Dārzi, ko Tukuma pusē apskatīt vasarā
Rožaudzētava „Rozītes”
Rožaudzētava "Rozītes"Sēmes pagastā ir
Dailas un Bruno Trubiņu lolojums. Ar
rožkopību šeit nodarbojas jau trešajā paaudzē.
Visu pirmsācējs bija Dailas vecaistēvs Pauls
Salmiņš, kurš strādājis par Struteles muižas
dārznieku. Pirmās Latvijas brīvvalsts laikā viņš
apmācīja daudzus dārzniekus un izveidoja arī
savu stādaudzētavu. Lai arī pēc Otrā pasaules
kara daudz no ģimenes ieguldītā ir gājis bojā,
palikusi ir mīlestība uz zemi un ziediem.
Izveidotajā rožu kolekcijas dārzā un
stādaudzētavā „Rozītes” Trubiņu ģimene
audzē, pārbauda un atlasa kolekcijai tikai
skaistākās un izturīgākās rožu šķirnes,
jaunākos stādus iegādājoties gan lielākajās
Eiropas rožu stādaudzētavās, gan pie
labākajiem Latvijas rožkopjiem. Interesentiem
iespēja gan aplūkot stādaudzētavu, gan konsultēties par rožu audzēšanu, kā arī
iegādāties rožu stādus.
Apmeklējumam pieteikties iepriekš.
Adrese: „Rozītes”, netālu no Sēmes luterāņu baznīcas, Sēmes pagasts, Tukuma novads.
Tālr.:26469604, e-pasts: dailarose@inbox.lv, www.dailasrozes.lv
GPS 57.0516977 23.1264478
Ieejas maksa: 2,50 EUR/personai

Laimoņa Zaķa "Īrisu dārzs"
Īrisu dārzs Kandavas pusē pieder gladiolu un īrisu
selekcionāram Laimonim Zaķim, kas ar selekciju
nodarbojas vairāk nekā 30 gadus. Viņa radīto
sīpolpuķu šķirņu skaits jau pārsniedz vairākus
simtus. Pašlaik Latvijā lielākās zemo bārdaino
īrisu (Dwarf Bearded Iris) kolekcijas īpašnieks.
Ziedu ziedēšanas laikā rīko atvērto durvju dienas
dārzā. Apmeklējumus pieteikt iepriekš.
Adrese: „Intes”, Kandavas pagasts, Kandavas novads.
Tālr.: 29286353, e-pasts: laimzak@inbox.lv, www.irisgarden.lv
GPS 57.0680123 22.8129016
Ieejas maksa: par ziedojumiem

Daces Lukševicas daiļdārzs Tukumā
Diplomētas ainavu arhitektes Daces Lukševicas
veidots daiļdārzs atrodas Tukumā, Veļķu priežu
pakājē. Tas ir viegli kopjama un ekonomiska
dārza piemērs. Dārzs ar plašu augu kolekciju,
īpašs pārsteigums hostu cienītājiem - 95
dažādības.
Visu sezonu iespēja iegādāties daudzgadīgos
apstādījumu augus podos. Apmeklējumu pieteikt iepriekš. Iespējams nolīgt Daci par
gidi ekskursijai pa Tukuma un apkārtnes tuvākajiem dārziem un parkiem.
Adrese: Lejas iela 1, Tukums. Tālr.: +371 29177195, e-pasts: daceluksevica@inbox.lv,
www.skaistiedarzi.lv GPS 56.9657623 23.1357635
Ieejas maksa: bērniem līdz 12 g.v. bezmaksas, pieaugušajiem 3 EUR

Viesu nama „Ružciems” dārzs
Viesu nams "Ružciems" ir mākslinieces
Lailas Kelles īpašums. Ružciems kā pusmuiža
vēstures avotos ir bijusi pieminēta jau
15.gadsimtā. Cik krāšņi ir mākslinieces darbi,
tikpat krāšņs ir viņas dārzs – vai tas būtu
daiļdārzs ar ziediem, vai garšaugu un krūmu
dārzs vai pļava. Muiža un tās apkārtne saplūst
ar apkārt esošo vidi. Turpat mežā izveidota
arī dabas taka, kuru izstaigājot atklāsiet neskartas dabas bagātības. Māksliniecei Lailai
Kellei ir liela mākslas pedagoģes pieredze, un viņa labprāt piekrīt vadīt zīmēšanas un
gleznošanas nodarbības viesu nama apmeklētājiem - gan bērniem, gan arī
pieaugušajiem. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Adrese: Viesu nams “Ružciems”, netālu no Lamiņiem, Pūres pagasts. Tālr.: 26353032,
e-pasts: ruzciems@inbox.lv, www.ruzciems.lv GPS 57.1025440 23.0032923
Ieejas maksa: 1,50 EUR (dabas takas apmeklējums).

Intas Ozolas dārzs
Dārzā Vānes pagastā aug un zied ap 300 dāliju
šķirņu . Interesanti, ka šajā dārzā aug arī 800 tomātu
šķirnes un dažādi citi neparasti dārzeņi. Iespējama
stādu un dārzeņu iegāde.
Apmeklējumam pieteikties iepriekš.
Adrese: "Atiņi", Vānes pagasts, Kandavas novads.
Tālr: 22192013
GPS 56.9464067 22.6192973
Ieeja bezmaksas

Jautrītes Seredjukas dārzs
Pensionēta skolotāja ar ģimeni kopš 80-tajiem
gadiem audzē rozes lielās siltumnīcās. Vasaras
sezonā (maijs-septembris) iespējams gan
apmeklēt siltumnīcas, gan iegādāties rožu ziedus
un stādus. Apmeklējumam pieteikties iepriekš.
Adrese: “Sarmas”, Vānes pagasts, Kandavas novads.
Tālr: 29324193, 26335583,
GPS 56.9308069 22.5423262
Ieeja bezmaksas

Rožu ziedēšanas laikā iegriezieties arī Tukuma centrā. Šeit pat pēc smaržas
vadoties, nokļūsiet pie apbrīnas vērtajām rožu dobēm, kuras pilsētas centrā ir ne
mazums un katra zied tik dažādās krāsās.

