Zemnieku saimniecības, kuras apskatīt pavasarī!
Zaļā sertifikāta saimniecība un latviskā
mantojuma sēta “Indāni”

Zemnieku saimniecība piedāvā iepazīt lauku sētas vidi un
dzīvniekus. Te apskatāma arī ekspozīcija, ko veido gan seni lauku
darbu, gan zirga vilkmes un ugunsdzēsēju darbarīki. Lauku mājā
iespējams apskatīt un iepazīt senus mājsaimniecības priekšmetus,
piemēram, zirgvilkmes darbarīkus, cirvīšu kolekciju, dažādus
darbarīkus kalējiem, mežstrādniekiem un ugunsdzēsējiem, kā arī
aplūkot, apčubināt un iemācīties kopt dažādus mājdzīvniekus.
2008. gadā šeit uzņemta arī filma "Mazie laupītāji". Apmeklējumu
pieteikt iepriekš.

Adrese: „Indāni”, Kandavas pagasts, Kandavas novads. Tālr.:
29259272, e-pasts: indani91@inbox.lv, www.indani.viss.lv. GPS 56.9683272 22.7543245
Ieejas maksa: Eur 2,00 personai, bērniem līdz 3 gadu vecumam bez maksas. Piedalīšanās vakara lopu
kopšanā Eur 3,00 personai.

Zemnieku saimniecība "Eglāji"

Zemnieku saimniecībā "Eglāji" ir skaistākais Latvijas
ābeļu dārzs 10 ha platībā, kurā aug ap 30 dažādu
šķirņu ābeļu. Ražas laikā te var ne tikai nobaudīt, bet
arī iegādāties ābolus. Dārzs atrodas kalna galā, no kura
skaidrā laikā var vērot jūru un kuģus. Apmeklējumu
pieteikt iepriekš.

Adrese: "Eglāji", Rauda, Smārdes pagasts, Engures
novads. Tālr.: 29250492,
GPS 57.0103103 23.1993614

Zemnieku saimniecība "Rūķīši"

Zemnieku saimniecībā "Rūķīši" apskatāmi augļu koki un
nobaudāmi āboli gan pa ceļam uz Tukumu pie RīgasVentspils šosejas, gan dodoties no Tukuma uz Jaunpili.
Iepriekš piesakoties, saimnieks izrādīs ne tikai dārzus, bet
pastāstīs un pakonsultēs arī integrētajā augļkopībā. No
āboliem tiek gatavotas arī sulas vakuuma iepakojumā ar
Zaļās karotītes sertifikātu. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: "Rūķīši", Degoles pagasts, Tukuma novads.
GPS 56.9041010 23.0878940
Pie Rīgas- Ventspils šosejas Tukuma lidlauka tuvumā,
Smārdes pagasts, Engures novads.
Tālr.: 26335661, e-pasts: rukisi@kopideja.lv
GPS 56.9289503 23.2220048

Bioloģiskā zemnieku saimniecība
“Gaiķi”
Bioloģiskā zemnieku saimniecība "Gaiķi" Ozolniekos
nodarbojas ar zemeņu un aveņu audzēšanu. Te
interesenti var gan saņemt konsultācijas ogu
audzēšanā, gan iegādāties ogas un stādus, iepazīt
dažādo ārstniecības un garšaugu kolekciju un
nodegustēt dažādus produktus. Apmeklējumu
pieteikt iepriekš.

Adrese: „Gaiķi”,
Ozolnieki, Slampes
pagasts, Tukuma novads.

Tālr.: 26264672,
e-pasts: helenakokorevica@inbox.lv GPS 56.9214904 23.2143241
Maksa par saimniecības apskati: Eur 1,50 pieaugušajiem, Eur 1,00
pensionāriem, skolēniem.

Bioloģiskā zemnieku saimniecība „Rogas”
Bioloģiskā zemnieku saimniecība nodarbojas ar smiltsērkšķu, upeņu, ābolu
audzēšanu un realizēšanu. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: „Rogas”, Zantes pagasts, Kandavas novads. Tālr.: 22016206
GPS 56.8877579 22.7502605

Zemnieku saimniecība „Gulbji"
Zemnieku saimniecība 'Gulbji' ir Pētera Heimaņa
saimniecība, kas specializējusies augļu koku, ogulāju,
zemeņu stādu un ogu audzēšanā (zemenes, kazenes un
āboli). Ar produkciju iespējams iepazīties un arī to
iegādāties Rīgas-Ventspils šosejas malā.Grupu
apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: „Gulbji”, Pūres pagasts, Tukuma novads. Tālr.:
29126990, e-pasts:heimanis@apollo.lv, www.heimanis.lv
GPS 57.0347685 22.9261616

Zemnieku saimniecība “Kurciņi”
Zemnieku saimniecība "Kurciņi" savos 7 ha nodarbojas ar
augļkopību. Te iegādājami gan augļu koki un krūmi, gan pašas ogas – zemenes, avenes, upenes,
plūmes, ķirši, kazenes, bumbieri, āboli. Saimnieki nodarbojas arī ar zāliena audzēšanu, līdz ar to
ikvienam jaunas mājas saimniekam un apzaļumotājam te iespēja iepazīt dažādos zālienus – pagalmiem
un dārziem, dažādiem spēļu un sacīkšu laukumiem, kā arī var pasūtīt šāda zāliena izaudzēšanu. Tepat
var pasūtīt arī dažādus koku stādus (sarkanlapainie, parastie, kanādas ozoli u.c.) un pat Ziemsvētku
eglītes. Saimnieki piedāvā arī dārzu un pagalmu labiekārtošanas un apsaimniekošanas pakalpojumus.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Adrese: „Kurciņi”, Ozolpils, Smārdes pagasts,
Engures novads, pie Rīgas-Ventspils šosejas.
Tālr.: 29837221 GPS 56.9236512 23.2562040

Viesu nams „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. Muiža un tās apkārtne saplūst ar
apkārt esošo apkārtni. Māksliniecei Lailai Kellei ir
liela mākslas pedagoģes pieredze, un viņa labprāt
piekrīt vadīt zīmēšanas un gleznošanas nodarbība viesu nama apmeklētājiem-gan bērniem, gan arī
pieaugušajiem. Ja darbam nepieciešamo piederumu nav līdzi, pie tiem var tikt arī turpat uz vietas.
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

Zemnieku saimniecība „Stuči”
Zemnieku saimniecība nodarbojas ar ziedu stādu
audzēšanu. Saimnieki labprāt izrādīs savu saimniecību un
izstāstīs par dažādu puķu kopšanu un audzēšanu.
Iespējama arī stādu iegāde. Apmeklējumam pieteikties
iepriekš.

Adrese: „Stuči”, 0,5 km no Rīgas-Ventspils šosejas,
Slampes pagasts, Tukuma novads.
Tālr.: 29411016, 29375180 GPS 56.9093032 23.3582567

Lauku mājas "Kangari"

“Kangari” ir vairākkārt ieguvuši sakoptākās sētas titulu
Kandavas novadā un 2013.gadā bija viena no lauku sētām,
kas saņēma valsts prezidenta atzinības rakstu par skaistāko lauku sētu Latvijā. Te katrā gadalaikā
apskatāma glīti iekopta sēta.
“Kangaros” ierīkota arī gliemežu ferma. Gliemežu daudzums ir aptuveni 1,5 tonna un viņi dzīvo 0,2 ha
lielā platībā. Gliemežu ferma ierīkota 2012. gadā un interesanta apskatei un izpētei jebkurā laikā no
maija līdz oktobrim, iepriekš piesakoties. Periodā
no oktobra līdz aprīlim gliemeži guļ.
Turpat kur tiek audzēti vīngliemeži, no pašu
audzētiem augļiem un ogām tiek ražoti arī veselīgi
kārumi-žāvēti āboli, bumbieri, rabarberi, ķirbji,
cidonijas, dzērvenes, kā arī sīrupi, ievārījumi un
čatniji.
Īpašs našķis- karamelizētas apelsīnu šķēlītes ar un
bez šokolādes! Skaistā lauku sētā varēsiet visu
nogaršot un iegādāties. Šeit tiek piedāvāts ieturēt
arī mājās gatavotas pusdienas. Iespējama
vīngliemežu degustācija.
Apmeklējumam pieteikties iepriekš.
Adrese: "Kangari",Cēres pagasts, Kandavas novads Tālr.: 29416000, e-pasts: antra.gaisa@inbox.lv,

www.kangari.lv GPS 57.1369579 22.8177014
Ieejas maksa: Eur 2,00, vīngliemežu degustācija Eur 5,00.

