
31  Mazā alus darītava 
“Saldalus” 
Viena no pirmajām un 
mazākajām alus darītavām 
Latvijā, kurā brūvē gardu, stipru 
un dzīvu alu, kopumā piecus 
veidus. Viss process ir roku darbs 
(vārīšana, pildīšana, fasēšana), arī 
darītavas iekārtas ir saimnieka 
roku darbs. Apmeklētājiem 
piedāvā ekskursiju ar 
degustāciju. Tāpat tiek piedāvāti 
individuāli plānoti pasākumi ar 
degustāciju un uzkodām.
Adrese: Striķu iela 65, Saldus,  
Saldus novads 
Tālr.: 28662967; 26538605 
www.saldalus.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties.  
Ieeja: apskate un degustācija – 5 EUR

32  “Suitu Rija” 
Suitu dzīvesziņas un tautas 
tērpi, “Suitu sievas” ar burdonu, 
ziņģēm un rotaļām, rokdarbu 
meistarklases, darbnīcas 
bērniem un pieaugušiem, 
amatnieku izstrādājumu izstādes 
un pārdošana.
Adrese: Ziedulejas iela 3, Alsunga, 
Alsungas novads. Tālr.: 29446594 
www.facebook.com/SuituRija 
Darba laiks: T., C, Pk., S, iepriekš piesakoties.
Ieeja: apskate bez maksas, apskate un 
degustācija pēc vienošanās

33  Z/s “Bērziņi”
“Bērziņi” mājās cep kviešu un 
rudzu maizi pēc senām dzimtas 
receptēm. Garšu un smaržu 
noteikti piedod īpašā krāsns, 

kurai ir vairāk kā 70 gadu.  
Šai maizei pievienots jūras 
sāļums un piekrastes vējš. Maizi 
iespējams pasūtīt. Saimniecība 
piedāvā arī dažādus dārza 
labumus, saldos raušus u.c.  
lauku produktus.
Adrese: “Bērziņi”, Jūrkalnes pagasts, 
Ventspils novads 
Tālr.: 29471655 
Darba laiks: iepriekš piesakoties. 
Ieeja: pēc vienošanās

 
34  Suitu kulinārais 
mantojums
“Maģie suiti” piedāvā baudīt 
žograušus, spēkraušus, vētras 
raušus, piena zivju zupu, kas 
tiek pasniegti kopā ar dažādām 
izdarībām un apdziedāšanu.
Adrese: “Tautas nams”, Jūrkalnes pagasts, 
Ventspils novads 
Tālr.: 26405743 
Darba laiks: iepriekš piesakoties. 
Ieeja: pēc vienošanās

 
35  Kokamatnieks / kokļu 
meistars Guntis Niedoliņš
Meistars izgatavo priedes 
zaru mēbeles, koka rotaļlietas, 
kokles un citas noderīgas 
lietas. Apskatei, mēģināšanai 
un iegādei ir pieejamas kokles 
no vairāk kā 10 sugu kokiem. 
Ir iespējama pamatapmācība 
kokles spēlēšanā.
Adrese: “Straumēni”, Jūrkalnes pagasts, 
Ventspils novads 
Tālr.: 29197399 
www.facebook.com/jurkalneskokles 
Darba laiks: iepriekš piesakoties. 
Ieeja: pēc vienošanās

12  “Ciparnīca” Tals’ keramik’ 
Keramikas darbnīcā ikvienam 
ir iespēja apskatīt un tuvāk 
iepazīt podnieka darbu. Tiek 
dota iespēja redzēt, kā no 
vienkāršas māla pikas top dažādi 
sadzīvē noderīgi trauki. Galerijā 
var apskatīt un iegādāties jau 
gatavus, Talsiem raksturīgus, 
māla traukus. Ja ir vēlēšanās, 
ikviens pats var uzmeistarot 
kādu māla podu. Bērniem 
draudzīgs objekts.
Adrese: Lielā iela 30, Talsi, Talsu novads 
Tālr.: 22429527; 22458389 
www.facebook.com/ciparnica 
Darba laiks: iepriekš piesakoties 
Ieeja: pēc vienošanās

13  Amatnieka sēta “Kauliņi” 
Latvijas Amatniecības kameras 
meistara Igurda Baņķa 
amatnieka sēta “Kauliņi” 
pārsteidz ar iespaidīgajiem 

meistardarbiem: diviem koka 
auto – “Sirmo Žiperi” un “Ašo 
Žiperi”, Ārlavas koka mazbānīti, 
ar kuru var apbraukt visu 3 ha 
lielo īpašumu, kas izceļas ar 
savdabīgi ierīkotām atpūtas 
vietām un puķu dobēm.
Adrese: “Kauliņi”, Ārlavas pagasts,  
Talsu novads. Tālr.: 29430282 
www.meistarsigurds.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties 
Ieeja: pēc vienošanās

14  Laimīgo ķirbju zeme 
Ciemojoties pie slavenās 
Dundagas dārzkopes Edītes 
Seipules, apmeklētājiem tiek 
piedāvāta dārza apskate, 
produkcijas degustācija un 
iegāde. Piedāvājumā – ķirbji, 
tomāti, vīnogas (ap 100 šķirņu), 
čili, paprika, arbūzi, melones, 
rododendri u.c. Pastaiga pa 
dārzu, pieredze un padomi, 

1  Z/s Rūķīši
Zemnieku saimniecībā “Rūķīši” 
apskatāmi augļu koki un 
nobaudāmi āboli. Saimnieks 
izrādīs ne tikai dārzu, bet 
pastāstīs un pakonsultēs arī 
integrētajā augļkopībā. No 
āboliem tiek gatavotas arī sulas 
vakuuma iepakojumā ar Zaļās 
karotītes sertifikātu.
Adrese: “Rūķīši”, Degoles pagasts, 
Tukuma novads. Tālr.: 26335661 
Darba laiks: iepriekš piesakoties 
Ieeja: pēc vienošanās

2  SIA “Satori Alfa”
Ja ekskursija norisinās no 
augusta līdz septembrim, tad 
ir iespēja piedalīties simboliskā 
ražas novākšanā. Ekskursanti 
uzzina daudz interesanta: 
kā notiek apputeksnēšanās, 
augu pavairošana, augšana, 
kad Latvijā uzsāka audzēt 
šķirnes smiltsērkšķus, kāda ir to 
produktu lietošanas veselīgā 
ietekme. Apmeklētāji nobauda 
augļu kokteili.
Adrese: “Santas”, Tumes pagasts,  
Tukuma novads.Tālr.: 28677677 
www.satorialfa.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties 
Ieeja: apskate ar degustāciju 
2,50 EUR

5  Akmeņkaļa darbnīca 
“Kaltakmens” 
Akmeņkaļa amatu Gatis Celitāns 
apguvis pašmācības ceļā, un 
akmens kalšana kļuvusi par 
lielisku ģimenes vaļasprieku. 
Apmeklējot darbnīcu, iespējams 
apskatīt izstrādājumus no 
Latvijas laukakmeņiem.  
Darbus var iegādāties.
Adrese: Daigones iela 26, Pūre,  
Pūres pagasts, Tukuma novads. 
Tālr.: 29117265 
www.kaltakmens.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties 
Ieeja: ziedojums

6  Z/s “Kangari” 
Saimniecībā “Kangari” no 
pašu audzētiem augļiem un 
ogām tiek ražoti žāvēti āboli, 
bumbieri, rabarberi, ķirbji, 
cidonijas, dzērvenes, kā arī 
sīrupi, ievārījumi un čatniji. 

8  Laimoņa Zaķa īrisu 
selekcijas dārzs
Tiek piedāvāta saimniecības 
apskate, iepazīšanās ar īrisu 
un gladiolu jaunākajām 
šķirnēm, to selekciju. 
Sniedzam praktiskus 
padomus īrisu un gladiolu 
audzēšanā.
Adrese: “Intes”, Kandavas pagasts, 
Kandavas novads. Tālr.: 29286353 
www.irisgarden.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties 
Ieeja: ziedojums

9  Kandavas  
keramikas ceplis
Kandavas keramikas ceplī 
darbojas māksliniece Linda 
Romanovska, gatavojot 
keramiku pēc senas 
tehnoloģijas. Apmeklētāji var 
apskatīt Kandavas keramikas 
cepli, izzināt keramikas 
specifiku un arodu, un 
redzēt, kā tiek gatavoti māla 
trauki. Radošajā darbnīcā 
apmeklētāji paši var izgatavot 
trauciņu. Mākslinieces darbus 
iespējams arī iegādāties. 
Keramikas darbnīcu 
iespējams noorganizēt 
klientiem vēlamā vietā.
Adrese: Dzeņu iela 2, Kandava 
Tālr.: 26369421, www.linda.viss.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties. 
Ieeja: apskate 1EUR., apskate un 
darbošanās 5 EUR

20  Meistardarbnīca 
“Cimdiņi”
Sabilniece Ina Valtere ir 
Latvijas Amatniecības kameras 
diplomēta meistare, kura 
piedāvā individuālus kursus 
tamborēšanā, adīšanā, izšūšanā 
un tekstilmozaīku veidošanā. 
Meistardarbnīcā darbojas prāvs 
pulks novada iedzīvotāju, kuru 
darbošanās rezultātu – skaistas 
segas, spilvenus, cimdus, zeķes, 
sedziņas, šalles, lakatus un 
citus izstrādājumus var apskatīt 
pastāvīgi iekārtotajā izstādē. 
Adrese: Rīgas iela 25, Sabile,  
Talsu novads 
Tālr.: 26152461; 25426323 
Darba laiks: iepriekš piesakoties. 
Ieeja: pēc vienošanās.

21  Tautas lietišķās mākslas 
kolektīvs “Kurši”
Tautas lietišķās mākslas 
kolektīvs “Kurši” piedāvā 
iepazīties ar dažādās 
rokdarbu tehnikās – adīšana, 
tamborēšana, izšūšana, aušana, 
pērļošana, šūšana – darinātiem 
darbiem un to tapšanas 
procesu. Apskatāmas rokdarbu 
izstādes. Var iegādāties 
suvenīrus.
Adrese: Skolas iela 2, Pastende,  
Ģibuļu pagasts, Talsu novads.  
Tālr.: 29867162 
Darba laiks: P. – Pk. 10.00 – 17.00  
(vēlams iepriekš pieteikties);  
S., Sv. iepriekš piesakoties.  
Ieeja: pēc vienošanās

23  Curonia kafijas 
grauzdētava 
Kafija ir vairāk nekā tikai lielisks 
dzēriens, tas ir stāsts! Jau  
17.–18. gs. hercogs Jēkabs, 
attīstot tirdzniecību starp 
Kuldīgu un citām Hanzas 
savienības pilsētām, gan 
tālākām zemēm, kā vienu no 
ekskluzīvajiem produktiem 
Kuldīgā ieveda kafiju. Pēc 
ilgiem laikiem, kafijas pupiņas ir 
atgriezušās Kuldīgā, kur tās tiek 
grauzdētas un baudītas!
Adrese: Baznīcas iela 6 – 1n, Kuldīga 
Tālr.: 28826604 
www.curoniacoffee.com 
Darba laiks: P. – C. 11.00 – 20.00;  
Pk., S. 11.00 – 23.00; Sv. 11.00 – 20.00; 
iepriekš pieteikties 
Ieeja: darbnīcas apskate un  
degustācijas 6 EUR

24  Kabiles muižas  
vīna darītava
Viens no “garšīgākajiem” 
2019. gada vasaras sezonas 
jaunumiem Kuldīgas novadā ir 
Kabiles muižas vīna darītava. 
Iepriekš apmeklētājiem slēgtā 
Kurzemes baroka un klasicisma 
arhitektūras pērle – Kabiles 
muiža – šogad atvērusi durvis. 
Vīna darītava atrodas velvētajos 
Kabiles muižas pagrabos, kuros 
saglabājušies unikāli 18. gs.  
interjeri. Apkopojot senās 
leģendas par vīna darīšanu 
baronu laikos un izmantojot 
augstvērtīgas izejvielas, radīti 
muižas vīna darītavas dzērieni.

26  Keramikas darbnīca 
“Saules ceplis”
Mālotāja Madara Atiķe ir 
viena no nedaudzajiem amata 
meistariem, kas traukus darina 
pēc sentēvu tehnoloģijas. 
Katru darbu lipina ar rokām un 
apdedzina bedres tipa atklātās 
uguns ceplī, kā arī apstrādā 
ar koka un sudraba karotēm. 
Sudrabīgi melno krāsu māla 
darbi iegūst tautā sauktajā 
svēpēšanas tehnoloģijā. 
Viesojoties pie keramiķes, 
apmeklētāji tiks iepazīstināti 
ar keramikas pirmsākumiem, 

Šitaki sēnes dod enerģiju, 
vitamīni un citas bioloģiski 
aktīvas vielas profilaktiski 
pasargā no slimībām.
Adrese: “Garīkas”, Rudbāržu pagasts, 
Skrundas novads. 
Tālr.: 29147778; 29134122,  
www.garikas.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties. 
Ieeja un saimniecības apskate: 
pieaugušajiem 3 EUR, pensionāriem  
2,50 EUR, bērniem 1 EUR;  
saimniecības apskate ar degustāciju: 
pieaugušajiem 5 EUR, pensionāriem  
4 EUR, bērniem 3 EUR

28  Lauku sēta “Zemturi” 
Piemājas bioloģiskā saimniecība 
“Zemturi” atrodas 30 min. 
braucienā no Kuldīgas. 
Saimniecībā pamatā nodarbojas 
ar šķirnes truškopību un 
augkopību, saimniecība ir 
veidota kā vieta, kur bērni var 
apskatīt, iepazīt trušus, putnus 
un citus mājdzīvniekus.
Nogaršot un iegādāties uz 
vietas saimniecībā radītos 
mājražojumus: trušu gaļas 
labumus, “Agates” augļu, ogu 
veselīgās končas. Smeķīgo 
Ķiļķenu,kas garšo gan lieliem, 
gan maziem kā garda, veselīga 
un kraukšķiga uzkoda.
Adrese: “Zemturi”, Laidu pagasts,  
Kuldīgas novads. Tālr.: 28787683 
www.facebook.com/rudaistrusis 
Apmeklējuma laiks:  
katru dienu 11.00-18.00 
Ieeja: ekskursija ar degustāciju 6 EUR

sēklas un stādi. Topiāra dārzs – 
dažādas ģeometriski izcirptas 
augu formas. Sukādes, ievārījumi 
un veselības tējas. Īpašais 
piedāvājums – ķirbju zupa.
Adrese: “Amales”, Dundagas pagasts, 
Dundagas novads. Tālr.: 29948167 
Darba laiks: iepriekš piesakoties 
Ieeja: degustācija un dārza apskate –  
3 EUR, ķirbju zupu – pēc vienošanos

15  Medus “Ziedkalnos” 
Iespēja nobaudīt un 
iegādāties medus produktus: 
ziedputekšņus, bišu maizi, 
bišu medu ar dzērvenēm un 
riekstiem un citus našķus. 
Piedāvājumā svaigi sviests 
medus un dārzeņi, zāļu tējas. 
Bišu dzīves vērojumi.
Adrese: “Ziedkalni”, Dūmele,  
Dundagas pagasts, Dundagas novads 
Tālr.: 29417229, www.ziedkalni.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties. 
Ieeja: degustācija un saimniecības  
apskate 3 EUR

16  Radošā telpa “Patrepe”
Četras rokdarbnieces – Antra 
Auziņa Bajāre, Una Rozentāle, 
Mudīte Siliņa un Liene Šalkovska 
Jēkabsone – piedāvā dažādu 
rokdarbu meistarklases. Grupām 
līdz 10 cilvēkiem, ar iepriekšēju 
pieteikšanos, ir iespēja izgatavot 
lina dvieli vai salvešu komplektu 
kodināšanas tehnikā, kā arī 
apgūt tautisku prievīšu vai jostu 
pīšanas tehnikas.
Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads 
Tālr.: 26404512; 26603150 
Darba laiks: P., O., T., C., Pk. 10.00 – 17.00;  
S. 10.00 – 14.00; Sv. – Iepriekš pieteikties.
Ieeja: darbnīcas apmeklējums – bez 
maksas, radošās darbnīcas no 5 EUR 

3  SIA “Abavas Dārzi”
“Abavas” vīndarītava ir Mārtiņa 
un Lienes Barkānu ģimenes 
uzņēmums, kas nodarbojas ar 
kvalitatīvu dzērienu darīšanu 
no Latvijā audzētiem augļiem 
un ogām. “Abavas” vīndarītava 
ir dibināta 2010. gadā un 
salīdzinoši īsā laika periodā 
tā kļuvusi par vadošo Latvijas 
vīndarītavu. Īpašs prieks par 
bioloģisko ābeļdārzu, no 
kuras senajām ābeļu šķirnēm 
iegūst lielisku izejmateriālu 
dzērieniem.
Adrese: “Kalējkrāmi”, Ārlavciems,  
Slampes pagasts, Tukuma novads 
Tālr.: 26630022, www.abavas.lv 
Darba laiks: P.-Pk. 9.00-17.00;  
S., Sv. 10.00-16.00 
Ieeja: apskate un degustācijas  
no 7,50 līdz 10,00 EUR 

4  Pētera Tutāna  
pinēja darbnīca
Pinēja darbnīcā darina 
visdažādākos sadzīves un 
interjera priekšmetus – grozus, 
tīnes, krēslus un galdus, pat 
dizaina lustras un somiņas.  
Tiek gaidīti gan ceļotāji, gan 
tie, kas grib apgūt amatu. 
Piedāvātas tiek nodarbības 
ar ieskatu amatā, iepazīstot 
pinēja darba ikdienu no 
materiāla audzēšanas līdz 
gatavam produktam, kā arī 
nopietnas meistarklases 
vairāku stundu, dienu un pat 
mēnešu garumā.
Adrese: “Kalndaķi”, Smārdes pagasts, 
Engures novads. Tālr.: 26489881 
Darba laiks: iepriekš piesakoties. 
Ieeja: pieaugušajiem 4 EUR,  
studentiem, skolēniem 2 EUR,  
bērniem 1 EUR

Īpašais “Kangaru” našķis ir 
karamelizētas apelsīnu šķēlītes 
ar un bez šokolādes. Šeit visu 
var nogaršot un arī iegādāties. 
Tāpat saimniecība nodarbojas ar 
gliemežu audzēšanu.
Adrese: “Kangari”, Cēres pagasts,  
Kandavas novads. Tālr.: 29416000 
www.kangari.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties. 
Ieeja: saimniecības apskate 3 EUR, 
gliemežu degustācija 5 EUR,  
pusdienas 4 EUR

7  Z/s “Mauri” 
bišu dziedinātava 
Dravā ir ap 100 stropu.  
Saimnieki piedāvā apskatīt 
saimniecību un iepazīstina 
ar dravnieka darbu, kā arī 
piedāvā medu un bišu 
maizi. Kā īpašs piedāvājums 
zemnieku saimniecībā ir “bišu 
dziedinātava”. Tā ir bišu māja, kur 
ar stropa gaisu dziedina cilvēkus. 
Namiņā izvietotas guļamās 
lāviņas, kuru virsmā izveidoti 
caurumiņi, lai sajustu dziedinošo 
gaisu, bet bites netiktu cauri. 
Lai justu dziedniecisko efektu, 
gaiss jāieelpo vairākas stundas. 
Iespējama bišu produkcijas 
iegāde.
Adrese: “Mauri”, Zentenes pagasts,  
Tukuma novads. Tālr.: 29296079 
Darba laiks: iepriekš piesakoties. 
Ieeja: saimniecības apskate 1 EUR., 
bērniem – bez maksas;  
Bišu dziedinātava - 5 EUR/h

10  Ozolzīļu kafijas 
degustācija 
Kafiju izgatavo Kandavas 
novada muzejs sadarbība ar 
Kandavas novada Amatniecības 
centru. Apmeklētājiem tiek 
piedāvāts degustēt ozolzīļu 
kafiju, lupināt zīles un malt tās 
ar senajām rokas dzirnaviņām.
Adrese: Talsu iela 11, Kandava,  
Kandavas novads. Tālr.: 26018067 
Darba laiks: iepriekš piesakoties 
Ieeja: degustācija – 2 EUR,  
kafija – suvenīrs (200 ml) – 2,42 EUR

11  Jaunpils Amatu māja
Jaunpils Amatu māja viesus 
iepazīstina ar latviešu 
kultūrvēsturisko mantojumu, 
seno amatu prasmju 
saglabāšanu cauri gadsimtiem, 
demonstrējot aušanas 
amatu prasmes un rādot to 
pielietojumu mūsdienās. Katrs 
apmeklētājs var izmēģināt 
ieaust valgu audeklā. Amatu 
mājā atrodas austuve, izstāžu 
zāle un keramikas darbnīca.
Adrese: “Ērģelnieki”, Jaunpils,  
Jaunpils pagasts, Jaunpils novads 
Tālr.: 28301408 
www.facebook.com/jaunpils.amatumaja 
Darba laiks: P., O. – brīvs, T., C., Pk.,  
S. 10.00 – 18.00, Sv. 10.00 – 16.00 
Ieeja: apskate – par ziedojumu,  
ekskursija 2 EUR, darbošanās 2 EUR, 
keramikas nodarbība 3 EUR  

   

22  Z/s “Baļļas” 
“Baļļas” ir zemnieku 
saimniecība Kurzemes 
sirdī – Kuldīgas novadā, kas 
nodarbojas ar biškopību 
jau vairāk nekā 20 gadus. 
Saimniecība ir specializējusies 
monoflorā medus ražošanā. 
Katru gadu tiek ievākts vairāk 
nekā septiņu veidu medus 
šķirnes, kā arī citi bišu labumi. 

Interesentiem piedāvā 
gida pavadībā paviesoties 
bišu dravā, nobaudīt bišu 
labumus, atpūsties radošajās 
darbnīcās un jautrās atrakcijās, 
relaksēties pirtiņā. Veikaliņā var 
iegādāties saldus un veselīgus 
ciemkukuļus.
Adrese: “Baļļas”, Turlavas pagasts,  
Kuldīgas novads.  
Tālr.: 29376385, www.ballas.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties 
Ieeja: pēc vienošanās

Vīna darītavas apciemojuma 
laikā viesus ne tikai iepriecina 
dzirkstošo dzērienu degustācijas, 
bet arī saimnieču stāsti par 
muižas vēsturi un restaurācijas 
procesu.
Adrese: “Kabiles pils”, Kabiles pagasts, 
Kuldīgas novads 
Tālr.: 26182289; 28380477 
www.facebook.com/Kabilesmuiza 
Darba laiks: iepriekš piesakoties. 
Ieeja: apskate un degustācijas 10 EUR; 
grupām, sākot no 10 cilvēkiem, atlaides. 

25  Strausu un kazu ferma 
“Nornieki” un mājas restorāns 
[ar putniem] 
Strausu uz kazu fermu apskate 
gida pavadībā ar stāstījumu 
un iespēju dzīvniekus pabarot. 
Restorāna mājīgajā gaisotnē 
var baudīt sātīgus ēdienus no 
strausa gaļas un desertus no 
strausa olas u.c. Tiek piedāvāts 
arī līdzdarboties radošajās 
darbnīcas pieaugušajiem 
(rotas un sapņu ķērāji ar 
strausa spalvām) un bērniem 
(rakstāmrīks ar strausa spalvu). 
Var pieteikt arī ēdienu darbnīcas. 
Degustācija un produktu /
suvenīru iegāde. Kvalitatīvi un 
veselīgi strausa gaļas produkti, 
unikāla kosmētika no bioloģiski 
aktīvajiem strausu taukiem.
Adrese: “Nornieki”, Snēpeles pagasts, 
Kuldīgas novads. Tālr.: 29123501 
www.strausuferma.com 
Darba laiks: katru dienu 12.00 – 18.00, 
iepriekš piesakoties 
Ieeja: ekskursija ar degustāciju 3 EUR 
pieaugušajiem, 2 EUR bērniem

trauku izveidi un melnā cepļa 
kurināšanas specifiku.
Adrese: “Medulāji”, Padure,  
Padures pagasts, Kuldīgas novads 
Tālr.: 26072594 
Darba laiks: katru dienu,  
iepriekš piesakoties. 
Ieeja: apskate 3 EUR,  
apskate ar darbošanos 15 EUR

27  Z/s “Garīkas”,  
šitaki sēņu audzēšana
Šitaki sēnes pasaulē ir novērtētas 
kā kulinārijas delikateses, jo 
tās satur augstvērtīgas barības 
vielas un tām piemīt patīkama 
krējuma un riekstu garša. 

29  Beķereja “Vrinda” 
Beķereja “Vrinda” piedāvā 
veģetārus un vegānus 
konditorejas izstrādājumus, sāļas 
un saldas uzkodas no vietējiem 
produktiem (piens, augļi, 
dārzeņi, zaļumi). Tiek rīkotas 
meistarklases, degustācijas un 
iespējama preces iegāde.
Adrese: Skolas iela 2, Alsunga,  
Alsungas novads. Tālr.: 27090680 
Darba laiks: Pk., S., Sv., P. 9.00–15.00. 
Ieeja: pēc vienošanās

30  Viesu nams “Mazsālijas”
Bioloģiskā saimniecība, kas 
nodarbojas ne tikai ar tūrismu, 
bet audzē dambriežus, foreles, 
trušus. Audzē augļus un ogas, 
kā arī darina vīnu. Vīndaris 
Gunārs darina dažādus vīnus un 
ābolu brendijus “Gunjaks”, kurus 
kopā ar saimnieces darinātām 
pašmāju uzkodām aicina 
izbaudīt jaukajā vīna pagrabiņā. 
Degustācijas turpinājumā 
piedāvā jauku ekskursiju un 
ciemošanos saimniecībā, ko 
papildina saimnieces stāsti par 
saimniecību un saimniekošanu. 
Adrese: “Mazsālijas”, Snēpeles pagasts, 
Kuldīgas novads. Tālr.: 22003744 
www.mazsalijas.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties 
Ieeja: briežu dārza individuāls 
apmeklējums bez maksas;  
par ekskursiju un degustāciju 6 EUR,  
bet ne mazāk ka 90 EUR. 

17  Mārtiņa koku fabrika
“Mārtiņa koku fabrikā” no 
dažāda veida koka darina 
visneiedomājamākās lietas, 
sākot no senajām latviešu 
zīmēm, līdz pat praktiskām 
lietām un suvenīriem dažādiem 
uzņēmumiem. Saimnieki Mārtiņš 
un Jūlija atzīst, ka joprojām 
cilvēku iecienītākais produkts ir 
senās latviešu zīmes.
Adrese: “Cerības”, Vandzenes pagasts,  
Talsu novads 
Tālr.: 28354475, 28679505 
www.mkf.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties 
Ieeja: pēc vienošanās

18  “Vējkalnietis”, mājas vīni 
Mājas vīna darītavā visa 
pamatā ir roku darbs, veidojot 
atšķirīgas, nelielas vīnu partijas. 
Piedāvājumā ir ekoloģiski tīrs 
mājas vīns ar kvalitātes zīmi 
“Dabīgs produkts”. Vīni tiek 
darināti tikai no Latvijas dabā 
augušām izejvielām – augļiem, 
ogām, dārzeņiem un ziediem. 
Sortiments ir gana plašs, 
piedāvājumā 20 – 25 dažādi vīni.
Adrese: “Mierkalni”, Lauciene,  
Laucienes pagasts, Talsu novads 
Tālr.: 63291301, 29457055 
www.vejkalnietis.lv 
Darba laiks: grupu apmeklējumi iepriekš 
jāpiesaka. Ieeja: 3 – 5 EUR

19  Pie Andra Pitragā
Iespēja piedalīties zivju 
žāvēšanas procesā un atkarībā 
no sezonas degustēt un 
iegādāties žāvētus jūras 
gardumus: vēja zivis, butes jeb 
plekstes, jūras brekšus un lašus. 
Saimnieks Andris Antmanis 
pastāstīs par zivju kūpināšanas 
procesu. Iespēja saņemt 
atbildes uz jautājumiem, redzēt 
dūmnamu un dažādus Lībiešu 
krasta seno žogu veidus.
Adrese: “Krogi”, Pitrags, Kolkas pagasts, 
Dundagas novads. Tālr.: 26493087 
www.pieandrapitraga.lv 
Darba laiks: iepriekš piesakoties 
Ieeja: kūpinātu zivju degustācija un 
apskate – 3,50 EUR

AKCIJAS
“APCEĻO KURZEMI 2019” 
APMEKLĒJAMIE OBJEKTI

DIŽENI
KURZEMĒ

APCEĻO 
KURZEMI

AKCIJA “APCEĻO KURZEMI”

www.kurzeme.lv

6 9 14

33

12

17

23

Projekts “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma 
“Ražots Kurzemē” izveide” (nr. 17-00-A019.332-000004) tiek īstenots Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Starpteritoriālā un 
starpvalstu sadarbība” ietvaros. 

Kartes: SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Druka: SIA “Dardedze holografija”
Dizains: Jolanta Deģe
Foto: Kurzemes tūrisma asociācija, Kurzemes plānošanas reģions,  
ražotāju un amatnieku foto arhīvs

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

5

3

24

22

25

27 31



Aicinām piedalīties akcijā “Apceļo Kurzemi” no 2019. gada  
1. jūnija līdz 31. oktobrim, viesojoties 35 Kurzemes 
mājražotāju un amatnieku saimniecībās, lai atpūstos, 
ieraudzītu un izmēģinātu ko jaunu, neredzētu un baudītu 
Kurzemes iespējas un piedāvājumus. 

Akcijas dalībnieki, kuri būs viesojušies vismaz 10 no 35
diženajām vietām un saņēmuši atzīmi dalībnieku anketā,
izlozes kārtībā saņems atbalstītāju dāvātās balvas. Akcijas
dalībnieku anketas var saņemt Kurzemes tūrisma informācijas
centros vai pie akcijā iesaistītajiem dalībniekiem vai lejupielādēt 
interneta vietnē www.kurzeme.lv.

Aizpildītās anketas aicinām nodot līdz 2019. gada 3. novembrim 
kādā no Kurzemes tūrisma informācijas centriem Kuldīgā, Talsos,
Tukumā, Saldū, Liepājā vai Ventspilī. Dalībnieku anketu izspēle 
notiks elektroniski 2019. gada 10. novembrī.

Plašāka informācija par akciju Kurzemes
tūrisma informācijas centros

Kuldīgā, Baznīcas ielā 5, tālr.: 63322259;
Liepājā, Rožu laukumā 5/6, tālr.: 63480808;
Saldū, Striķu ielā 3, tālr.: 63807443;
Talsos, Lielā ielā 19/21, tālr.: 63224165;
Tukumā, Talsu ielā 5, tālr.: 63124451;
Ventspilī, Dārzu ielā 6, tālr.: 63622263;
Kurzemes tūrisma asociācijā, Baznīcas ielā 5, Kuldīgā,
tālr.: 63322259, mob. tālr. 20371650.

Talsu novada tūrisma  
informācijas centrs
Lielā iela 19/21, Talsi, LV-3201
Tālr.: 63224165, 26469057
www.talsitourism.lv

Saldus tūrisma informācijas centrs
Striķu iela 3, Saldus, LV-3801
Tālr.: 63807443
www.turisms.saldus.lv

Liepājas reģiona tūrisma  
informācijas birojs
Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401
Tālr.: 63480808, 29402111
www.liepaja.travel

Ventspils tūrisma informācijas centrs
Dārzu iela 6, Ventspils, LV-3601
Tālr.: 63622263, 29232226
www.visitventspils.com

Tukuma tūrisma informācijas centrs
Talsu iela 5, Tukums, LV-3101
Tālr.: 63124451, 28311557
www.visittukums.lv

Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs
Baznīcas iela 5, Kuldīga, LV-3301
Tālr.: 63322259, 29334403
www.visit.kuldiga.lv

Aizputes novada tūrisma  
informācijas centrs
Atmodas iela 16, Aizpute
Tālr.: 28617307, www.visitaizpute.lv 

Dundagas tūrisma  
informācijas centrs
Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga
Tālr.: 29444395, www.visitdundaga.lv

Durbes tūrisma informācijas punkts
Raiņa iela 5, Durbe
Tālr.: 28677141, www.visitdurbe.lv

Embūtes tūrisma informācijas centrs
Embūte 1, Vaiņodes novads
Tālr.: 26632134, www.vainode.lv

Engures tūrisma informācijas punkts
Jūras iela 114, Engure
Tālr.: 63161701, 24400170
www.enguresnovads.lv

Grobiņas novada tūrisma 
informācijas punkts
Aktīvās atpūtas centrs “Kuršu Vikingu 
apmetne”, Pīlādžu iela 1, Grobiņa
Tālr.: 26490324, www.grobinaturisms.lv

Jaunpils novada tūrisma  
informācijas punkts
Jaunpils pils, “Pils”, Jaunpils
Tālr.: 26164405; 63180957
 www.jaunpils.lv/turisms.php

Kandavas tūrisma informācijas centrs
Ūdens iela 2, Kandava
Tālr.: 63181150, 28356520,  
www.visitkandava.lv

Karostas apmeklētāju centrs
Invalīdu iela 4, Liepāja
Tālr.: 26369470, www.karosta.lv

Kazdangas tūrisma  
informācijas centrs
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga
Tālr.: 29103813, www.kazdangaspils.lv

Kolkas apmeklētāju  
informācijas centrs
Kolkasrags, Kolkas pagasts
Tālr.: 291449105, www.kolkasrags.lv, 
www.ziemelkurzeme.lv

Mērsraga informācijas centrs
Zvejnieku iela 2, Mērsrags
Tālr.: 63237704, 26572494,  
www.mersrags.lv

Nīcas tūrisma informācijas centrs
Bārtas iela 6, Nīca
Tālr.: 63489501, 29458532,  
www.nica.lv

Pāvilostas novada tūrisma 
informācijas centrs
Dzintaru iela 2, Pāvilosta
Tālr.: 63498229, 29121894,  
www.pavilosta.lv

Priekules tūrisma  
informācijas punkts
Saules iela 1, Priekule
Tālr.: 29472063, 63497950,  
www.priekulesnovads.lv
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DALĪBNIEKA ANKETA

Aizpildītas anketas lūdzam nodot Kurzemes tūrisma informācijas centros 
Kuldīgā, Talsos, Ventspilī, Liepājā, Saldū vai Tukumā

Akcijas “Apceļo Kurzemi 2019” apmeklējamo objektu saraksts

BALVĀS – 15  
“RAŽOTS KURZEMĒ” 
DĀVANU GROZI
15 grozi ar dažādu Kurzemes amatnieku un mājražotāju
produkciju: našķiem un dzērieniem, mazākiem un lielākiem
ražojumiem ikdienai un svētku brīdim.

Akcijas laikā iegūtie personas dati tiks apkopoti akcijas
dalībieku izlozei un, veiksmes gadījumā, informēšanai 
par loterijas balvas saņemšanas iespējām. Tāpēc aizpildot 
anketu aicinām īpašu vērību piegrieziet kontaktinformācijas 
norādīšanai.

1. Z/s Rūķīši

2. SIA “Satori Alfa”

3. SIA “Abavas Dārzi”

4. Pētera Tutāna 
pinēja darbnīca

5. Akmeņkaļa darbnīca 
“Kaltakmens”

6. Z/s “Kangari”

7. Z/s “Mauri” bišu 
dziedinātava

8. Laimoņa Zaķa īrisu  
selekcijas dārzs

9. Kandavas keramikas 
ceplis

10. Ozolzīļu kafijas 
degustācija

11. Jaunpils Amatu māja

12. “Ciparnīca” Tals’ keramik’

13. Amatnieka sēta “Kauliņi”

14. Laimīgo ķirbju zeme

15. Medus “Ziedkalnos”

16. Radošā telpa “Patrepe”

17. Mārtiņa koku fabrika

18. “Vējkalnietis”, mājas vīni

19. Pie Andra Pitragā

20. Meistardarbnīca “Cimdiņi”

21. Tautas lietišķās mākslas 
kolektīvs “Kurši”

22. Z/s “Baļļas”

23. Curonia kafijas 
grauzdētava

24. Kabiles muižas 
vīna darītava

25.
Strausu un kazu ferma  
“Nornieki” un mājas 
restorāns [ar putniem]

26. Keramikas darbnīca  
“Saules ceplis”

27. Z/s “Garīkas”,  
šitaki sēņu audzēšana

28. Lauku sēta “Zemturi”

29. Beķereja “Vrinda”

30. Viesu nams “Mazsālijas”

31. Mazā alus darītava 
“Saldalus”

32. “Suitu Rija”

33. Z/s “Bērziņi”

34. Suitu kulinārais 
mantojums

35. Kokamatnieks / kokļu 
meistars Guntis Niedoliņš

AKCIJAS NOTEIKUMI
Rojas tūrisma  
informācijas centrs
Selgas iela 14E, Roja
Tālr.: 63269594,  
www.roja.lv

Rucavas tūrisma  
informācijas centrs
1.05. – 30.09. “Pietura”, 
Rucava, 1.10. – 30.04. 
“Pagastmāja”, Rucava
Tālr.: 29134903,  
www.rucava.lv

Sabiles tūrisma  
informācijas centrs
Pilskalna iela 6, Sabile
Tālr.: 63252344,  
www.sabile.lv

Valdemārpils tūrisma 
informācijas centrs
Raiņa iela 14 A, 
Valdemārpils
Tālr.: 63254762,  
www.valdemarpils.lv

Ziemupes/Vērgales 
tūrisma informācijas 
punkts
Ziemupes tautas nams, 
Ziemupe
Tālr.: 29437166,  
www.ziemupe.ciemos.lv
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