lauku mājā „Kalnmalas”
Saimnieki piedāvā apskatīt šinšillas un iegādāties tās kā mīļdzīvnieciņus. Apmeklētājus priecē dekoratīvo
putnu kolekcija un murkšķu pāris, zivju dīķī iespējams izvilkt lielo lomu. Naktsmītnes.
Adrese: „Kalnmalas”, Ārlavas pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 26416010
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58. Bioloģiskā saimniecība „Jaunlīdumi” un savvaļas lopi pie Slīteres Zilajiem kalniem
Saimniecība atrodas 4 km no Slīteres bākas, piedāvā bioloģiski audzētus produktus. Te apskatāmi savvaļas
zirgi Polski Conic, liellopi un Latvijas zilās govis. Rudenī šeit var dzirdēt briežu un aļņu aurus. Brīvdienu
māja.
Adrese: „Jaunlīdumi”, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Tel.: +371 29467556
www.jaunlidumi.viss.lv
59. Pāces zirgaudzētava „Kalēji”
Zirgaudzētavas apskate, izjādes. Ganībās pussavvaļas govis, arī Latvijas brūnās un Latvijas zilās šķirnes
govis.
Adrese: „Kalēji”, Pāce, Dundagas novads
Tel.: +371 26497430

36. Krūmcidonijas Laucienē
Uzņēmums ražo dažāda veida dabīgus žāvētu krūmcidoniju produktus, kā arī svaigu dabīgu
sīrupu un piedāvā šos produktus degustācijās.
Adrese: „Druviņas”, Laucienes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 63254913, 28649847
37. Zemeņu degustācija Ģibzdē
Saimniecība zemenes audzē jau vairāk nekā desmit gadu. Pirmās ogas ir gatavas jau maija
sākumā. Te var iegādāties zemeņu stādus.
Adrese: „Priedes”, Valdgales pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 26456020

55. Šinšillu audzētava „Upeskalnos”
Zemnieku saimniecība „Upeskalni” ir viena no pirmajām šinšillu audzētavām Latvijā. Šeit ir apskatāmi
vairāki simti šinšillu, kuras var paņemt rokās, paglaudīt un pabarot. Bērnus priecēs arī truši, mājputni un
govis.
Adrese: „Upeskalni”, Valdemārpils, Talsu novads
Tel.: +371 29154018, 63200437

60. Tīršķirnes trušu audzētava Ģibzdē
Adrese: „Priedes”, Valdgales pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 26456020, 26482368
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38. Arbūzi, melones un kazas siers Kolkā
Saimniece Anda Ruska audzē dažādu šķirņu arbūzus, melones, tomātus un gurķus, gatavo kazas
sieru.
Adrese: „Krāces”, Kolka, Dundagas novads
Tel.: +371 26544961

61. Lauku sēta „Ciemiņi”
Bioloģiskā saimniecība, septiņu dažādu šķirņu govju apskate, piena produktu degustācija.
Adrese: „Ciemiņi”, Laidzes pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 28385490

Vēl šajā bukletu sērijā:
Atpūta Ziemeļkurzemē - Kultūras mantojums
Dabas tūrisms un aktīvā atpūta Ziemeļkurzemē

39. Bioloģiskā saimniecība „Ķīri” Balgalē
Audzē zāļu tējas un garšaugus. Labprāt pacienās arī jūs!
Adrese: „Ķīri”, Balgales pagasts, Talsu novads
Tel.: +371 29350212
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