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Ceļvedī atradīsiet informāciju par objektiem, idejas
kurp doties un ko apskatīt ģimenei kopā ar bērniem
Kurzemes pusē. Ieraudzīsiet lauku sētu, muzeju, radošo
darbnīcu saistošos piedāvājumus un aktīvās atpūtas
vietas, piedzīvojumu parkus un rotaļu laukumus.
Apskati un iedvesmojies priecīgām brīvdienām
Kurzemē!
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Ventspils pilsēta
Ventspils novads
Saldus novads
Izdevējs: Kurzemes tūrisma asociācija
Māksliniece – maketētāja: Inese Krone
Redaktore: Ieva Gūtmane
Tipogrāfija: SIA “Black Bird”
Vāka foto: Monta Blāze
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Kuldigas
novads

4 Zirgu sēta "Eguss"
Ainaviskā lauku un mežu nostūrī var izbaudīt braucienu
pajūgā ar staltākajiem, skaistākajiem un gudrākajiem zirgiem,
kuri labprāt arī nofotografēsies ar lielajiem un mazajiem
viesiem. Pēc izjādēm tiek piedāvāts uzkavēties piknika vietā
pie ugunskura. Ziemā šeit ir iespēja sajusties kā salaveča
mazajam palīgam dodoties izbraucienā ar kamanām.

d “Luniņi”, Snēpeles

2 Strauss un Kaza

1 Dzīvais muzejs
Uzzini ko Hercogs Jēkabs ar
saviem kuģiem veda no
Tobago uz Kuldīgu, kādus
sodus piesprieda slinkiem
strādniekiem un kādus
noslēpumus glabā
vecpilsētas mūri. Iepazīsti
pilsētu caur nostāstiem, kas
ļaus priecāties, smieties un
bailēs notrīsēt!

d Jelgavas iela 2, Kuldīga
{ +371 27323117
S SenasKuldigasstasts
C Skolas vecuma bērniem
t maijs – septembris,

pārējā laikā iepriekš
piesakoties

Vai zinājāt, ka Latvijas laukos
dzīvo lielākie un smagākie
putni pasaulē – Āfrikas
strausi? Te ne tikai dzirdēsiet
stāstus par strausu
neprognozējamo raksturu,
bet varēsiet noraudzīties to
graciozajā gaitā, redzēsiet,
cik lielas olas tie dēj un kā
klājas mazajiem
strausēniem. Īpaši mīļi
apskāvieni garantēti arī no
kazlēniem. Radošajās
darbnīcās varēsiet ļaut vaļu
iztēlei, radot suvenīrus no
strausu spalvām vai olu
čaumalām.

d "Nornieki", Snēpeles

pagasts, Kuldīgas novads

{ +371 26620488
* www.straussunkaza.lv
S straussunkaza
C Visa vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu.

Mazie strausēni šķiļas
vasarā.
z Iepriekš jāpiesaka

3 Lauku sēta-zoo
"Zemturi"
Saimniecībā ir izveidots
mini zoo, kur lieli un mazi var
apmīļot, pabarot un iepazīt
dažādu šķirņu trušus,
vistiņas, tītarus, kaziņas un
citus lauku sētas
iemītniekus. Lai mazākie
sajustos vēl mazāki, iespēja
doties dižkoku takā un
apskatīt varenākos kokus un
iepazīt dabu vēl tuvāk.

d "Zemturi", Laidu pagasts

Kuldīgas novads
GPS: 56.771321, 21.804721
{ +371 28787683
S rudaistrusis
C Visa vecuma bērniem
t Aprīlis – oktobris
(putni apskatāmi ārā)
novembris – marts
(daļa zvēriņu
pārziemo kūtī)

pagasts, Kuldīgas novads
GPS: 56.810703, 21.898490
{ +371 29139698
S BierdibaEGUSS
C Pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

5 Mežvidu
labirints
3300 kvadrātmetru lielā
teritorijā izveidots labirints,
kurā meklēt izeju un risināt
dažādus tematiskus
uzdevumus. Mazākajiem
viesiem piedzīvojumi un
radošas rotaļas
iespējamas nepieradinātā
rotaļlaukumā, iejūtoties
kafejnīcu īpašnieku, viesu
vai kādā citā lomā.

d "Mežvidi", Alsungas

pagasts, Kuldīgas novads

{ +371 20150506
* www.mezvidulabirints.lv
C Pirmsskolas un skolas

vecuma bērniem
t maijs – augusts, pārējā
laikā iepriekš piesakoties

7 Īvandlande

8 Murkšķu sēta "Jaunstuči"

Mazākos apmeklētājus
Īvandlandē iepriecinās trušu
dārza apmeklējums, iespēja
apgūt pirmās auto vadīšanas
iemaņas Kurzemē lielākajā
mini elektro auto parkā, kā arī
piedzīvot patiesu brīnumu –
apmeklējot eksotisko putnu
dārzu. Nesteidzīgā solī
izstaigājot muižas parka
dabas taku, var izbaudīt
mieru un klusumu.

Šeit sastapsiet lielākās zemes vāveres – murkšķus. Stepes
murkšķi, jeb baibaki ir amizanti dzīvnieciņi, kuriem raksturīga
ilga gulēšana, ēšana un spalga svilpšana. Lai labāk
sadraudzētos, viesi drīkst pacienāt murkšķus ar gardumiem,
kurus iespējams iegādāties uz vietas saimniecībā.

d Īvandes muiža, Īvande,

6 Lāzertaga spēle
"Baraka Tag"
Slēpjoties aiz koka sienām,
siena ruļļiem, krūmiem un
kokiem, izspēlē dažādus
azarta pilnus scenārijus
lāzertaga spēlē pavisam
netālu no Kuldīgas. Gan
vasarā, gan ziemā
adrenalīns un jautrība
garantēta!

d “Jaunstuči”, Alsungas

pagasts, Kuldīgas novads
GPS: 56.997810, 21.621092
{ +371 26020002
* www.murkskis.lv
C Visa vecuma bērniem
t Pieejams maijs – oktobris
z Iepriekš jāpiesaka

Šī vieta no piemājas dārza
pārtapusi par metāllūžņu
mākslas un dizaina pilsētiņu,
kurā atrodas galdniecība,
krogs, šūšanas darbnīca,
dzirnavas, estrāde un vilciena
stacija, daudz ziedu un dārza
iemītnieki, kā arī britu telefona
būdiņa, amerikāņu tanks un
lokomotīve ar restorāna
vagonu, kurā var nobaudīt
kafiju vai tēju. Viss ir roku
darbs, veidots no
metāllūžņiem.

Kuldīgas novads

{ +371 29427566
S ivandesmuiza
C Bērniem līdz

12 gadu vecumam
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

d Rūpniecības iela 5,

Skrunda, Kuldīgas novads

{ +371 20076776
* www.andzenustacija.lv
C Pirmsskolas un skolas

d Mazīvande, Īvandes

pagasts, Kuldīgas novads
GPS: 57.011531, 21.777986
{ +371 29759991
S BarakaTagLazertagaParks
C Skolas vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

10 Metāllūžņu
mākslas muzejs darbnīca
”Andžēnu stacija”

vecuma bērniem

t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

9 Piena muzejs

Vai zini kā rodas piens vai kā
tiek ražots sviests? Šī ir īstā
vieta, kur ne tikai uzzināt par
piensaimniecības kultūru
Latvijā, bet arī pašam
iemēģināt roku gotiņas
Gaujas slaukšanā un
sviesta sakulšanā.

d Piena muiža - Berghof,

Sieksāte, Rudbāžu pagasts,
Kuldīgas novads
{ +371 26518660
* www.pienamuiza.lv
C Pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

Kuldīgas tūrisma
informācijas centrs
Baznīcas iela 5, Kuldīga
+371 29334403
www.visitkuldiga.com

Ventspils
pilseta

13 Piejūras Brīvdabas muzejs
un “ Mazbānītis”
Muzeja krājumā ir vairāk nekā 20 000 priekšmetu, un tas
atspoguļo latviešu un lībiešu zemnieku un zvejnieku dzīvi.
Piedzīvot pagātni var braucienā ar restaurēto tvaika lokomatīvi
jeb Mazbānīti gar seno stacijas ēku, pieturas punktu un
dzelzceļa koka tilta jaunuzceltām kopijām.

12 Ventspils Ūdens
piedzīvojumu parks

11 Ventspils Piedzīvojumu parks
un slēpošanas kalns “Lemberga hūte”
Aktīvās atpūtas komplekss piedāvā plašas izklaides iespējas
ģimenēm ar bērniem. Tajā var izpriecāties kādā no
daudzajām atrakcijām, kā bamperlaivas, autoskola bērniem,
veikparks, Kaķa taka, peintbols un citas. Ziemā slēpošanas
kalnā “Lemberga hūte” darbojas dažādas slēpošanas trases
un bērnu ragaviņu kalniņš. No kalna virsotnes (58 m v.j.l. )
paveras skats uz Baltijas jūru, pašu pilsētu, Ventas līkločiem,
piepilsētas mežiem un pļavām.

d Saules iela 141, Ventspils
{ +371 28611333
*www.piedzivojumuparks.lv

www.lembergahute.lv
C Visa vecuma bērniem
t Pieejams
visu gadu

Aktīvās atpūtas mīļotājiem
pieejama ūdens atrakciju
daļa ar diviem slidkalniņiem,
kalnu upi un rotaļu iekārtām
bērnu baseinā, bet SPA
kompleksā nomierinošas
mūzikas pavadījumā var
relaksēties vairākās pirtīs,
saunā, sāls istabā un
dažādās ūdens procedūrās.

d Lauku iela 5, Ventspils
{ +371 25636777
* www.udensparks.lv
C Visa vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

d Riņķa iela 2, Ventspils
{ +371 22466099
* muzejs.ventspils.lv
C Visa vecuma bērniem
t Muzejs pieejams visu

gadu, Mazbānītis - no maija
līdz novembrim

14 Ventspils
Pludmales
akvaparks
Atrodas blakus Ventspils Zilā
karoga pludmalei. Pieejami
3 baseini ar tīkami siltu
ūdens temperatūru, dažādi
slidkalniņi, saunas un
burbuļvannas, kā arī
mazuļiem piemērotas
atrakcijas.

d Medņu iela 19, Ventspils
{ +371 26429684
* www.pludmalesakvaparks.lv
C Visa vecuma bērniem
t Pieejams jūnijs -

septembris

15 Ekskursiju kuģītis "H ercogs Jēkabs"
Ikviens var apskatīt pilsētu no ūdens puses, izbaudot 45 minūšu
braucienu ar kuģīti "Hercogs Jēkabs" līdz pat jūras vārtiem.
Braucienā pa Ventas upes grīvu redzēsi Ostas ielas promenādi,
Livonijas ordeņa pili, vienīgo paceļamo tiltu Latvijā un brīvostas
industriālo teritoriju.

d Tirgus iela/Ostas iela,
Ventspils

{ +371 26353344
* www.portofventspils.lv
C Visa vecuma

bērniem
t Pieejams no maija
līdz novembrim

18 Amatu māja
16 Bērnu pilsētiņa
un bērnu parks
“Fantāzija”
Bērnu pilsētiņā uzstādītas
vairāk nekā 40 dažāda veida
rotaļu iekārtas, kas
paredzētas bērniem no
mazuļa vecuma līdz pat
tīnim, savukārt pilsētas labā
krasta daļā - Pārventā bērnu
parkā "Fantāzija" īpaši košas
un krāsainas rotaļu iekārtas,
kas pielāgotas dažāda
vecuma bērniem.

d Bērnu pilsētiņa: Vasarnīcu

iela/Lielais prospekts
Bērnu parks “Fantāzija”:
Talsu iela 64, Ventspils
* www.visitventspils.com
C Bērniem līdz pusaudžu
vecumam
t Pieejams visu gadu

17 Ventspils
planetārijs
un observatorija
Piedāvā noskatīties 360 grādu
seansus apmeklētājiem
jebkurā vecumā. Observatorija
aprīkota ar augstas kvalitātes
teleskopu, ar kura palīdzību
dienas laikā tiek veikti saules
novērojumi.

d Maiznieku iela 11, Ventspils
{ +371 63622805
* www.jaunradesnams.lv
C Visa vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

Amatu mājas ēkā kādreiz
darbojusies apriņķa skola,
tāpēc apmeklētājiem
apskatei tiek piedāvāta 19.
gs. stilā iekārtota mācību
klase. Iepriekš piesakoties,
tajā iespējams piedalīties
mācību stundā, kas norit tā
laika tradīcijās. Amatu mājā
darbojas un savu amata
prasmi interesentiem rāda
audēji un keramiķi, pēc
iepriekšēja pieteikuma, kā arī
pieejams suvenīru salons.

d Skolas iela 3, Ventspils
{ +371 63620174
* muzejs.ventspils.lv
C Visa vecuma

bērniem
t Pieejams visu gadu

19 Govju parādes
eksponāti

Ventspils tūrisma
informācijas centrs

Pēc diviem mākslas un
mecenātisma projektiem jeb
Govju parādēm Ventspilī
sastopamas 28 dažāda
izmēra un krāsu gotiņu
skulptūras, ko veidojuši slaveni
Latvijas un ārvalstu
mākslinieki. Lai ērtāk atrastu
visas gotiņas, ir izveidota
pastaigu karte, kas atrodama
visitventspils.com mājaslapā.

Dārzu iela 6, Ventspils
+371 63622263, 29232226
www.visitventspils.com

d Ventspils
* www.visitventspils.com
C Visa vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

20 Jūrmalas
parks ar enkuru
ekspozīciju un
Džungļu taku
Ventspilī, netālu no jūras,
atrodas plašs un
labiekārtots Jūrmalas
parks, kurā pieejama
730 m gara Enkuru taka.
Tajā ir apskatāma Baltijas
valstīs lielākā enkuru
kolekcija, kur no Ventspils
Piejūras brīvdabas
muzejam piederošajiem
152 enkuriem eksponēti
35 dažāda tipa enkuri.

d Loču iela/Parka iela,
Ventspils

* www.visitventspils.com
C Visa vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

Ventspils
novads
21 Mini zoo “Buki”
Mini Zoo iespējams aplūkot
dažādas dzīvnieku un putnu
sugas, sākot ar kazām, zosīm
un vistām un beidzot ar
kamieli, alpakām, emu, poniju
un citiem dzīvniekiem, kā arī
eksotiskos putnus, ķirzakas,
posmkājus, tarantuļus u.c.
Iespējams pieteikt ekskursiju
kopā ar saimnieci,
mājražojumu degustāciju.

d “Buki”, Vārves pagasts,
Ventspils novads

{ +371 25120357
* buki.mozello.lv
C Visa vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

22 Ventspils
starptautiskais
Radioastronomijas
centrs Irbenē
Militārais mantojums atrodas bijušajā Padomju
armijas pilsētiņā, un tā
saimnieks ir Ventspils
Augstskolas Inženierzinātņu
institūts. Ekskursijas notiek
tikai gida pavadībā pēc
iepriekšēja pieraksta.

d Irbene, Ances pagasts,

Ventspils novads
{ +371 29230818
* visitventspils.com
C Skolas vecuma bērniem
t Pieejams no maija
līdz oktobrim

25 "Vētru muzejs" Jūrkalnē
Zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma muzejā var aplūkot
Kurzemes jūrmalā izskalotus un atrastus priekšmetus.
Ekspozīcija veidota kā improvizēts nogrimis burinieks, skaņa
un videomateriāli pastiprina nedaudz mistisko noskaņu.

d Tautas nams, Jūrkalne,
Ventspils novads
GPS: 57.347274, 22.155286
{ +371 29448883

23 Vasenieku
purva laipa
Lai labāk varētu iepazīt
purvu un tā iemītnieku dzīvi,
vienā no Stiklu purviem –
Vasenieku purvā – ir ierīkota
purva laipa. Maršruta
garums 4 km. Purva laipas
sākumā ierīkota piknika
vieta. Piemērotākais laiks
putnu vērošanai ir aprīlī un
maijā, kā arī pirms putnu
migrācijas oktobra sākumā.
Gida pavadībā pēc
iepriekšēja pieraksta.

d Vasenieku purvs,

Puzes pagasts, Ventspils
novads
GPS: 57.347274, 22.155286
{ +371 25937709
* visitventspils.com
C Visa vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu,
īpaši putnu vērošanas
laikā aprīlī, maijā,
oktobrī

24 ZS
“Demoras staļļi”

Ģimenēm ar bērniem tiek
piedāvātas izjādes zirga
mugurā, vizināšanās karietē
un kamanās, pārgājieni un
fotosesija ar zirgiem.

d "Laimiņas", Tārgales

pagasts Ventspils novads
GPS: 57.36228, 21.62064
{ +371 29522360
* www.demora.lv
C Bērniem no
pirmsskolas vecuma
t Pieejams visu gadu

26 Dabalaba
Atrodas vietā ar vismazāko
apzīvotību Latvijā. Visapkārt ir
plaši meži, ar lielu dzīvnieku
blīvumu, tīrām upēm un
skaistiem meža ezeriem.
Piedāvā laivošanu ar kanoe,
jūras kajaku, SUP, safari
izbraucienus, foto medības,
ekskursijas skolēniem, šaušanu
ar loku, pirti, naktsmītni un
kafejnīcu dabā “Mežā”.

d “Krastiņi”, Ances pagasts,

Ventspils novads
GPS: 57.524282, 22.036062
{ +371 26844295
* dabalaba.lv
C Bērniem no
pirmsskolas vecuma
t Pieejams visu gadu

S Vētru muzejs ekspozīcija
C Bērniem no

pirmsskolas vecuma
t Pieejams visu gadu

Saldus
novads

29 Mobilā spēle
“Plaukstas lieluma Saldus”
Spēle, kurai nepieciešams mobilais tālrunis un internets,
piedāvā alternatīvu un aktīvu Saldus pilsētas centra
iepazīšanu. Dodoties uz norādītajiem objektiem un izpildot 17
uzdevumus, var uzzināt daudz interesantu faktu par Saldu.
Karti un noteikumus var izdrukāt mājās vai saņemt Saldus TIC.

d Striķu iela 3, Saldus
{ +371 63807443
* www.spelesaldus.lv
C Skolas

27 Kapelleru nams
Viesojoties Kapelleru namā,
var uzspēlēt gan galda, gan
lielformāta spēli “Iepazīsti
Saldu”, kā arī izmēģināt
virtuālo gleznošanas
darbnīcu “Es kā Rozentāls”.
Pagrabstāvā var paviesoties podnīcā “Saules lietas”
pie keramiķes Ditas
Zagorskas.

d Striķu iela 7, Saldus
{ +371 25611754
S Kapellerunams
C Skolas vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

vecuma bērniem
t Pieejama visu gadu

28 Lauku sēta “Ziķi”
Lauku sēta piedāvā
aizraujošus, izzinošus un
izglītojošus stāstus par
strausiem un fazāniem, kā
arī iespēju tos pašam
aplūkot. Iespējams paviesoties arī kino-foto vēstures
materiālu krātuvē.

d “Ziķi”, Zirņu pagasts,

Saldus novads
GPS: 56.66873, 22.35201
{ +371 29265183
S Ziki.zs
C Visa vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

30 Brocēnu
gaisa takas
Brocēnu gaisa takas patiks
gan lieliem, gan maziem
asu izjūtu cienītājiem. Zemā
taka pieejama jebkurā laikā
bez drošības stiprinājumiem.
Informācija par aktuālo
augstās takas darba laiku
tiek publicēta Facebook
lapā. Lietus un stipra vēja
apstākļos tā nav
izmantojama.

d Brocēnu Mežaparks,
Brocēni, Saldus novads
GPS: 56.67011, 22.56473
{ +371 24933055
S BrocenuGaisaTakas
C Zemā taka – bērniem no
5 gadu vecuma, augstā taka
– bērniem no 14 gadu
vecuma vai 140 cm garuma
t Maijs - septembris

31 Mini zoo
“Silavas”

33 Saldus
āra skeitparks

Šeit jūs sagaidīs dažādi
dzīvnieciņi – ēzeļi, lama,
ponijs, zirdziņš, Āfrikas
strausi, nūtrijas, truši, dažādi
dekoratīvie putni, šinšilas un
daudzi citi. Zvēriņus
iespējams barot ar uz vietas
sagatavotu barību, kas
apmeklējumu padarīs vēl
aizraujošāku.

Jaunais Saldus skeitparks ir
plašs un moderns alternatīvo
sporta veidu komplekss, kas
sevī ietver koka un betona
skeitparku, kā arī asfalta
velotrasi. Te bērni un jaunieši
var kvalitatīvi un aktīvi
pavadīt brīvo laiku.
Skeitparks piemērots gan
nopietniem treniņiem, gan
arī nākotnes talantiem.

d "Silavas", Remtes

pagasts, Saldus novads
GPS: 56.73193, 22.67482
{ +371 28164203
S zssilavas
C Visa vecuma bērniem
t No maija līdz vēlam
rudenim
z Iepriekš jāpiesaka

d Jelgavas iela 6, Saldus
GPS: 56.67011, 22.56473

{ +371 63807443
C Bērniem pirmsskolas

32 Izklaides centrs
“ Happy Kids”
“Happy Kids” piedāvā
plašu iekštelpu spēļu zonu
ar slidkalniņiem, bumbu
baseinu un citām
atrakcijām, kā arī vietu
bērnu ballītēm.

d Apvedceļš 7C, Saldus
GPS: 56.68322, 22.47516

{ +371 26101123
S happykidssaldus
C Bērniem pirmsskolas un

sākumskolas vecumā
t Pieejams visu gadu

(atsevišķas daļas) un
skolas vecumā
t Pieejams visu gadu,
atbilstoši laika apstākļiem

34 Kuģītis
“Zezer”
Kuģītis piedāvā
izbraukumus pa ainavisko
Cieceres ezeru. Brauciena
laikā uzzināsiet par to, kas
atrodas ezera krastos,
vēsturiskiem notikumiem,
kā arī par Brocēnu pilsētu,
tās attīstību un
mūsdienām.

d Brocēni, Saldus novads
GPS: 56.68675, 22.56074

{ +371 26858777
S kugitiszezer
C Visa vecuma bērniem
t No maija līdz

septembrim

35
“Blackfolkpottery”
keramikas darbnīca

37 Takas pie
O. Kalpaka muzeja
O. Kalpaka muzeja teritorijā
izveidota koka skulptūru taka,
neliela šķēršļu trase ar
nobraucienu, kas patiks
mazajiem piedzīvojumu
meklētājiem, kā arī uzdevumu
trase “Skolēnu rotas ceļš”, kas
piemērota vecākiem bērniem.

Keramikas darbnīcā Brocēnos
top un ir iegādājami “melnās”
keramikas izstrādājumi.
Ģimenēm ar bērniem ir
iespēja kopīgi radoši
izpausties un darboties ar
mālu. Te var nosvinēt bērnu
dzimšanas dienas, apvienojot
svētkus un radošu
darbošanos.

d “Airītes”, Zirņu pagasts,

d Lielcieceres iela 7,

Brocēni, Saldus novads

{ +371 29895905
S blackfolkpottery
C Bērniem pirmsskolas un

skolas vecumā
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

36 Stacija “Airīte”
Stacijā “Airīte” vilcieni vairs nepiestāj, bet šeit iekārtota
mūsdienīga ekspozīcija par dzelzceļiem Kurzemē un apskatāmi
vēsturiski priekšmeti un stacijas iekštelpu interjers. Bērnus īpaši
priecēs miniatūrā dzelzceļa trase ar kustīgiem elementiem,
gaismiņām un iespēju pašam iesaistīties tās darbībā.

d Zirņu pagasts, Saldus

novads
GPS: 56.70574, 22.17239
{ +371 29503503
S airitestation
C Bērniem skolas vecumā
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

Saldus novads
GPS: 56.67844, 22.15549
{ +371 22017465
* www.karamuzejs.lv
C Bērniem skolas vecumā
t Pieejams visu gadu

38 Kalnu dabas taka
Kalnu dabas takas garums ir
aptuveni 3 km. Tā sākas pie
Kanavišķu ūdenskrātuves un
ved gar Loša upi līdz Ventai.
Taka ved augšup un lejup pa
kāpnēm, šķērso upi pa
dažādiem tiltiņiem un ved
cauri atpūtas vietai “Ievai”,
kur izvietoti koka vigvami,
šūpuļkrēsli un neliela baskāju
taka.

d Nīgrandes pagasts,

Saldus novads
GPS: 56.458858, 22.115859
{ +371 29341073
C Bērniem
skolas vecumā
t Pieejams visu gadu

Saldus tūrisma
informācijas centrs
Striķu iela 3, Saldus
+371 63807443
turisms.saldus.lv

Dienvidkurzemes
novads

41 Kalētu mežaparks “Priediens”
Parkā ierīkotas vairākas pastaigu takas ar koka skulptūrām –
sēņu, dzīvnieku, dzēlēju un ārstniecības augu takas. Mazos
ceļotājus iepriecinās bērnu rotaļu laukums, kas aprīkots ar
dažādu grūtības pakāpju šķēršļu joslām un citām brīvdabas
atrakcijām. Sportiskās ģimenes var izmēģināt spēkus
orientēšanās trasē.

d Kalēti, Dienvidkurzemes

39 Mini zoo “Atomi”
Te mīt dažādi eksotiski putni un dzīvnieki – Indijas un Baltie
pāvi, zīda vistas un Indijas skrējējpīles, Āfrikas strausi,
Austrālijas emu un vallabijs, mangusts, ēzeļu meitene, lamas,
Holandes pundurkaziņas un staltbriežu pāris. Ganībās
sastapsiet arī govis, aitas un savvaļas zirgus. Bērni priecāsies
par iespēju pabarot dzīvniekus, kā arī izmantot rotaļu
laukumu. Norēķini tikai skaidrā naudā.

40 Pāvilostas
novadpētniecības
muzejs
Senākās muzeja
ekspozīcijas iepazīstina ar
Pāvilostas un Pāvilostas
apkārtnes vēsturi. Jaunākās
ekspozīcijas, kas iekārtotas
Tīklu mājā un Laivu mājā,
veltītas zvejniecības tēmai.
Te ar 3D briļļu palīdzību ir
iespēja iejusties zvejnieka
lomā, ar murdiem un
traļiem zvejot zivis Sakas
upē un Baltijas jūrā.

d Dzintaru iela 1, Pāvilosta
{ +371 29226273
C Skolas vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

novads
GPS: 56.359583, 21.489846
{ 26423893 (gide)
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu

42 Aktīvās atpūtas
komplekss
“Jura staļļi”
Iespēja lieliem un maziem
doties izjādē zirga mugurā vai
izbraucienā ar ratiem, bet
ziemā – doties romantiskā
braucienā zirga vilktās
kamanās. Izveidotas 2 gaisa
trošu atrakcijas: ”Spārnotā
zirga trase” pieaugušajiem un
”Vienradža trase” mazajiem.
Pieejami sporta spēļu, bērnu
rotaļu laukumi un lapene.
Vasarā darbojas kafejnīca
”Ivetas ķēķis”.

d ”Kapeļkalēji”, Grobiņas

d Grīnvalti, Nīcas pagasts,

Dienvidkurzemes novads
GPS: 56.460505, 21.030956
{ +371 25560040, 26867237
* www.atomi.lv/zooseta
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu

pagasts, Dienvidkurzemes
novads
GPS: 56.546016, 21.180198
{ +371 28311380
* www.jurastalli.lv
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu,
vasarā piedāvājot plašākas
izklaides iespējas

43 Vaiņodes beķereja

46 Rīgas zooloģiskā
dārza ﬁliāle “Cīruļi”

Saimniece piedāvā apskatīt
iespaidīga izmēra ķieģeļu
maizes krāsni. Iespēja
pašiem darboties un cept
picas, cepumus, kurus pēc
tam nobaudīt uz vietas vai
vest mājās.

Te, 137 ha platībā, plašos
aplokos un mītnēs
apskatāmi 38 sugu savvaļas
dzīvnieki – kiangi, lāči, lūši,
vilki, aļņi, vāveres, plēsīgie
putni – un visdažādāko
šķirņu mājdzīvnieki – Latvijas
zilās, Hailandes un Galovejas
govis, Romanovas aitas,
Vjetnamas cūkas, pīles, zosis,
tītari u.c. Vasarā zooloģiskā
dārza skatu tornī darbojas
jauka kafejnīca.

d Brīvības iela 2, Vaiņode
{ +371 29173989
C Pirmsskolas un skolas

vecuma bērniem
t Pieejama visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

44
Atpūtas komplekss
“Lauku kūrorts”
Te var baudīt gan mierīgu
atpūtu pie dabas – makšķerēt,
peldēt, iet pirtī vai doties garās
pastaigās –, gan izmēģināt
dažādas atrakcijas – veikošanu
aiz troses, nobraucienus trošu
parkā, šķēršļu parka 20
dažādas sarežģītības šķēršļus
9 m augstumā, disku golfu,
lāzertāgu un braucienus ar
kvadracikliem. No maija līdz
septembrim darbojas krogs.

d "Ūdensrozes",

Kazdangas pagasts,
Dienvidkurzemes novads
GPS: 56.717339, 21.769945
{ +371 26446670
* www.laukukurorts.lv
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu,
vasarā piedāvājot plašākas
izklaides iespējas

d Kalvenes pagasts,

45 Cīravas
mežaparks
Parkā izveidotas vairākas
takas. “Bebru takā” izvietoti
aktīvās atpūtas elementi –
trošu tilts, kāpšanas sienas
un šūpoles. “Leģendu takā”
apskatāmas skulptūras, kas
veidotas no nokaltušiem
ošiem, nemainot to dabisko
novietojumu. “Skaņajā takā”
izvietoti pieci skanoši vides
objekti no metāla, bet
“Sienāžu takā” atpūtas
objekti veidoti uz atsperēm.

d Cīrava,

Dienvidkurzemes novads
GPS: 56.735801, 21.383462
{ +371 25435898
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu

Dienvidkurzemes novads

{ +371 29386963
* www.rigazoo.lv/lv/

/filiale-ciruli
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu

47 Senlietu krātuve
“Centra dzirnavas”
Ekspozīcija ļauj gūt ieskatu
Rucavas novada kultūras
mantojumā. Turpat
apskatāma arī tautas
muzikanta Jāņa Pūķa plašā
mūzikas instrumentu
kolekcija, kurā daļa ir paša
muzikanta gatavoti.
Pamēģini, kā skan zāģis vai
degunšvilpe!

d “Centra dzirnavas”,

Rucava, Dienvidkurzemes
novads
{ +371 29134903
C Skolas vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

Dienvidkurzemes
novada tūrisma
centrs
M. Namiķa iela 2B, Grobiņa
+371 22024940
www.dienvidkurzeme.travel

Liepajas
pilseta
48 Liepājas
Jūrmalas parks
50 ha plašais Jūrmalas parks ir gan lieliska pastaigu vieta
ģimenēm ar pavisam maziem bērniem ratiņos, gan arī vieta
aktīvām izklaidēm lielākiem bērniem un pusaudžiem, bet
vislielākā smilšu kaste ir parkam blakus esošā pludmale.
Parkā atrodas rotaļu laukums, skeitparks, vasarā iespējams
uzspēlēt minigolfu, iznomāt velokartus un izbaudīt dažādas
āra atrakcijas.

d Bezmaksas
stāvlaukums:
GPS: 56.510321, 20.995682
un 56.514214, 20.990439
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu, bet
ar plašākām izklaides
iespējām vasarā

50 Liepājas
Leļļu teātris
Jau vairāk nekā 30 gadu
liepājniekiem un Liepājas
viesiem ir bijusi iespēja iepazīt
leļļu pasauli. Katru sezonu Leļļu
teātrī top vismaz 4
jauniestudējumi un repertuārā
pastāvīgi ir ap 10 dažādu izrāžu.
Partera lelles, spieķu lelles,
marionetes, objektu teātris –
leļļu teātris ir tik dažāds! Un tas
ir interesants ne tikai pavisam
mazajiem.

49 LOC baseins
& SPA
Kurzemes lielākais un
modernākais baseinu un
SPA centrs piedāvā atpūtai
un aktīvām izklaidēm divus
baseinus, ērtu relaksācijas
un sauļošanās zonu,
atrakciju dušas, trīs ūdens
un gaisa masāžas baseinus,
dažādas ūdens terapijas,
turku pirti, sāls saunu,
aromātisko saunu un ūdens
atrakciju zonu bērniem.

d Brīvības iela 39, Liepāja
{ +371 63480000
* www.loc.lv
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu

d Rožu laukums 5/6,
Liepāja

{ +371 26594529
* www.liepajaslelles.lv
C Pirmsskolas un

sākumskolas vecuma
bērniem
t Sezona no septembra
līdz maijam. Vasarā mēdz
notikt izrādes Jūrmalas
parkā

51 Zirgu sala un
Dabas māja

d Lībiešu iela 2/8,
Karosta, Liepāja

t Darba laiks visos

piedāvājumos atkarīgs no
laika apstākļiem

Zirgu salā izveidota 4 km
gara pastaigu taka ar koka
laipām, divām skatu
platformām Liepājas ezerā
un putnu vērošanas torni uz
dambja. Taka papildināta ar
informatīvajiem stendiem,
āra trenažieriem, piknika un
ugunskura vietām. Aktīvās
ģimenes var izmēģināt
skrituļošanas trasi. Iepriekš
piesakoties, ir iespēja
apmeklēt Dabas māju, kur
iekārtots vides un dabas
izglītības centrs.

Aktīvās atpūtas parks
“BB wakepark”
{ +371 24339965
* www.bbwakepark.lv
C Skolas vecuma
bērniem

53 Beberliņu
atpūtas parks

d Zirgu sala, Liepāja
{ +371 26644834
(Dabas māja)

C Skolas vecuma bērniem
t Pieejamas visu gadu

52 Zinātnes un
izglītības inovāciju
centrs “ZIIC”
Atklāj zinātni taustāmā un
uzskatāmā veidā! Pastāvīgā
ekspozīcija ar vairāk nekā
20 dažādiem interaktīviem
eksponātiem rosina uz
lietām palūkoties no
neierasta skatu punkta, bet
jaunākās tehnoloģijas
apgūstamas praktiskā
darbībā STEM un IT jomu
nodarbībās.

d Autoru iela 4/6, Liepāja
{ +371 25728867
* liepaja.lv/liepajaziic
C Skolas vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

Lieliska vieta ūdens prieku
cienītājiem, adrenalīna
ķērājiem, orientēšanās
faniem vai vienkārši pastaigu
un dabas baudītājiem. Te var
izmēģināt kabeļveikbordu vai
izbraukt ar SUP dēli,
katamarānu vai airu laivu, kā
arī izpriecāties piepūšamajās
ūdens atrakcijās, izmēģināt
spēkus 8 dažādas grūtības
pakāpes šķēršļu trasēs kokos
vai veikt 300 m garu
nobraucienu pāri Beberliņu
ūdenstilpei. Ziemā labvēlīgos
laika apstākļos uz
ūdenskrātuves tiek iekārtota
brīvdabas slidotava ar slidu
nomu.

Piedzīvojumu parks
“Tarzāns”
{ +371 27088933
* www.liepaja.tarzans.lv
C Bērniem no 3 gadu
vecuma
Orientēšanās poligons
* www.liepaja.lv/
/orientesanas
C Skolas vecuma
bērniem

Karostas
informācijas punkts
Invalīdu iela 4, Liepāja
+371 26369470
www.karostascietums.lv

Liepājas reģiona
tūrisma
informācijas birojs
Rožu laukums 5/6, Liepāja
+371 63480808, 29402111
www.liepaja.travel

Talsu
novads
55 Latvijas
Lauksaimniecības
muzejs
54 Deviņkalnu
disku golfa parks
Deviņkalnu disku golfa parks
piedāvā aktīvu atpūtu svaigā
gaisā Talsos. Iespēja
iemēģināt savu roku disku
golfā, Archery Tag, Cornhole,
futbola biljardā.

d Jaunatnes iela 7, Talsi
{ +371 26132666
* 9hill.lv
S devinkalnuDisku-

GolfaParks
C Skolas vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

Caur deviņiem pakalniem
Talsos ielūkojies Latvijas
Lauksaimniecības muzejā,
kur apmeklētāji tiek
iepazīstināti ar 19.–20. gs.
sadzīves darbarīkiem,
lauksaimniecības tehniku –
tvaika lokomobilēm,
traktoriem, dzinējiem,
mašīnām, iekārtām – un
meliorācijas vēsturi.

d Celtnieku iela 12, Talsi
{ +371 29403183
* www.llm.lv
S lauksaimniecibasmuzejs
C Pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

58 Lauku sēta “Bandenieki”
56 Klaunu māja
Šeit apskatāmi vairāk nekā
400 dažādu izmēru un formu
klaunu. Ģimenes ar bērniem
aicinātas piedalīties kopīgās
rotaļās, kā arī iejusties klaunu
lomā, pārģērbjoties par
klauniem un mācoties
dažādus trikus.

d “Straumēni”, Jaunzemes,

Ģibuļu pagasts, Talsu
novads
GPS: 57.226695, 22.566319
{ +371 28795187
S Klaunu-māja
C Pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

57 Pērkonzirgu
Meža skola
Aizraujošas nodarbības
lieliem un maziem! Ģimenes
ar bērniem aicinātas iepazīt
dabu, zirgus un indiāņus,
veidojot lokus un šaujot
mērķī, ar pirkstiņkrāsām
krāsojot sejiņas un zirgus,
apmīļojot un dodoties
pastaigā ar zirdziņiem
pavadā.

d “Kaļļas”, Balgales

pagasts, Talsu novads
GPS: 57.17473, 22.86693
{ +371 26695895
* www.perkonzirgi.lv
S peerkonzirgi
C Pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

Ja vēlies iemācīties no bišu
saražota vaska rituļa
izveidot smaržīgas un
veselīgas vaska sveces,
izliet dažādu izmēru figūras,
kā arī nogaršot bišu
produktus, tad lauku sēta
“Bandenieki” ir īstā vieta!
Asāku izjūtu cienītājiem tiek
piedāvāts izbrauciens pa
bezceļu taku.

d “Bandenieki”, Valdgales

pagasts, Talsu novads
GPS: 57.401508, 22.449703
{ +371 29129832
* bitesbandeniekos.
mozello.lv
S bitesbandeniekos
C Pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

59 Ārlavas bānītis amatnieku sētā “Kauliņi”
Amatnieku sēta “Kauliņi”
pārsteidz ar savu krāšņumu un
iespaidīgajiem meistardarbiem: diviem koka auto –
“Sirmo Žiperi” un “Ašo Žiperi”,
kā arī Ārlavas koka mazbānīti,
ar kuru var apbraukt visu 3 ha
lielo īpašumu.

d “Kauliņi”, Ārlavas

pagasts, Talsu novads
GPS: 57.398132, 22.579565
{ +371 29430282
* meistarsigurds.lv
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams no 25. maija
līdz oktobrim
z Iepriekš jāpiesaka

60 Laumu
dabas parks

64 Lībiešu saieta nams
Kolkas Lībiešu saieta namā var gūt ieskatu Ziemeļkurzemes
lībiešu kultūrā, apskatīt interaktīvu pastāvīgu ekspozīciju par
Kolku un tās iedzīvotājiem, kas arī bērniem aizraujošā veidā
ļauj iepazīt lībiešu dzīvesveidu. Namā vienmēr ir apskatāma
kāda izstāde, pieejamas spēles bērniem un ekskursijas.

Izzini bišu un putnu dzīves
noslēpumus, priecājies par
ūdensrožu skaistumu,
nogaršo Laumiņu pankūkas
ar medu, sarīko pikniku
Ugunskura namiņā, izlej
savu vaska svecīti un
izmēģini roku disku golfa
spēlē!

d “Pastnieki”, Kolka, Talsu novads, GPS: 57.742280, 22.584922
{ +371 29402093, 27310105
S Livoniancommunityhouse
C Piemērots skolas
vecuma bērniem

t Pieejams visu gadu

d “Laumas”, Īves pagasts,

Talsu novads
GPS: 57.369762, 22.528646
{ +371 29477731
* www.laumas.lv
S LaumuParks
C Pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

61 Saimniecība
“Vētras”
Īsts lauku rančo, kurā
iepazīsieties ar šarolē šķirnes
gotiņām un viņu galveno
barvedi. Ģimenēm iespējams
noorganizēt netradicionālas
sporta spēles, foto orientēšanos un velo izbraucienus.
Iepriekš vienojoties, uz vietas
iespējams baudīt arī gardu
maltīti.

d “Vētras”, Rude,

Rojas pagasts, Talsu novads
GPS 57.477701, 22.735453
{ +371 29134608
* www.rude.lv
C Bērniem skolas vecumā
t Pieejams visu gadu
z Iepriekš jāpiesaka

62 Bērnu rotaļu
laukums Sabilē,
Rambulītes parkā
Rambulīte ir Abavas kreisā
krasta pieteka (10 km gara).
Vietām upe tek pa gravu ar
stāviem krastiem. Upītes
krastos Sabiles teritorijā ir
izveidots parks, kurā
iekārtots Sabiles bērnu
rotaļu laukums.

63 Eksotisko dzīvnieku parks Dundagā
Plašā teritorijā teju pašā Dundagas centrā apskatāmi dažādi
eksotiskie dzīvnieki: kamieļi, alpakas, lamas, strausi, mini
cūciņas, zebra, Ziemeļamerikas jenoti u.c. Arī Latvijas retums
– zilā govs. Piedāvājumā bērnu spēļu laukums ar
lecamspilvenu, baseinu ar ūdensbumbām un velokartiem.
Parks būs interesants jebkura vecuma bērnam, kā arī
pieaugušajiem.

d Saules iela 14, Dundaga,

Talsu novads
{ +371 26378042
S eksotiskodzivniekuparks

C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu

d Brīvības ielas sākums,
Sabile, Talsu novads

{ +371 29477731
C Pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem

t Pieejams no pavasara

līdz rudenim

Talsu novada
tūrisma
informācijas
centrs
Lielā iela 19/21, Talsi
+371 26469057
www.visittalsi.com

Tukuma
novads

68 Baskāju taka Valguma pasaulē
Ķemeru Nacionālā parka meža ielokā pie Valguma ezera
izveidota aptuveni 3 km gara taka, kas ļauj izjust nebijušas
sajūtas, staigājot basām kājām. Dažādie seguma veidi –
olīši, čiekuri, smiltis, māls un citi dabas materiāli – radīs
pastaigai aizraujoša piedzīvojuma garšu. Veselīgi
mundrinoša atpūta dabā visai ģimenei.

d Atpūtas komplekss

65 Salmu darbnīca
Tukumā
Salmu darbnīcas muzejs
piedāvā apskatīt no
salmiem veidotas lielas un
mazas skulptūras – dažādus
dzīvnieciņus, pasaku tēlus,
pat Lāčplēsi, kā arī kuģi, kurš
pirātu vadībā ceļo uz
Tobāgo. Apmeklētājiem,
kuriem patīk darboties un
veidot ko jaunu, iepriekš
piesakoties, iespējams
pašiem radīt mākslas
darbus no salmiem.

d Dārzniecības iela 4a,

Tukums
{ +371 29495746
* www.salmulietas.lv
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu

66 Tukuma pilsētas
parks ar rotaļu
laukumu
Tukuma Pilsētas parkā
ierīkota īsta bērnu pasaule –
izvietoti plaši rotaļu laukumi
dažādu vecumu bērniem, kā
arī pastaigu takas un
atpūtas soliņi. Vasaras
sezonā darbojas kafejnīca
“Kates crepes”, kur nobaudīt
pankūkas un saldējumu.

d Lielā iela 36a, Tukums
C Pirmsskolas un

sākumskolas vecuma
bērniem
t Pieejams no pavasara
līdz rudenim

67 Jaunmoku pils un
Meža muzejs
Jaunmoku pils un Meža
muzejs aicina ģimenes
aizraujošā veidā iepazīt pili,
tās vēsturi un Latvijas dabu.
Ģimenēm piedāvātajās
programmās ietvertie izpētes
uzdevumi, aktīvie praktiskie
darbi un interesantie
stāstījumi ļauj izzināt
daudzveidīgo meža valstību.
Piena mājas pagrabā ir
atvērta arī izlaušanās istaba
“Zaļā meža melnie stāsti”.

d Jaunmoku pils, Tumes

pagasts, Tukuma novads

{ +371 26187442
* www.jaunmokupils.lv
C Bērniem 1+
t Pieejams visu gadu

“Valguma pasaule”,
Smārdes pagasts, Tukuma
novads
{ +371 63181222, 29414022
* www.valgumapasaule.lv
C Bērniem no brīža, kad
stabili staigā
t Pieejams maijā–oktobrī

72 Jaunpils pils
Viduslaiku Jaunpilī ģimenēm
pielāgotas teatralizētas
ekskursijas programmas,
kurās bērni tiek iepazīstināti
ar bruņinieku pils vēsturi un tā
laika tradīcijām, iejūtoties pils
iemītnieku un viesu lomās.
Dalībniekiem ir iespēja
pārģērbties viduslaiku tērpos,
apskatīt viduslaiku ieročus un
klausīties leģendas, kā arī
dzirdēt izšaujam seno
lielgabalu. Ģimenes
ekskursijas pilī būs
neaizmirstams kopā būšanas
piedzīvojums.

69 Pastariņa
muzejs
Muzejs lauku sētā veltīts
grāmatu tēlam Pastariņam,
kā rakstnieks Ernests
Birznieks-Upītis saukts
bērnībā. Bērni šeit var spēlēt
dažādas spēles un rotaļas,
kādas spēlētas pirms 100 un
vairāk gadiem, iepazīt
dabas bagātības, sendienu
amatus un tradīcijas,
piedalīties maizes cepšanā,
kā arī darīt daudz ko citu.

d “Bisnieki”, Dzirciems,

Zentenes pagasts, Tukuma
novads
{ +371 28651091
* www.tukumamuzejs.lv
/pastarina-muzejs
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu

70 Radošā darbnīca
"7 Balles’’
Mājīgās telpās ierīkotā
darbnīca “7 balles” aicina
ģimenes ar bērniem un
grupas piedalīties kopīgā
radošu un fantāziju darbiņu
meistarošanā, piedāvājot
vairāk nekā 20 dažādu
darbošanās iespēju – sveču
liešanu, tinglošanu,
atstarotāju un puzles
zāģēšanu, auduma un koka
apgleznošanu, vēja zvanu un
ģipša ornamentu veidošanu
un vēl daudz ko citu.

d “Graudiņi”, Strutele,

Jaunpils pagasts, Tukuma
novads
GPS: 56.7781222 23.022622
{ +371 29211988, 26229076
* www.7balles.lv
C Pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem
t Pieejama visu gadu

d Jaunpils, Tukuma novads
{ +371 26446670
* www.jaunpilspils.lv
C Bērniem no 4 gadu

vecuma
t Pieejams visu gadu

71 Viduslaiku sētā
"Niedru Lija"
Viduslaiku sēta ģimenēm ar bērniem piedāvā sarīkot nelielas
sacensības ģimenes lokā, ģimenes pikniku vai viduslaiku
bruņinieku ballīti bērniem. Katram ir iespēja izmēģināt atraktīvas
izklaides viduslaiku garā – loka šaušanu, šaušanu ar arbaletu,
cirvja un šķēpa mešanu, monētu kalšanu, dažādas viduslaiku
spēles un daudz ko citu.

d “Zviedru mūris”, Jaunpils
Tukuma novads
GPS: 56.7298631, 23.0220992
{ +371 26336513
* www.viduslaikos.lv

C Skolas vecuma bērniem
t Pieejams maijā –

septembrī, pārējā laikā –
iepriekš piesakoties

73 Džūkstes
Pasaku muzejs
Muzejs veltīts latviešu
pasakām un izcilajam
latviešu pasaku krājējam
Ansim Lerhim-Puškaitim.
Apmeklētāji te var klausīties
Džūkstes pasakas un stāstīt
pašu dzirdētās, noskatīties
leļļu izrādi un pašiem tādā
piedalīties, kā arī apskatīt
izstādes. Arī Džūkstes
Pasaku muzeja dārzā
bērniem sagatavoti
interesanti pārsteigumi.

d Lancenieku skola,

Lancenieki, Džūkstes
pagasts, Tukuma novads
GPS: 56.81195, 23.34764
{ +371 26513314
* www.tukumamuzejs.lv/
dzukstes-pasaku-muzejs
C Pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

74 Radošā darbnīca “Pērle rada”

77 Kandavas virvju trase

Senajā muižas parkā Engurē ģimenēm un bērniem tiek
piedāvātas radošas darbnīcas. Te dalībnieki tiek iepazīstināti
ar sietspiedes tehnoloģiju un spēj kļūt par sietspiedes
māksliniekiem. Pieejama arī cianotīpijas darbnīca kartīšu
radīšanai uz papīra, aušanas darbnīca un batikas darbnīca.
Piedāvājums piemērots ģimenei vai grupai līdz 10 personām.

Kandavas pilsētā blakus Teteriņu ezeram ģimenes ar
bērniem aicinātas aktīvi atpūsties un pārbaudīt sevi 2 virvju
šķēršļu trasēs. Augstākā trase izvietota 1,40 m augstumā.
Tā sastāv no 12 šķēršļu posmiem un nobrauciena. Zemākā
trase (0,8m) paredzēta jaunākiem bērniem. Aizraujoša
atpūta svaigā gaisā garantēta.

d Jūras iela 66, Engure,

d Teteriņu iela 2, Kandava
Tukuma novads
C Pirmsskolas un
sākumskolas vecuma
bērniem

Tukuma novads
{ +371 26565812
S perlerada
C Skolas vecuma bērniem
t Pieejams no pavasara
līdz rudenim

75 Gliemežu ferma
un saimniecība "Kangari"
Apmeklējot gliemežu fermu, bērni un viņu vecāki var uzzināt
daudz ko interesantu par gliemežu dzīvi un aplūkot arī pašus
gliemežus. Kad bērni ir noguruši no vērošanas un klausīšanās,
viņi var izskrieties pa pagalmā izveidoto veiklības trasīti vai
parotaļāties rotaļu laukumā. Iespējams arī nogaršot
pašgatavotus veselīgus našķus no ogām un augļiem.

d “Kangari”, Cēres

pagasts, Tukuma novads
GPS: 57.1369579, 22.817701
{ +371 29416000
* www.kangari.lv

C Pirmsskolas un
sākumskolas vecuma
bērniem
t Pieejams no maija līdz
septembrim

76 Lauku sēta “Indāni”
Īsta lauku sēta aicina iepazīt lauku sētas vidi un mājdzīvniekus.
Sirsnīgais un interesantais saimnieces stāstījums par lauku
ikdienu un dzīvnieciņiem ieinteresēs ikvienu ģimeni ar
visdažādāko vecumu bērniem. Mājdzīvniekus var apmīļot,
apčubināt un iemācīties par tiem rūpēties. Tāpat var
piedalīties dažādos lauku darbiņos un sarīkot pikniku.

d “Indāni”, Kandavas

pagasts, Kandavas novads
GPS: 56.9683272, 22.7543245
{ +371 29259272

* www.indani.viss.lv
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu

78 Rodeļu trase un bagiji atpūtas
kompleksā “Zviedru cepure”
Atpūtas komplekss “Zviedru
cepure” ģimenēm ar bērniem
piedāvā ne vien aizrautīgus
nobraucienus ar rodeļiem,
bet arī izbraucienus ar
bagijiem, kas būs
piedzīvojums gan mazākiem,
gan lielākiem bērniem.
Jāievēro, ka lietus laikā rodeļu
trase nedarbojas!

d Atpūtas komplekss

“Zviedru cepure”, Matkules
pagasts, Tukuma novads
{ +371 26405405
S zviedrucepure
* www.zviedrucepure.lv
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams no pavasara
līdz rudenim

t Pieejams no pavasara
līdz rudenim

79 Zemnieku
saimniecība
“Lejaskroķi”
Viesojoties saimniecībā,
ģimenes ar bērniem varēs
samīļot un pabarot trusīti
Grauzdiņu un viņa draugus,
kā arī aprunāties ar pļāpīgo
kazu Ievu un viņas saimi.
Saimnieki te rūpējas par
400 trušiem, kazu ģimeni un
vistām. Dzīvnieciņus
iespējams apskatīt un iepazīt.
Piknikam un spēlēm
pieejams plašs laukums
Amulas upes krastā.

d “Kroķi”, Matkules

pagasts, Tukuma novads
GPS: 57.000813 22.640635
{ +371 26557377
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu

82 Šokolādes
muzejs Pūrē

80 Zirgaudzētava
“Skudru staļļi”
Zirgaudzētava ģimenēm
piedāvā staļļa apmeklējumu,
lai iepazītos ar zirgiem un to
dzīvi, paradumiem, zirglietām
un staļļu ikdienu. Tiek
piedāvāta arī vizināšanās ar
zirgiem gan jāšus, gan
pajūgā. Tepat var arī uzrīkot
pikniku.

d "Pasakas", Džūkstes

pagasts, Tukuma novads
GPS: 56.785870, 23.225371
{ +371 26307695
S skudrustallis
C Pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

81 Šlokenbekas
muiža un Latvijas
ceļu muzejs
Aktīvai un jaukai dienai kopā
ar ģimeni Šlokenbekas
muižā tiek piedāvātas
brīvdabas spēles un
uzdevumi, kuros ievīti muižas
gadu simtu stāsti. Tāpat
apskatāma arī Ceļu muzeja
ekspozīcija ar lielo ceļu
būves tehniku un citiem
interesantiem priekšmetiem.

d Šlokenbekas muiža,

Milzkalne, Smārdes
pagasts, Tukuma novads
{ +371 28301020
S SlokenbekasMuiza
C Pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem
t Pieejams visu gadu

Uz Šokolādes muzeju Pūrē
vērts doties visiem, kam
garšo šokolāde. Šeit ģimenei
ir lieliska iespēja iepazīties ar
saldo šokolādes stāstu
muzeja ekspozīcijā,
noskatīties vēsturisko filmu
par šokolādes ražošanas un
tapšanas procesu, iepazīties
ar trifeļu istabu un, ja
izvēlēsieties kādu no
programmām, būs iespēja
izgatavot dažādus šokolādes
saldumus un pēc tam tos
nogaršot.

83 Engures ezera dabas parks
Dabas nostūrī – Engures ezera ielokā – visa gada garumā
apskatāmi savvaļas zirgi un govis. Ganības īpaši ieteicams
apmeklēt pavasarī, kad te apskatāmi tikko dzimušie kumeliņi
un telēni. Parka ezerā ir novietots putnu vērošanas tornis, no
kura vērojami dažnedažādi putni. Izveidotas arī atpūtas
vietas piknikam.

d Engures ezera krasts

Bērzciemā,
Engures pagasts,
Tukuma novads
{ +371 29474420
* www.eedp.lv
C Visu vecumu
bērniem

t Pieejams visu gadu,
bet piemērotākais laiks –
no pavasara līdz rudenim

d “Pure Chocolate”, Pūre-9,
Pūre, Pūres pagasts,
Tukuma novads
{ +371 22100042
S SokoladesMuzejs
C Visu vecumu bērniem
t Pieejams visu gadu

Tukuma tūrisma
informācijas centrs
Talsu iela 5, Tukums
+371 63124451, 28311557
www.visittukums.lv
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13 Piejūras Brīvdabas muzejs un
“Mazbānītis”
14 Ventspils Pludmales akvaparks
15 Ekskursiju kuģītis "Hercogs Jēkabs"
16 Bērnu pilsētiņa un bērnu parks “Fantāzija”
17 Ventspils planetārijs un observatorija
18 Amatu māja

57

Pūre

82

74

69

Engure

67
66

65

81 68

Lapmežciems

Milzkalne

Jūrmala

Tukums
70

80 73

Jaunpils

71,72

25 "Vētru muzejs" Jūrkalnē
26 Dabalaba
27 Kapelleru nams
28 Lauku sēta “Ziķi”
29 Mobilā spēle “Plaukstas lieluma Saldus”
30 Brocēnu gaisa takas
31 Mini zoo “Silavas”
32 Izklaides centrs “Happy Kids”
33 Saldus āra skeitparks
34 Kuģītis “Zezer”
35 “Blackfolkpottery” keramikas darbnīca
36 Stacija “Airīte”
37 Takas pie O. Kalpaka muzeja
38 Kalnu dabas taka

39 Mini zoo “Atomi”
40 Pāvilostas novadpētniecības muzejs
41 Kalētu mežaparks “Priediens”
42 Aktīvās atpūtas komplekss “Jura staļļi”
43 Vaiņodes beķereja
44 Atpūtas komplekss
“Lauku kūrorts”
45 Cīravas mežaparks
46 Rīgas zooloģiskā dārza filiāle “Cīruļi”
47 Senlietu krātuve “Centra dzirnavas”
48 Liepājas Jūrmalas parks
49 LOC baseins & SPA
50 Liepājas Leļļu teātris
51 Zirgu sala un Dabas māja
52 Zinātnes un izglītības inovāciju centrs “ZIIC”
53 Beberliņu atpūtas parks
54 Deviņkalnu disku golfa parks
55 Latvijas Lauksaimniecības muzejs
56 Klaunu māja
57 Pērkonzirgu Meža skola
58 Lauku sēta “Bandenieki”
59 Ārlavas bānītis amatnieku sētā “Kauliņi”
60 Laumu dabas parks
61 Saimniecība “Vētras”
62 Bērnu rotaļu laukums Sabilē, Rambulītes
parkā
63 Eksotisko dzīvnieku parks Dundagā
64 Lībiešu saieta nams
65 Salmu darbnīca Tukumā
66 Tukuma pilsētas parks ar rotaļu laukumu
67 Jaunmoku pils un Meža muzejs
68 Baskāju taka Valguma pasaulē
69 Pastariņa muzejs
70 Radošā darbnīca "7 Balles"
71 Viduslaiku sētā "Niedru Lija"
72 Jaunpils pils
73 Džūkstes Pasaku muzejs
74 Radošā darbnīca “Pērle rada”
75 Gliemežu ferma un saimniecība "Kangari"
76 Lauku sēta “Indāni”
77 Kandavas virvju trase
78 Rodeļu trase un bagiji atpūtas kompleksā
“Zviedru cepure”
79 Zemnieku saimniecība “Lejaskroķi”
80 Zirgaudzētava “Skudru staļļi”
81 Šlokenbekas muiža un Latvijas ceļu muzejs
82 Šokolādes muzejs Pūrē
83 Engures ezera dabas parks

Kurzemes tūrisma
asociācija
Baznīcas iela 5, Kuldīga
+371 20371650

WWW.KURZEME.LV

