
Ieraugi. Iedvesmojies. Īsteno. 
Pieredzes apmaiņas brauciens 

 

 

Partnerība “Laukiem un jūrai” piedāvā braucienu, kurā smelties pieredzi un iedvesmu 

jauniem darbiem un idejām. 

Pasākumā iekļauta ciemošanās pie vietējiem ražotājiem un tūrisma pakalpojumu 

piedāvātājiem, Tukuma un Engures novados, kas ne tikai veiksmīgi īsteno savas ieceres, bet 

arī inovatīvi apvienojuši pamata peļņas avotu ar interesantiem tūrisma piedāvājumiem. 

Nakšņošana un vakariņas paredzētas viesu namā “Kalna Žagari”, kas atrodas skaistā 

meža ielokā Engures novada Smārdes pagastā. 

 

1. diena 
20.septembris 

 

10:00 - 11:10 Saules ceplis, “Margrietas”, Smārdes pag. Engures nov. 

 

Māksliniece Madara Bartkeviča veido traukus melnās keramikas tehnikā. Aizbraucot uz darbnīcu ir iespēja 

apskatīt gatavos traukus, iepazīt melnas keramikas darināšanas procesu, kā arī apskatīt krāsni, kurā notiek 

trauku apdedzināšana, un izveidot pašam savus traukus. 

Viena no retajām māksliniecēm, kas darba procesā neizmanto podnieka virpu, bet strādā „gliemeža” vai 

„desiņas” tehnikā (līdzīgi kā to darīja bronzas laikmetā), veidojot darbus, kas izceļas ne tikai ar formu 

daudzveidību, bet ar savu funkcionalitāti. 

11:20 - 12:20 Valguma pasaule, “Godu laukums”, Smārdes pag. Engures nov. 

Skaista atpūtas vieta Ķemeru nacionālā parka teritorijā, Valguma ezera krastā, kur saimnieki piedāvā izbaudīt 

dabas spēku un varenību, apvienojumā ar veselību, kultūru un tradīcijām. Ikdienā tūristi apmeklē baskāju u.c. 

dabas takas, kā arī jaunatvērto “Godu laukumu”. Valguma pasaule s saimnieki rada miera ostu – vietu, kur 

atspirgt dvēselei, garam un miesai. Apceļojuši tuvas un tālas zemes, rada tepat Latvijā. Saudzējot un kopjot 

vidi. 

12:35 - 13:10 Šlokenbekas muiža, Milzkalne, Engures nov. Pusdienas 



 
Netālu no Tukuma, Milzkalnes ciematā atrodas Šlokenbekas muiža. 

Muiža celta 1484. gadā. Savā ilgajā mūžā muiža ir piedzīvojusi dažādus laikus un dažādus saimniekus, taču 

neskatoties uz to, tā ir viens no retajiem nocietinātas viduslaiku muižas paraugiem Baltijā un vienīgais Latvijā, 

kas saglabājies līdz mūsu dienām. 

Muižā pašlaik atrodas krodziņš, kultūras nams, bibliotēka, viesnīca un ceļu muzejs. Tajā iespējams arī īrēt 

telpas dažādiem saviesīgiem pasākumiem. 

13:25 – 14:35 Radošā pinēju darbnīca, “Kalndaķi”, Smārdes pag., Engures nov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinēja darbnīcā pie Milzkalnes "Kalndaķos" darbojas pinēja amata meistars – Pēteris Tutāns, kurš no kārklu 

klūgām darina teju visu – sākot no groziņiem līdz mēbelēm. 

Meistars ieguvis Latvijas Amatniecības kameras pinēja amata meistara diplomu, kā arī piedalījies dažādās 

izstādēs ārvalstīs. Īpaši sajūsmināti par viņa pinumiem ir japāņi, kur ir demonstrējis un dalījies ar latviešu 

pinēja amata tradīcijām. 

Tiek aicināts ikviens, kam interesē, kā notiek pīšanas process – sākot ar klūgu audzēšanu un apstrādāšanu līdz 

gatavam pinumam.  

14:55 - 16:10 Abavas vīna darītava, "Kalējkrāmi", Slampes pag., Tukuma nov. 

Vīna darītava ABAVAS ir Mārtiņa un Lienes Barkānu ģimenes lielais sapnis, kas realizēts, lai darītu 

kvalitatīvus dzērienus no Latvijā audzētiem augļiem un ogām. 

Pēc vairākiem darbības gadiem Abavas vīna darītava veiksmīgi iekārtota bijušā konservu ceha telpās Slampē, 

netālu no Abavas upes sākuma. 

Pēc vairākiem veiksmīgi realizētiem Eiropas projektiem ir izdevies izveidot mūsdienīgu un modernu vīna 

ražotni. 

Šobrīd ABAVAS komanda ir neticami izaugusi, saražotais dzērienu daudzums katru gadu proporcionāli 

palielinās, un ir Latvijas lielākā vīna darītava. 

16:30 – 17:30 “Skudru staļļi", Silenieku iela, Džūkste, Džūkstes pag., Tukuma nov. 



 

 

Zirgaudzētava "Skudru staļļi" piedāvā staļļu apmeklējumu, iepazīstoties ar zirgiem un to dzīvi, paradumiem, 

zirglietām un staļļu ikdienu. “Skudru staļļos” apskatāmi gan sporta, gan hobija  zirgi. 

Zirgaudzētava piedāvā arī vizināšanos ar zirgiem jāšus un pajūgā. Saimnieki piedāvā arī izbraucienus uz 

pasākumiem, kā arī dzimšanas dienas un citu svētku svinības gan savā teritorijā, gan arī ārpus Džūkstes. 

17:40 – 18:40 Piena Ceļš.  Bioloģiskā Z/S “Geidas”, Džūkstes pag., Tukuma nov. 

 

 
Z.s. "Geidas" ir bioloģiskā piena lopkopības saimniecība. Apsaimnieko ap 90 ha lauksaimniecības zemes, kurā 

tiek izaudzēta visa lopbarība, tai skaitā graudi, ir slaucamas govis, un jaunlopi. Saimniecība piedāvā 

ekskursijas "Piena ceļš" skolēnu grupām, ģimenēm par to, kā no maza teļa izaug govs, kā tiek ražots piens, 

piena produkti, ir neliela seno darbarīku kolekcija. Ekskursijā iekļauta interaktīva darbošanās, uzdevumi ar 

latviešu tautas folkloras izmantošanu. Pieaugušo grupām lielāks uzsvars tiek likts uz bioloģiskās ražošanas 

īpatnībām. Ekskursija noslēdzas ar piena degustāciju. 

19:20 Iekārtošanās  viesu namā "Kalna Žagari" , Smārdes pag., Engures nov. 

 

Katra diena “Kalna Žagaros” ir svētki. Svētki, sagaidot viesus, draugus un partnerus. 

Saimniecei svarīgi lai katrs, kas sper soli "Kalna Žagaros" jūt, ka šeit viņu gaida. Sakopta un skaista vide,   

Vakariņas, vakara sarunas, pirts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. diena, 21.septembris 
 

8:00 – 8:40 Brokastis 

8:45 Izbraukšana 

9:20-10:35 Sieviešu apģērbu ražotne, zīmols “OLIVIJA”, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads 

 

                 
 

SIA Olivija, izmantojot ELFLA atbalstu, ir izveidojusi apģērbu ražotni Jaunsātu pagastā. Pēc īpašnieces skicēm 

tiek ražots apģērbs- nakts veļa, kleitas, svārki, mēteļi. Par pieredzi projekta ieviešanā,individuālu pieeju apģērbu 

ražošanā realizēšanā un saskarsmi ar klientiem. 

Turpat netālu saimnieko brālis, kas pastāstīs savu pieredzi ķiploku audzēšanā. 

11:00-12:10 Mazā Toskāna- Vīna dārzs, vīna darītava, aitkopība, “Mazburkas”, Smārdes pagasts, 

Engures novads 

   
 Bioloģiskā saimniecība Mazburkas Tukuma pievārtē tautā iesaukta par “mazo Toskānu”. Ne velti, jo atbraucot 

te, sajūties kā Itālijas pakalnos. Saimniecība audzē aitas, vīnogas un darina vīnu. Ceļš līdz šim brīdim bijis garš 

un gana grūts. Saimnieces stāsts par vīnogām, vīnu un aitām. 

12:50 - 14:10 Rideļu dzirnavas, Engures pag., Engures nov. 

  
 

Rideļu dzirnavas ir vieta, kas nebeidz pārsteigt. Tur senais savijies ar mūsdienīgo. Rideļu vecās dzirnavas ar 

ūdensratu un dzirnakmeņiem glabā dzimtu dzīves un darba gaitu. Turpat arī atrodas 37 ha lielais Dzirnavu ezers 

ar laivam.  Ģimenes uzņemums piedāvā arī nobaudīt pankūkas kā arī apskatīt nesen atvērto dzirnavu muzeju. 



14:25-14:45 Zušu ciema parks Engurē.  

     
Engure, jeb līvu valodā Enger, nozīmē zutis. Pašvaldība, EJZF projekta ietvaros, uzsākusi realizēt ieceri, Enguri 

veidot kā tematisko ciemu- zušu ciemu. Ciema centrā radīts lielisks skulptūru objektu parkss, kas atgādina, ka 

Engure izsenis bijis zvejnieku ciems, bet Engures ezers- bagāts ar zušiem. Lielisks mākslinieku un skulptoru 

darbs. 

15:20 – 16:30 Zivju kūpināšanas uzņēmums “Reinis B”, Gatera iela 6a,  Lapmežciems,    

Lapmežciema pag., Engures nov. 

 
 

Rīgas jūras līča rietumu piekrastē, Lapmežciema pagastā atrodas ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar karsti 

kūpinātu zivju produkcijas ražošanu “Reinis-B”. Saražoto produkciju varat iegādāties vairākās Latvijas vietās. 

“Reinis-B” nelielām tūrisma grupām rīko degustācijas, kas sniedz iespēju vērot visu ražošanas procesu savām 

acīm un nogaršot uzņēmumā gatavotos produktus. 

 


