
Te atradās “5P” jeb “Pirmais 
Putnu Pētniecības Planetā-
rijs Pasaulē”. Tagad bāze ir 
iekonservēta jau vairāk nekā 
20 gadus.
“Kalnāji”, Rauda, Smārdes pagasts, 
Engures novads. 
GPS 57.014277 23.169063

34. DRaņķozolS
Netālu no Engures šosejas, 
Raudas mežos, dīvaina purva 
vidū ir uzkalns, uz kura vēl 
2015. gada rudenī atradās 
miris, daudzus gadsimtus 
vecs, ļoti resns ozols ar tumšu 
dobumu. Par Draņķozolu 
un noslēpumaino Āža kalna 
apkārtni tiek pausti dažādi 
neticami stāsti, bet visvairāk 
tiek pieminēts “vadātājs”. 
Neskaitāmi sēņotāji, ogotāji 
un tūristi ir maldījušies, atkal 
un atkal neizskaidrojamā 
veidā nonākot atpakaļ pie 
minētā ozola. 
Sēmes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 56.994568 23.171604

29. Poļu KalnS
Poļu kalna nosaukums tiek 
saistīts ar zviedru-poļu kara 
laiku, kad šeit apmeties 
un, iespējams, cīnījies poļu 
karaspēks. Poļu kalns arī 
ir viens no augstākajiem 
Vanemas pauguraines 
pakalniem (119 m v.j.l.). 
Pirms vairāk nekā 10 gadiem 
te darbojās kalnu slēpošanas 
trases ar pacēlājiem. Šobrīd 
palikusi tikai vientulīga  
starta estakāde.
Smārdes pagasts, Engures novads. 
GPS 57.001877 23.191908

30. RauDaS KalnS
Raudas kalns (120 m v.j.l.)  
ir viena no Vanemas 
pauguraines augstienēm.  
Līdz Pirmajam pasaules karam 
te, iespējams, atradušās 
vējdzirnavas, kuras krievu 
armija atkāpdamās lika 
nojaukt, lai pretiniekam 
nepaliktu izdevīgs novēro-
šanas punkts. Pēc Otrā 
pasaules kara te uzcelts 
veco ļaužu pansionāts, bet 
apmēram 0,5 km attālumā no 
Raudas muižas padomju laikā 
atradušies Krievijas armijas 
lokatori (aptuveni tur, kur 
tagad mobilo sakaru tornis).
Rauda, Smārdes pagasts, 
Engures novads. 
GPS 57.0067166 23.1901763

35. VaDāTājKalnS
Atrodas netālu no Draņķozola. 
Šajā apkaimē ir sastopamas 
daudzas retas, citur nere-
dzētas augu un ziedu sugas. 
Vietām dažādu sugu koki sa-
auguši kopā tik cieši, ka šķiet – 
tiem ir vienas saknes. Egle, kas 
aug uz akmens, ir tikai viena 
no šeit atrodamajiem īpatnē-
jiem dabas veidojumiem. 
Sēmes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 56.9943021 23.1696410

1. VāGnERa DāRzS
Dendroloģiskie stādījumi 
“Vāgnera dārzs” radušies 
1890. gadā, to īpašnieks bija 
dārznieks Fridrihs Vāgners. 

Šobrīd vēsturiskajā 
dārzniecības teritorijā, 
kas atrodas uz vairākiem 
privātā īpašumā esošiem 
zemes gabaliem, vēl aizvien 
atrodami dažādi introducēto 
sugu pārstāvji, kuri te auguši 
vismaz 100–120 gadus. 
“Vāgneris”, 3 km no Tukuma, 
Tumes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 56.9913145 23.1353348
Tālr.: 29139800, 22022943, 
e-pasts: andris@vagneris.lv, 
www.vagneris.lv

2. jumPRaVaS EzERS
Teika vēstī, ka ezerā noslīkusi 
jaunava jeb jumprava. No tā 
arī cēlies ezera nosaukums. 
Ezera platība ir 8,4 ha, vidējais 
dziļums – 1,4 metri. Smilšaina 
piekraste ir tikai peldvietās, 
citur – dūņaina. Vislabākā 
pieeja peldvietai – no atpūtas 
kompleksa “Vāgneris” puses. 

22. “ozolāju” māju EGlE
Pie “Ozolāju” mājām (privātā 
teritorijā) atrodas īpaši gara 
un kupla egle, kuras zari nolie-
kušies līdz zemei. 
Sēmes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 57.0092252 23.1491367

23. “DH” mElnEzERa 
VEloTRaSE
Garākā trase Latvijā, ko veido-
juši Downhill entuziasti. Trases 
reljefs radīts no mākslīgi 
uzbērtiem pakalniem. 

Šeit notiek Latvijas un Baltijas 
mēroga sacensības dažādās 
braucēju klasēs. 
Smārdes pagasts, Engures novads. 
GPS 56.9907892 23.1708316

24. ķēniņa TRoniS
Ejot uz stāvo Avotu pakalnu, 
kur senatnē esot bijusi virsaiša 
apmetne, redzams akmens 
krēsls, ko sauc arī par Ķēniņa 
troni. Saulgriežos šeit notiekot 
dažādas auglības mistērijas.
netālu no melnezera, 
Smārdes pagasts, Engures novads. 
GPS 56.987615 23.169078

4. VElla acS EzERS
Vella acs ezeriņa krastos sasto-
pami veci, purvaini meži un 
nelielā daudzumā – sausi bo-
reālie meži, kā arī purvs. Šeit 
atrodamas vairākas retas un 
aizsargājamas augu un sūnu 
sugas. Ja līdzi būs botānikas 
ceļvedis, tad šos augus atpazīt 
dabā nebūs grūti.
Tumes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 57.005086 23.140189

5. VEļEzERS
Veļezers ir skaista, apaļa 
glacio karsta kritene. Tās 
raksturīgākā pazīme – visi 
krasti ir iebrukušu bebru alu 
un eju apjozti. Kā radies ezera 
nosaukums, var tikai minēt. 
Iespējams, tas ir stāsts par 
veļiem, kas šajā apvidū rādīju-
šies vairāk nekā citur. 
Tumes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 56.996603 23.144188

6. TuKuma “lauKSaRGu” 
DEnDRoloģiSKiE 
STāDījumi
Māju nosaukums “Lauksargi” 
esot cēlies no ordeņa laika 
lauksargiem, kuru uzdevums 
bija brīdināt par ienaidnieka 
karavīru tuvošanos. Stādījumi 
te radušies 19. un 20. gs. mijā, 
kad tos izveidojis F. Vāgnera 
dārza veidotāja brālis. 

27. “jaunūDRi”
Ziemā “Jaunūdros” piedāvā 
dažāda garuma distanču 
slēpošanas trases pa 
Milzukalna apkārtni. Ainaviska 
vieta dabas mīļotājiem, 
lieliska atpūta tiem, kuri 
grib aizmukt no lielpilsētas 
steigas. Slēpotājiem pieejama 
inventāra noma, silta tēja. 
Iepriekš piesakot, iespējams 
sarīkot pikniku.
“jaunūdri”, Smārdes pagasts, 
Engures novads. 
GPS 56.995749 23.199701
Tālr.: 26343780, 26439336, 
e-pasts: jaunudri@gmail.com

28. milzuKalnS
Viena no augstākajām  
vir sotnēm Talsu–Tukuma  
jeb Vanemas paugurainē.  
Tā augstums ir 113,8 m v.j.l. 
Pēc nostāstiem zem Milzukal-
na jeb Milzkalna guļ Milzis, 
kas cīnījies tukumnieku labā, 
lai sensenos laikos aizdzītu 
no pilsētas velnus. Kalna 
pakājē izvietojies aktīvās 
atpūtas centrs “Milzkalns”, 
kas ziemā populārs ar kalnu 
slēpošanas un snovošanas 
piedāvājumiem, bet vasarā – 
ar veikbordu. 
“Dižkalni”, Smārdes pagasts, 
Engures novads. 
GPS 56.9993251 23.2081739
Tālr.: 26222333, 
e-pasts: info@milzkalns.lv, 
www.milzkalns.lv

aizsprostu izveidotu dīķi ar 
nokaltušiem kokiem. Tāds 
sava veida spoku mežs. 
Tumes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 57.0291319 23.0840798

10. PuRVEzERS
Jau pats ezera nosaukums 
liecina, ka tas atrodas vietā, 
kuru aizņem purvaini, vietām 
arī slapji priežu un egļu meži. 
Šai pusē tas ir trešais lielākais 
meža ezeriņš.
Tumes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 57.011648 23.110239

11. SEKļa jEb 
SēKļa EzERS
Tukuma apkārtnes mak-
šķernieku paradīze. Šeit 
mīt līdakas, plauži, raudas, 
asari, līņi, kā arī ruduļi. Ejot 
apkārt ezeram, jāuzmanās no 
bebru alām. Bebru dambji ir 
paaugstinājuši ūdens līmeni 
apkārtējā teritorijā, tā veicinot 
pārpurvošanos. Ezers otrā 

31.  “EGlāju” ābEļDāRzi
Zemnieku saimniecībā “Eglāji” 
atrodas viens no skaistākajiem 
Latvijas ābeļdārziem 10 ha 
platībā, kurā aug ap 30 dažā-
du šķirņu ābeļu. Ražas laikā te 
var ne tikai nobaudīt, bet arī 
iegādāties ābolus. Dārzs atro-
das kalna galā, no kura skaidrā 
laikā var vērot jūru un kuģus. 
Apmeklējums saimniecībā 
jāpiesaka iepriekš.
“Eglāji”, Rauda, Smārdes pagasts, 
Engures novads. 
GPS 57.0103103 23.1993614
Tālr.: +371 29250492

32. KoKnESiS
Koknesis ir viens no Raudas 
apkārtnes trīs ezeriņiem, kas 
izveidojies dziļā ieplakā.
Rauda, Smārdes pagasts,  
Engures novads. 
GPS 57.0091993 23.1714332

33. “Kalnāju” 
oRniToloģijaS bāzE 
PiE RauDaS
Šajā ornitoloģijas bāzē savu-
laik notika putnu orientēšanās 
spēju pētījumi. 

13. TīlES STRauTS
Tīles avotu upīte, tautā  
saukta par Tīles strautu, ir 
viena no trim Tukuma upēm. 
Drīz pēc iztekas tai pievieno-
jas vairāki spēcīgi avoti,  
tādēļ upīte ir ļoti bagāta  
ar avotu ūdeni. 
Smārdes pagasts, Engures novads. 
GPS 56.981204 23.174373

14. liElaiS  
miķEļaKmEnS
Akmeni ledus šļūdonis  
atnesis no Skandināvijas. 
Akmens plakanā virsma 
atrodas nedaudz virs zemes 
aptuveni 15 m2 platībā. 
Smārdes pagasts, Engures novads. 
GPS 56.9864511 23.1941140

 PiRmS DoTiES mEŽā…
 Izvērtējiet savus spēkus!
 Izvēlaties piemērotu apģērbu: košās krāsās, ērtu, 

elpojošu, mitrumizturīgu, ar atstarojošiem elementiem.
 Piemērotākie ir ievalkāti sporta vai pārgājienu apavi.

 Ko liKT PāRGājiEna Somā?
 Sausu zeķu pāri, apvidus karti, pilnībā uzlādētu mobilo 

tālruni ar iemontētu GPS sistēmu. 
 Pietiekami daudz dzeramā ūdens vai siltas tējas un 

šokolādi, kas palīdzēs atgūt enerģiju. 
 Medikamentus, ja tos lietojat ikdienā.
 Personu apliecinošu dokumentu vai vismaz lapiņu ar 

vārdu, dzīves vietas adresi un tuva piederīgā tālruņa 
numuru. 

 Nenesiet līdzi ar pārtikas produktiem un dzērieniem pilnu 
somu! Pietiks ar sviestmaizi un dārzeņiem vai augļiem 
vienai nopietnākai pusdienu reizei. 

 DER zināT!
 Privātīpašumu nedrīkst šķērsot bez saimnieka atļaujas, 

 taču ne vienmēr pie visiem ceļiem un takām uzraksts 
“privāts” ir labi redzams. 

 Ja satiekat ceļā kādu pretimnācēju, sasveicinieties un 
apjautājaties, vai ejat pareizā virzienā. 

 Esiet laipni un pieklājīgi! 
 Ievērojiet principu – visu, ko atnesu uz mežu, 

 arī aiznesu no meža!
 Pēc pārgājiena noteikti apskatieties, vai nav piesūkusies 

ērce! 
 Mežos laika gaitā var būt veiktas dažādu veidu cirtes, 

tādēļ kartogrāfiskā informācija var nesakrist ar to, kas 
ir dabā. Ja esat pamanījuši un piefiksējuši šīs izmaiņas, 
lūdzam mūs informēt arī par tām, norādot konkrētu 
vietas adresi (GPS adreses veidā vai atzīmētu uz kartes) 
un fiksētās izmaiņas.

 lai jauks un piedzīvojumiem bagāts ceļojums!

 GiDi izziņai
 Vides gids – Zigfrīds Freimanis (tālrunis 29232026).
 Rīkstnieks un gids – Māris Zvaunis (tālrunis 29933160).

Karte tapusi kā iedvesma tiem, kas mīl doties pārgājienos 
dabā neatkarīgi no gadalaika. Tā piedāvā piecus maršrutus 
vienas dienas aktīvai atpūtai, iepazīstot apkārtnes pakalnus 
un augstākās virsotnes, apejot vietējos ezeriņus un izzinot 
vietējo kultūrvēsturi. Trīs no maršrutiem daļēji pārklājas ar jau 
populārā mežu taku skrējiena “Stirnu buks” Āža kalna trasēm.
Maršruti ved galvenokārt pa Latvijas valsts mežu teritoriju,  
taču skar arī privātīpašnieku zemes. Tie izieti un testēti  
2015. un 2016. gadā, taču jāņem vērā, ka Latvijas laikapstākļi 
var ietekmēt ceļu un taku stāvokli, kā arī privātīpašnieku 
domas var mainīties, liedzot ceļotāju masām šķērsot to 
teritorijas. Aicinām būt uzmanīgiem un pieklājīgiem, esot ceļā!

Karte zināmā mērā ir eksperiments, jo līdzīgs piedāvājums –  
karte pārgājieniem mežā – pagaidām nav tapis. Tāpēc 
priecāsimies, ja dalīsieties ar savām atsauksmēm par karti un 
tās maršrutiem, sūtot tās uz e-pastu: tic@tukums.lv.

18. āŽa jEb āŽu KalnS
Kalns ir apmēram 1,5 km 
garš Z, ZR – D, DA virzienā 
orientēts paugurs ar stāvām 
nogāzēm. Augstākā virsotne 
sasniedz 123 m v.j.l. Āža kalna 
nogāzēs sastopams aizsar-
gājams augs – melnējošā 
dedestiņa (Lathyrus niger). 
Kalna virsotni uzskata par 
spēcīgu kulta vietu. Dārznie-
kus izbrīna šeit augošie bērzi 
un liepas, kas šāda tipa me-
žam nav raksturīgi. Liepas te 
saaugušas puduros ar desmit 
un vairāk koku stumbriem 
vienuviet.
Smārdes pagasts, Engures novads. 
GPS 57.003167 23.168023

19. RauDaS KaPi
Raudas kapi atklāti  
1894. gadā. Te apglabāts 
ievērojamais latviešu 

Makšķernieki visbiežāk lomā 
var iegūt karūsas un līņus.
Tumes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 56.9915848 23.1284658

3. “SVEiKuļi”
Atpūtas komplekss netālu no 
Tukuma un Jumpravas ezera. 
Dabas mīļotājiem patiks 
skats no kalnā esošā torņa uz 
Jumpravas ezeru un augsto 
jeb sūnu purvu, savukārt 
aktīvās atpūtas un spēļu 
cienītājiem te piedāvā iespēju 
izmēģināt jaunu orientēšanās 
veidu – labirinta vārdu spēli 
un erudīcijas spēli “Pazīsti 
Latviju!”.
“Sveikuļi”, 3 km no Tukuma, 
Tumes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 56.9944215 23.1364314
Tālr.: 29232026, e-pasts: 
sveikuli@sveikuli.lv, 
www.sveikuli.lv

25. mElnEzERa aVoTiņi
Melnezera apkārtnē atrodas 
vairāki svētavoti. Viens no 
tiem ir lāmas tipa avots. Ja 
no ezera iet rietumu virzienā 
un pieturas pie kreisā taciņas 
atzara, tad nonāk pie Tērces 
avota. Šeit ir arī Smilšavots, 
kura ūdens tek no kādreizējā 
jūras smilšu slāņa. 
netālu no melnezera, Smārdes 
pagasts, Engures novads. 
GPS 56.987243 23.170557

26. mElnEzERS 
1,3 ha dziļš meža ezers ar 
vairākiem dibeniem pie 
Tukuma, iemīļota pilsētnieku 
atpūtas vieta. Ezera krastā ir 
peldvieta ar laipu un marķētas 
takas gājējiem, nūjotājiem 
un skrējējiem. Vasaras sezonā 
pie ezera strādā arī glābēji. 
Makšķernieki lomā te var 
mēģināt iegūt līdakas, raudas 
un asarus.
Pie Tukuma robežas, melnezera ielas 
galā, Smārdes pagasts, Engures 
novads. GPS 56.984231 23.171342

Līdz stādījumiem no Raudas 
ielas ved 340 m gara koku 
aleja, kurā atrodamas vismaz 
piecas dažādas liepu sugas. 
Jāpiebilst, ka šie stādījumi 
vairāk līdzinās vecam, 
aizaugušam dārzam.
Raudas iela 45, Tukums. 
GPS 56.9821238 23.1497644

7. VElla KalnS un 
PilSDRuPaS
Vērtīgs ir apkārtnes paugu-
rainais boreālais egļu mežs, 
kas plešas uz 108,6 m augstā 
Vella kalna. Šeit saglabājušies 
veci lapegļu stādījumi, kā arī 
medību namiņa drupas.
Tumes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 57.0109086 23.1275728

8. bRiEŽacS
Mazs, apaļš ezeriņš, kura krasti 
apauguši ar niedrēm. Ezeriņš 
ir grūti pieejams, labāk pārre-
dzams no blakus esošā kalna. 
Tā ir cilvēku neskarta vieta, 
kur bieži uzturas ūdensputni. 
Sēmes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 57.016921 23.111168

9. lāčuPīTES KanjonS
Kanjons – vieta, kur upe tek 
starp divām kāpām ar stāviem 
krastiem – ir apaudzis ar 
vecu priežu mežu. Izejot no 
kanjona, var ieraudzīt bebru 

krastā ir iecienīta tukumnieku 
peldvieta. Tā vidējais dziļums 
ir 6,6 metri.
Tumes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 57.005139 23.126339

12. TuKuma DoSaaF ēKa
Ēkā tagad saimnieko gan 
Zemessardzes 51. kājnieku 
bataljona rota, gan Sporta 
skola un atsevišķi biznesa in-
kubatora uzņēmumi. Uzcelta 
padomju laikā kā Brīvprātīgās 
Armijas, aviācijas un flotes 
veicināšanas biedrības jeb 
DOSAAF ēka. 
melnezera iela 1, Tukums. 
GPS 56.9747734 23.1708057

15. aciS
Acis ir divi ezeriņi, kas izveido-
jušies, ledus masām stumjot 
grunti. Ledum ar laiku izkūs-
tot, radušās dziļas bedres, 
kurās izveidojušies ezeriņi. 
Tie atrodas Āža kalna pakājē.
Starp Tukumu un Raudu, 
pie āža kalna, Smārdes pagasts, 
Engures novads. 
GPS 56.9958610 23.1735329

16. “nE PuRVS – nE EzERS”
Pa ceļam uz Acīm ieplakā  
sastopams mazs ezeriņš, ko 
ieskauj neliels, neskarts purvs. 
Sēmes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 56.9970725 23.1680484

17. āŽa Kalna 
SKaTu ViETa
Āža kalns savu nosaukumu 
ieguvis izskata dēļ, kas atgādi-
na līku āža muguru. Aiz meža 
izcirtuma no kalna dienvidu 
nogāzes ir iespējams saskatīt 
aptuveni 5 km attālumā esošo 
Tukumu un  Durbes pili.
Smārdes pagasts, Engures novads. 
GPS 56.998062 23.172033

pedagogs Pauls Lode 
(piemineklis uzstādīts  
1970. gadā, tēln. H. Sprincis).
Rauda, Smārdes pagasts, 
Engures novads. 
GPS 57.0062774 23.1630187

20. PunEniEKu jEb 
PūnEniEKu KalnS
Ziemeļkursas augstienes 
Vanemas pauguraines 
Raudas grēdas augstākā 
virsotne ir 126 m v.j.l. No 
tās paveras brīnišķīgs skats 
ne vien uz Ziemeļkurzemes 
pauguraini, bet arī uz jūru.
Sēmes pagasts, Tukuma novads. 
GPS 57.012842 23.153067

21. aTKRiTumu KalnS 
jEb miSKaSTKalnS
No Punenieku kalna 
apskatāma bijusī Tukuma 
apkārtnes atkritumu 
izgāztuve, kas šobrīd 
rekultivēta. Kalns apbērts 
ar māla kārtu, melnzemi un 
apaudzēts ar zāli.  
Sēmes pagasts, Tukuma novads. 
GPS  57.015308 23.138979

PāRGājiEnu 
KaRTE

Tukuma apkārtne

www.visittukums.lv

TuKuma TūRiSma 
inFoRmācijaS cEnTRS
Talsu iela 5, Tukums, LV-3101
GPS 56.966594 23.152541
Tālr.: 63124451, 28311557
E-pasts: tic@tukums.lv
Skype: visittukums
Twitter: VisitTukums
Facebook: Visit Tukums
Mob. App: Visit Tukums
www.visittukums.lv

Izdevējs: Tukuma TIC, 2017
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Melnējošā dedestiņa

Āža kalna apkārtne



  no mElnEzERa līDz  
VEļEzERam PāR āŽa Kalnu 

 Tukums – melnezers – Draņķozols –  
āža kalns – Veļezers – Tukums 

 Uz kartes – sarkanā krāsā

 apraksts: maršruts ved gar Tukuma puses noslēpumai-
nākajām vietām – Melnezeru un Draņķozolu. Āža kalns 
tiek uzskatīts par enerģētiski spēcīgu vietu, kur smelties 
pozitīvo spēku

 ieteicamais laiks: visu gadu 
 Garums: ~ 8 km
 ilgums: 1 diena 
 Grūtības pakāpe: viegla / vidēji grūta,  

maršruts daļēji kalnains
 Segums: meža un zemes ceļi, takas
 Sākuma un beigu punkts: Melnezera peldvieta

 alternatīvas: maršrutu var sākt pie Melnezera un beigt pie 
Ozoliņu mikrorajona (Raudas ielā) vai kempingā “Sveikuļi”

 marķējums:  dabā nav marķēts

 apskates objekti maršrutā: Tukuma DOSAAF, Melnezers, 
Melnezera avotiņi,  Ķēniņa tronis, Draņķozols, Vadātājkalns, 
Acis, Āža kalna skats, Āža kalna virsotne, Veļezers, Ozoliņu 
kapi

 mazaiS loKS “SVEiKuļu” mEŽā
 Tukums – Vāgnera dārzs – Sveikuļi – Vella acs – 
 Veļezers – lauksargi – Tukums
 Uz kartes – tumši zaļā krāsā

 apraksts: maršruts iet pa Tukuma pievārtes mežiem, 
aizvedot līdz Vella acij un Veļezeram. Sākumā tas ved cauri 
agrākajiem dendroloģiskajiem stādījumiem, sauktiem par 
“Vāgnera dārzu”, kurus savulaik izveidojis dārznieks Fridrihs 
Vāgners. Nobeiguma posmā izved gar vēl viena Vāgnera –  
Fridriha brāļa – veidotajiem dendroloģiskajiem stādīju-
miem Ozoliņu mikrorajonā – “Lauksargu stādījumi”. 

 Līdz tiem no Raudas ielas aizved brīnišķīga liepu aleja

 ieteicamais laiks: visu gadu 
 Garums: ~ 10 km (atkarībā no sākuma punkta)
 ilgums: 1 diena
 Grūtības pakāpe: viegla / vidēji grūta
 Segums: meža ceļi un takas 
 Sākuma un beigu punkts: Tukums. Var sākt no dzelzceļa 

stacijas Tukums I, ja ierodas pilsētā ar vilcienu vai satiksmes 
autobusu, TIC stāvlaukuma (Talsu ielā 4) vai tirdzniecības 
centra “Maxima” stāvlaukuma (Kurzemes ielā 36), ja ierodas 
pilsētā ar auto

 marķējums: dabā nav marķēts. Esot pilsētas teritorijā, var 
vadīties pēc pilsētas velomaršruta “3 – Meža loks” zīmēm

 apskates objekti maršrutā: Vāgnera dārzs, Jumpravas 
ezers, “Sveikuļi”, Vella acs ezers, Veļezers, Ozoliņu kapi, 
Tukuma “Lauksargu” dendroloģiskie stādījumi

 aktīvās atpūtas iespējas: vasarā – labirinta vārdu spēle un 
aktīva erudīcijas spēle “Pazīsti Latviju!”, ziemas sezonā – dis-
tanču slēpošana kempingā “Sveikuļi”, iepriekš piesakoties. 

 Vairāk informācijas – www.sveikuli.lv

 liElaiS loKS “SVEiKuļu” mEŽā
 “Sveikuļi” – Vella acs – Vella kalna pilsdrupas – 
 briežacs – lāčupītes kanjons – Purvezers – Sekļa ezers – 

“Sveikuļi”
 Uz kartes – pelēkā krāsā
 

 apraksts: maršruts aizvedīs Tukuma pievārtes mežu eze-
riņu pasaulē. Vella acs, Briežacs, Purvezers un Sekļa ezers ir 
tikai daži no tiem. Te mežā starp purviem būs ieraugāms arī 
kanjons – stāvi kāpu krasti pie Lāčupītes. Lāčupīte, kas te 
šķiet tik tāda maza ūdens straumīte, iztek no Sekļa un caur 
Purvezeru nonāk Rīgas jūras līcī, sasniedzot 31 km garumu

 ieteicamais laiks: visu gadu 
 Garums: ~ 15 km
 ilgums: 1 diena 
 Grūtības pakāpe: viegla / vidēji grūta
 Segums: meža ceļi un takas 
 Sākuma un beigu punkts: kempings “Sveikuļi”
 marķējums: dabā nav marķēts

 apskates objekti maršrutā: Vella acs ezers, Vella kalns un 
pilsdrupas, Briežacs, Lāčupītes kanjons, Purvezers, 

 Sekļa ezers, “Sveikuļi”
 aktīvās atpūtas iespējas: vasarā – labirinta vārdu spēle un 

aktīva erudīcijas spēle “Pazīsti Latviju!”, ziemas sezonā – dis-
tanču slēpošana kempingā “Sveikuļi”, iepriekš piesakoties. 

 Vairāk informācijas – www.sveikuli.lv

 iERauDzīT liElāKo aKmEni un iEKaRoT 
auGSTāKo ViRSoTni TuKuma PuSē

 Tukums – lielais miķeļakmens – acis – āža kalns –  
Punenieku kalns – melnezers – Tukums

 Uz kartes – gaiši zaļā krāsā
 

 apraksts: maršruts Tukuma pilsētas ziemeļu mežos 
aicinās ieraudzīt lielāko akmeni šai pusē, iekarot virkni 
augstāko virsotņu (apmēram 100 m v.j.l.), 

 ieraudzīt Durbes pili un varbūt pat jūru

 ieteicamais laiks: visu gadu 
 Garums: ~ 12 km
 ilgums: 1 diena 
 Grūtības pakāpe: vidēji grūta, maršruts ir kalnains
 Segums: meža un zemes ceļi, takas
 Sākuma un beigu punkts: Tukums, Melnezera iela 1
 marķējums: dabā nav marķēts

 apskates objekti maršrutā: Tukuma DOSAAF, Tīles 
strauts, Lielais Miķeļakmens, Acis, “Ne purvs – ne ezers”, 
Āža kalna skatu vieta, Āža kalns, Raudas kapi, Punenie-
ku kalns, Atkritumu kalns, “Ozolāju” māju egle, Latvijas 
Downhill asociācijas Melnezera velotrase, Ķēniņa tronis, 
Melnezera avotiņi, Melnezers, Meža kapi un K. Zemdegas 
piemineklis “Strēlnieks”

 aktīvās atpūtas iespējas: vasaras sezonā aktīvo atpūtu 
Sekļa ezerā – vizināšanos ar ūdens motocikliem – piedāvā 
SIA “Labākā vasara”, iepriekš piesakoties. 

 Vairāk informācijas – www.labakavasara.mozello.lv
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 milzuKalna un RauDaS aPKāRTnE
 Tukums – lielais miķeļakmens – milzukalns – Poļu 

kalns – Rauda – “Kalnāji” – āža kalns – Draņķozols – 
acis – melnezers – Tukums 

 Uz kartes – zilā krāsā
 

 apraksts: pēc leģendām Tukuma un apkaimes reljefa 
izveide un izskats saistīts ar Milža vārdu. Tās stāsta, ka 
Milzukalns ir teikās minētā Milža atdusas vieta. Vēl viena 
mistiska vieta ir Draņķozols, ar kuru saistās ne viena vien 
teika. Runā, ka te “piemetoties” vadātājs…

 ieteicamais laiks: aprīlis – oktobris 
 Garums: ~ 17 km
 ilgums: 1 diena 
 Grūtības pakāpe: vidēji grūta, maršruts ir kalnains
 Segums: meža un zemes ceļi, takas
 Sākuma un beigu punkts: Tukums, Melnezera iela 1
 marķējums: dabā nav marķēts

 apskates objekti maršrutā: Tukuma DOSAAF, Tīles 
strauts, Lielais Miķeļakmens, “Jaunūdri”, Milzukalns,  
Poļu kalns, Raudas kalns, zemnieku saimniecība “Eglāji”, 
Rauda, Koknesis, “Kalnāju” ornitoloģijas bāze pie 
Raudas, Āža kalna virsotne, Āža kalna skatu vieta, Acis, 
Draņķozols, Vadātājkalns, Latvijas Downhill asociācijas 
Melnezera meža trase, Ķēniņa tronis, Melnezera avotiņi, 
Melnezers, Meža kapi un K. Zemdegas piemineklis 
“Strēlnieks”

 aktīvās atpūtas iespējas: ziemas sezonā – distanču 
slēpošana “Jaunūdros” un “Milzkalnā”, kalnu slēpošana 
“Milzkalnā”, vasaras sezonā – veikbords un citas sportis-
kās aktivitātes “Milzkalnā”. 

 Vairāk informācijas par “Jaunūdru” piedāvājumu:
 tālrunis 26343780 vai 26439336, vai e-pasts 
 jaunudri@gmail.com, par “Milzkalna” piedāvājumu: 

www.milzkalns.lv
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Meža taku skrējiens “Stirnu buks” Āža kalnā

Izdevumā izmantota informācija no biedrības “Mēs dzīvojam zaļi”, COK “Silva” 
un kempinga “Sveikuļi” sagatavotajiem pārgājienu maršrutiem, “Stirnu buks” 
mājas lapas informācija, kā arī S. Rusmaņa un I. Vīka grāmata “Kurzeme” 
(izd. Latvijas enciklopēdija, 1993.). Par tūrisma piedāvājumu – informācija 
no tūrisma uzņēmējiem.

Kartes tapšanā izmantots teritorijas 2012.–2015. gadā uzņemtais aerofoto 
materiāls no Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Tukuma novada 
ortofotokartēm. Objektu koordinātas noteiktas, kartes sastādītājiem izejot 
maršrutus dabā un izmantojot karšu izdevniecības “Jāņa sēta” interneta vietnes 
www.balticmaps.eu piedāvātās GPS koordināšu noteikšanas iespējas.
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