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Baznīcas laukums 4, Talsi
www.pilsetakalna.lv
    29392287 
GPS koordinātes 57°24’50.24”N, 22°59’60.82”E

Talsu luterāņu baznīca celta 1567. gadā, bet laika gaitā tā papildināta ar romāņu un 
gotiskā stila iezīmēm. Tā ir vecākā mūra ēka Talsos, kas 2017. gadā atzīmēs 450 gadu 
jubileju. Dievnams ir piedzīvojis ļoti daudz pārbūvju, pēdējā no tām veikta tikai 2005. 
gadā, kad vētra norāva torņa smailes jumtu. 

Gadu gaitā ar pašvaldības un uzņēmēju atbalstu dievnams kļuvis īpaši pievilcīgs 
tūristiem, tādēļ tiek mērķtiecīgi domāts par piekļuves uzlabošanu cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Tāpat baznīcā organizē dažādus pasākumus, bet nākamais darbs būs 
torņa pulksteņa atjaunošana.  Labi zināmi ir arī baznīcas kora  „Amenda”, kas šogad 
nosvinēja 20 gadu jubileju, panākumi un allaž kvalitatīvais sniegums. Baznīcas draudzes 
aktivitāti apliecina arī dalība Baznīcu naktī, kad ikviens varēja tuvāk aplūkot ēkas torni 
un sakristeju – telpas, kas ikdienā apmeklētāju acīm ir liegtas.

Talsu luterāņu baznīca apmeklētājiem ir atvērta katru dienu. Šeit iespējams 
aplūkot ne tikai ēkas skaistumu, kas slēpjas elegantā vienkāršībā, bet arī gūt tik ļoti 
nepieciešamo sirdsmieru, izbaudot nelielu daļiņu no klusuma oāzes.

Talsu evaņģēliski luteriskā 
baznīca
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TALSU PILSĒTA
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Talsu pilskalns, tā pakājē esošais Talsu ezers un senatnes elpas piestrāvotā Ūdens 
iela gadsimtu gaitā ir kļuvusi par pilsētas atpazīstamāko vietu. Tagad, pēc ezeram 
pieguļošās Ūdens ielas ceļa seguma rekonstrukcijas, iedzīvotājiem un viesiem ir 
pieejama bruģēta un apgaismota teritorija. Savukārt, ejot pa tālāk izveidotām laipām, 
ir iespēja apsēsties uz soliņiem un vērot Talsu tradicionālo ainavu, izjūtot pilsētas garšu. 
Talsu ezerā ierīkotas trīs laipas, kas īpaši priecē makšķerniekus. Kompleksā attīstība ir 
radījusi Talsos jaunu apskates objektu – Talsu ezera promenādi. 

Ezera promenāde
TALSU PILSĒTA

GPS koordinātes 57°24’37.69”N, 22°59’33.75”E
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Sabiles tūrisma informācijas centrs, Pilskalna iela 6, Sabile
www.sabile.lv
    63252344, 26152461
GPS koordinātes 57°04’55.21”N, 22°57’65.36”E 

3

Starp Abavas pagastu un Sabiles pilsētu slejas unikāls objekts – Sabiles Vīna kalns. 
Ik vasaru to apmeklē un stāstu par Ginesa rekordu grāmatas cienīgiem sasniegumiem 
tālāk aiznes aptuveni 5000 tūristu. Tieši tā – Pasaules Ginesa rekordu grāmatā atrodams 
ieraksts par mazās Sabiles lielo Vīna kalnu, jo tas ir vistālāk uz ziemeļiem esošais vīna 
dārzs, kur brīvā dabā aug vīnogas. 

Tomēr ne jau rekordu grāmata ir izšķirošā šī objekta unikalitātes veidošanā. Kalna 
virsotne atrodas apmēram 34 metru augstumā virs pilsētas, un no tās paveras brīnišķīgs 
skats uz Sabili un Abavas senleju. Nav jābūt vīnkopim, lai piederētu mazs vīnogulāju 
stādiņš – šāda iespēja ir ikvienam – iepriekš piesakoties Sabiles tūrisma centrā, atstāt 
nospiedumu Sabiles Vīna kalnā, iestādot savu vīnogulāju.

Tagad Vīna kalnu apjož arī jauns nožogojums, ierīkoti papildu soliņi, kur smelties 
spēkus vai izbaudīt kalna reljefu, tuvojoties tā virsotnei. Lapene kalna galā – ideāli 
piemērota vieta, lai sāktu vai arī nobeigtu ceļojumu pa Sabili. Tik aicinošu un mainīgu. 

Sabiles Vīna kalns
SABILES PILSĒTA UN ABAVAS PAGASTS
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Abavas rumba ir unikāls dabas objekts, kas izveidojies, upes straumei plūstot pār 
dolomīta slieksni. Abavas rumba, kas ik vasaru pulcē daudz atpūtnieku un dabisko 
ūdens procedūru mīļotājus, slejas metra augstumā un plešas 35 metru platumā. Tā ir ne 
tikai iespaidīgs dabas radīts brīnums, bet arī piedāvā iespēju atpūsties, nakšņojot teltīs, 
kurinot ugunskuru un izbaudot dabisko ūdenskrituma masāžu. 

Katru gadu šeit iegriežas arvien vairāk apmeklētāju, tāpēc allaž tiek domāts par 
teritorijas labiekārtošanu, piemēram, aprīkojot to ar atpūtas nojumītēm. Ik gadu Abavas 
rumba pārsteidz ar ko jaunu, tādēļ šis objekts nekad nekļūst viesiem garlaicīgs un 
vienveidīgs. Rumbas brīnumaino atmosfēru uzbur gan dabas daudzveidība, gan cilvēku 
roku pieskāriens. 

Abavas rumba
SABILES PILSĒTA UN ABAVAS PAGASTS

Abavas pagasts
www.abavasrumba.lv
    22015165
GPS koordinātes 57°07’04.83”N, 22°53’01.58”E 
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Pedvāles Brīvdabas 
mākslas muzejs 

Pedvāle, Abavas pagasts
www.pedvale.lv
    63252249, 29133374 
GPS koordinātes 57°03’36.30”N, 22°56’68.18”E

5

Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs ir unikāla vieta, kurā jebkuram apmeklētājam 
kopš 1992. gada tiek dota iespēja vērot mākslas un dabas mijiedarbību. Muzejs ir 
kļuvis par nozīmīgu kultūras centru, ko atzinuši mākslinieki un apmeklētāji. Muzeja 
pastāvīgo kolekciju veido vairāk nekā 150 mākslas objektu, kas radīti simpoziju, plenēru 
un darbnīcu laikā. Tajā apskatāmi gan tēlnieka Ojāra Arvīda Feldberga, gan Latvijas 
un ārzemju mākslinieku darbi. Brīvdabas muzejā izveidotas pastaigu takas no viena 
kilometra līdz trīs kilometru garumam. Atvērts krodziņš  „Dāre” un viesu nams.

SABILES PILSĒTA UN ABAVAS PAGASTS

1210 11



Sasmakas ezers, Valdemārpils
www.valdemarpils.lv 
    63254762, 25426323
GPS kordinātes 57°36’67.39”N, 22°60’67.54”E 

Sasmakas ezera atpūtas vieta attīstījusies pakāpeniski un nemanāmi ieņēmusi 
nozīmīgu vietu novada atpūtas vietu sarakstā. Šeit uzskatāmi redzams ieguldītais darbs, 
kas ezera pludmali vērš viesiem īpaši tīkamu, definējot to par Valdemārpils vizītkarti. 
Katru gadu pludmales teritorija tiek labiekārtota un papildināta ar sporta un rotaļu 
elementiem – turpat 1000 eiro izlietots bērnu rotaļu laukuma papildināšanai. Ar Eiropas 
Savienības projektu atbalstu ierīkots sporta laukums, uzbūvēta platforma ar soliem, 
ierīkotas divas laipas, izvietoti soli un galdi, uzstādīti āra trenažieri. Vide tā vien rosina 
aktīvai atpūtai, nodrošinot iespēju arī laiski zvilnēt ezera krastā.

Iebraucot atpūtas vietas teritorijā, ikvienu sagaida interesants vides objekts – 
gliemezis. Tas parāda Valdemārpils attīstību – mērķtiecīgu un neapturamu.

Sasmakas ezera pludmale
VALDEMĀRPILS PILSĒTA UN ĀRLAVAS PAGASTS

6

12 13



Igurda Baņķa amatnieka sēta  „Kauliņi” ir viena no izcilākajām lauku sētām Kurzemē. 
Tajā apskatāmi koktēlnieka meistara darbi, aiz vējdzirnavām daudzveidīgās puķu 
dobes. Īpaši iecienīts ir brauciens pa 900 metru garo sliežu ceļu ar Ārlavas bānīti. Igurds 
Baņķis izpētījis, un to atceras arī vecākā paaudze, ka agrākajā Ārlavas pagastā ir gājuši 
divi mazbānīši: viens tuvu Ārlavas baznīcai 1921. gadā, bet otru 1932. gadā uzbūvēja 
maršrutam Roja – Valdemārpils – Talsi. Meistars bānīša sliežu ceļu izbūvējis savā sētā, 
tas lieliski iederas arī šodienas ainavā. Bezzirga mazgabarīta motora droška arī ir 
Igurda Baņķa jaunievedums, patapinot ideju par pirmskara Latvijā un senākos laikos 
populārajiem zirgu ratiem, sauktām par droškām. Tā jau daudzkārt pielietota svinīgos 
izbraukumos, piemēram, pilsētas svētkos un kinofestivāla  „Rojal” atklāšanā. Drošku 
iemīļojuši kāzinieki un daudzie  „Kauliņu” viesi.

Ārlavas bānītis

Amatnieku sēta „Kauliņi”, Ārlavas pagasts
www.meistarsigurds.lv
    29430282
GPS koordinātes 57°39’86.54”N, 22°57’98.98”E 

VALDEMĀRPILS PILSĒTA UN ĀRLAVAS PAGASTS
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Brīvības iela, Stende
www.stende.lv 
    63232132
GPS kordinātes 57°21’56.49”N, 22°26’58.67”E

Dumpīšu iela 3, Stende
www.stende.lv
GPS koordinātes 57°14’81.37”N, 22°53’83.93”E 

8 9

Stendes karoga laukums izveidots jau 1989. gadā, kad iedzīvotāji, neskatoties 
uz politisko situāciju, šajā vietā uzdrošinājās pacelt Latvijas valsts karogu. Laukums 
atjaunots 2008. gadā, ieguldot tajā daļu no novadu apvienošanai piešķirtajiem 
līdzekļiem. Šobrīd tā ir viena no jaukākajām atpūtas vietām Stendē, kur var vērot ūdens 
un dabisko gaismu spēli strūklakā.

Stendes karoga laukums
Stendes brīvdabas estrāde ekspluatācijā nodota 2013. gadā. Estrāde tapusi Latvijas 

– Igaunijas starpvalstu projektā, tā atrodas blakus Stendes pārvaldei. Uzceļot estrādi, 
iedzīvotāji ieguvuši vietu ne tikai kultūras pasākumu organizēšanai, bet arī papildu 
sakoptu atpūtas teritoriju. 

Stendes brīvdabas estrāde
STENDES PILSĒTA STENDES PILSĒTA
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Observatorija Balgales pagasta  „Lielzeltiņos” ir lauku teritorijai savdabīgs objekts, 
kura iniciators ir Sergejs Kļimanskis, uzņēmējs no Rīgas, kam astronomija ir vaļasprieks 
jau no skolas gadiem. Balgale ir ļoti atbilstoša vieta observatorijas būvniecībai, jo 
atrodas tālu no pilsētām ar spēcīgu apgaismojumu, kas citā situācijā būtu zaudējums, 
bet astronomijai - ieguvums.

Astronomijas popularizēšana Kurzemē un Latvijā ir jaunuzceltās observatorijas 
mērķis. Patlaban observatorijas tehniskais aprīkojums ļauj veikt vizuālos novērojumus. 
Pabeidzot iesākto, teleskops būs pilnībā automatizēts. Tad būs iespējama ne tikai 
vizuālā novērošana, bet varēs, sēžot mājās pie datora, redzēt debesis virs  „Lielzeltiņiem”, 
būs iespējama arī fotografēšana. 

Observatorijas kupols ir trīs metru diametrā, kas nostiprināts ar stikla šķiedru. Kupols 
ir automatizēts, vadāms ar tālvadības pulti. Nākamajā gadā plānots pilnībā automatizēt 
teleskopa vadību, lai to varētu pārvaldīt caur internetu. Savukārt teleskopa diametrs ir 
30 centimetru, kas ir gana nopietns izmērs pētījumu veikšanai. 

„Lielzeltiņi” ir piemērota vieta, lai nekļūstot par astronomu, kas dzīvo tikai tumsā, 
sajustu debess juma varenību un apzinātos, ka cilvēce tikai tāds niecīgs puteklītis vien ir. 

Observatorija

„Lielzeltiņi”, Balgales pagasts
    29209002
GPS koordinātes 57°14’74.12”N, 22°90’94.22”E

BALGALES PAGASTS
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Kaļķleju svētavots Balgalē, kilometra attālumā no Galtenes muižas, ir zināms kā 
sena kulta vieta, kur agrāk nesti ziedojumi, bet avota ūdens izmantots dziedniecībā. 
Avots iztek no trīs metrus dziļa padziļinājuma, veido dažus kvadrātmetrus lielu izteku, 
kas kā strautiņš ietek Oksles upē. Vecākā, arheologiem zināmā, svētavota tiešā tuvumā 
atrastā monēta kalta jau 1854. gadā, taču pieļaujams, ka avots dažādām kulta izdarībām 
izmantots jau daudz senāk. Ūdens avotā vārās un kuļ uz augšu iedzeltenas smiltis, bet 
tas ir dzestrs un tīrs – tāds, ko vien gribas pasmelt saujā un izbaudīt.

Kaļķleju svētavots

„Doras” (māju tuvumā), Balgales pagasts
GPS koordinātes 57°9’1.418”N 22°50’10.007”E

BALGALES PAGASTS
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Spāres baznīcu no mūra licis celt Spāres dzimtkungs Georgs Fišers 1658. gadā. 
Baznīca pārbūvēta 1747. gadā pēc Spāres muižas toreizējā īpašnieka Georga Kristofa 
fon Rādena rīkojuma. Baznīcas arhitektūra ir visai savdabīga, un astoņstūra formā celtā 
ēka bez torņa ir viens no retajiem šāda tipa dievnamiem Latvijā.  Padomju laikā Spāres 
baznīca tika izpostīta, bojā gāja visa tās 18. gs. iekārta – ērģeles un altāris, taču kopš 
1989. gada Ziemassvētkiem te atkal notiek dievkalpojumi. 2015. gada pavasarī ērģeļu 
meistara Jāņa Kalniņa vadībā baznīcā uzstādīja ērģeles, kas atceļojušas atpakaļ no 
Zviedrijas uz Latviju, un maija beigās notika ērģeļu iesvētīšanas dievkalpojums.

Spāres baznīca

Spāres baznīca, Spāre, Ģibuļu pagasts
    29136203, 28620076
GPS koordinātes 57°13’99.16”N 22°16’32.52”E

ĢIBUĻU PAGASTS
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Čakstes iela Spārē par spīti pārmaiņu vējiem labā stāvoklī saglabājusi iepriekšējo 
laiku akmens bruģa segumu. Uz šo romantiskā izskata ielu, kur vēl tagad iztēlē var 
dzirdēt smalku dāmu papēdīšu klaudzoņu un elegantu vīru augstās cepurēs murdoņu, 
ved ceļš no Lielspāres – paša Spāres ciemata centra. Tagad to raksturo rāms miers un 
plaukstošs zaļums, bet agrāk – zirgu piesiešanas vietas ierastie trokšņi, mazu bodīšu, 
maizes ceptuves un kafejnīcas kārdinošās smaržas, kurpnieka, ārsta un aptiekas 
apmeklētāju drūzmas radītais troksnis. Čakstes iela ikvienu izzināt gribētāju aizved līdz 
pat dzelzceļa stacijai un šarmanta izskata agrāko laiku ūdenstornim. Spāre ir ne tikai 
viens no retajiem pagastiem, kur redzams bruģis, bet šeit arī saglabātas ielas un to 
nosaukumi – kopumā desmit. 

Čakstes iela Spārē
ĢIBUĻU PAGASTS

Čakstes iela, Spāre, Ģibuļu pagasts
GPS koordinātes 57°21’56.49”N, 22°26’58.67”E

13

24 25



14

Laumu dabas parks liek apbrīnot ne tikai dabas un atpūtas iespēju daudzveidīgumu, 
bet arī spēcīgo dzimtas izjūtu – šeit spilgti redzams, kā izpaužas saimniekošana vairākās 
paaudzēs.  „Laumu” saimnieki ir vienisprātis – dzīvē svarīgākais ir paaudžu pēctecība un 
ikvienā detaļā jaušams, ka  „Laumas” ir cieši ielaidušas saknes cilvēkos, kas te saimnieko 
jau vairāk nekā 25 gadus. 

Dabas parka saimnieka Roberta Riekstiņa tēvs Ilmārs vēl tagad atceras, kā no ūdens 
un no kādreizējās Ārlavmuižas slīkšņainajiem brikšņiem nācies atkarot katru parka 
pēdu. Toties tagad parka taku daudzveidība ikvienu aizved izzinošā ceļojumā, savām 
acīm ļaujot saredzēt dabas un cilvēka mijiedarbību. Vienam otru netraucējošu.

Bieza un sātīga Ugunskura namiņā vārīta zupa vai siltas, medū mērcētas, pankūkas 
apmierinās ne tikai katra vēdera vēlmes, bet ar īpašo noskaņu veldzēs arī dvēseles alkas. 

Laumu dabas parks piedāvā vienu no retajām iespējām Latvijā spēlēt diska golfu. 
Teritorijā ierīkoti 18 grozi un izveidotas divas trases gan iesācējiem, gan šīs spēles 
profesionāļiem. 

Laumu dabas parka īpašnieki allaž domā par vides uzlabošanu, tādēļ atjaunotas 
norāžu zīmes, tapis romantisks namiņš kokā, bet uz vecā pagraba pamatiem tūdaļ tiks 
uzsliets grila vai piknika nams, kamēr pagrabs izslāpušajiem atpūtniekiem piedāvās 
atspirdzinošus dzērienus. 

Tikmēr parka piekalnītē, rāmā mierā un dabas skaņu ielenkumā, manāma koka 
skulptūra. Izrādās, pie tā, lai taptu šis darbs, kas simbolizēs  „Laumu” sīksto dzimtu 
trijās paaudzēs, strādā amatnieks Igurds Baņkis ar mācekļiem. Arī citi lēnām iesakņojas 
Laumu dabas parkā.

Laumu dabas parks
ĪVES PAGASTS

„Laumas”, Īves pagasts
www.laumas.lv 
    26403240, 29477731
GPS koordinātes 57°37’05.86”N, 22°52’94.33”E
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Tiņģeres muiža „Pils”, Tiņģere
    63254055, 29172760, 
GPS koordinātes 57°26’53.617”N 22°31’37.333”E

Tiņģeres pils nav tikai kultūrvēsturisks objekts, paši iedzīvotāji to dēvē par „radošāko 
ēku” pagastā. Un ne velti – šeit, nebūdamas greizsirdīgas, apvienojušās visas mākslas un 
notiek aktīva tiņģernieku sabiedriskā dzīve. Pilī var atrast visu, kas nepieciešams un kas 
vajadzīgs cilvēka labsajūtai – pagasta pārvaldi, pastu, baznīcu, bibliotēku, nodarbību 
telpas, novadpētniecības istabu, trenažieru zāli un arī izstāžu zāli. Plašā interešu 
pārstāvniecība radošiem liek būt arī pils darbiniekiem, kas gadu gaitā iemanījušies 
sadzīvot ar sarežģīto, bet tajā pašā laikā ļoti interesanto ikdienu.

Ja vēlies par radošumu ne tikai lasīt, bet arī izjust to dzīvē, tad Tiņģeres pils piedāvā 
arī tūrisma pakalpojumus un dažādas tematiskas programmas.  Piemēram, romantikas 
cienītājiem ir iespēja ietērpties princešu kleitās un kungu smokingos, klausīties dzejas 
lasījumos Mīlestības saliņā. Savukārt tiem, kas ilgojas ieskatīties pagātnes skarbumā, 
jādodas uz pils pagrabu. Tur, bijušajās kalpu istabās, var izbaudīt kalpu dzīvi un pie 
saimes galda sveču gaismā ēst gardu bukstiņu biezputru. 

Tiņģeres pilī ikvienu atbraucēju gan sagaida, gan pavada simtgadīga Zelta lietus 
koka smarža – sajūti arī tu!

Tiņģeres pils 
ĪVES PAGASTS
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Dabas parks  „Engures ezers”  ieved rimtā un nesteidzīgā pasaulē. Engures ezers 
un tā piekraste ir jauks un kluss stūrītis, kur valda modernajai pasaulei jau aizmirstas 
noskaņas – pār ezeru laižas balti gulbji, skan ķīru balsis, smaržo kadiķi un orhidejas, bet 
putnu vērotāji un makšķernieki, lai arī blakus, tomēr ir tik nemanāmi.

Dabas parks dibināts 1998. gadā, bet tā vēsture aizsākusies jau 1957. gadā, kad tika 
noteikts īpašs režīms putnu aizsardzībai. Engures dabas parkā ligzdo 186 putnu sugu, 
teritorija var lepoties ar lielu orhideju dzimtas sugu daudzveidību – te aug 22 no Latvijā 
sastopamajām 32 orhideju dzimtas sugām. Līdz ar to Engures ezera piekraste ir kā 
saldais ēdiens ikvienam dabas mīļotājam.

Savukārt Krievragciema ezera piekrastes pļavās ganās vairāk nekā 50 savvaļas 
liellopi – Hailander, Šarlote un Alpengrey govis, kā arī Konik šķirnes zirgi. Šeit atrodas 
arī laivu bāze  „Mazsaliņas”, kur var atpūsties un makšķerēt, izīrējot laivu un arī atpūtas 
namiņus. 

Dabas parks „Engures ezers”
KŪĻCIEMA PAGASTS

Ķūļciema pagasts
www.eedp.lv
    63161198, 29474420
GPS koordinātes 57°27’09.71”N, 23°07’53.78”E 
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Laidzes ezers, Sārcene, Laidzes pagasts
GPS koordinātes 57°29’07.82”N, 22°68’55.92”E

Laidzes ezers ir Laidzes pagasta seja un viena no tā identificēšanas zīmēm. Tas 
ir 170,5 hektārus plašs un par to rūpējas biedrība  „Laidzes ezers”. Patīkamu atpūtu 
iespējams izbaudīt Laidzes ezera Sārcenes daļā, ko apsaimnieko uzņēmums SIA 
„CVS”. Ezera teritorijā uzbūvēts neliels atpūtas namiņš ar ģērbtuvēm un uzstādītas 
novērošanas kameras, lai nodrošinātu šīs vietas sakoptību. Izpļaujot niedres, izveidota 
ērta vieta peldēšanai. Ezera vide ir piemērota arī makšķerēšanas entuziastiem – šeit ir 
iespējams iznomāt piecas laivas, ko izmantot arī ezera ainavas izbaudīšanai.

Arī nākotnes plānu, kā pilnveidot Laidzes ezera apkārtni, netrūkst – viena no 
iecerēm – kempinga un sporta laukuma ierīkošana. Esi bijis Laidzē, bet neesi bijis 
Laidzes ezera krastā? Tātad jābrauc vēlreiz!

Laidzes ezers
LAIDZES PAGASTS
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Ja vēlies apjaust dabas varenību un izbaudīt tās dziedinošo spēku, tad pieglaud 
vaigu Popraga liepai! Tās iespaidīgums skatāms 24 stumbros un atrašanās vietā – zemes 
spēka vai āderu krustpunktā.  

Ja vētra nolauž dobumaino stumbru, atlikušie sānu zari aug ar trīskāršu spēku, un 
atvases izdzenas no celma – šo koka izmisīgo dzīvot vēlmi var redzēt, vien palūkojoties 
uz Popraga liepu. 

Lai arī daudzstumbru kulta liepas ir atrodamas vēl dažviet Latvijā, tomēr Popraga 
elku liepa ir aizsargājams un unikāls dabas retums. Zinātāji uzskata, ka pie liepas 
senatnē bijusi upurvieta, un apgalvo, ka uz leju augošie koka zari liecina par labu 
enerģētiku. 

Gribi atsaukt atmiņā izjūtas, kas rodas, sēžot mātes klēpī? Ierāpies Popraga liepas 
daudzstumbru viducī!

Popraga liepa

Popraga dzirnavas, Laidzes pagasts
GPS koordinātes 57°19’31.472”N 22°39’12.474”E

LAIDZES PAGASTS
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Viens no Laucienes lepnumiem un ievērojamajiem kultūrvēsturiskajiem 
mantojumiem ir Nurmuiža. To 2005. gadā iegādājās Aizkraukles bankas prezidents 
Oļegs Fiļs. Tolaik Nurmuiža bija sliktā tehniskajā stāvoklī, daudz ēku bija jau zaudētas, jo 
to atjaunošanā netika ieguldīts finansējums.  

Toties 2005. gadā sākās vērienīga kompleksa atjaunošana. Pati pils ēka kā saldais 
ēdiens atstāta turpmāko darbu sarakstā. 

Pils priekšā redzams parādes laukums, kam senāk bija noteikta ierobežota piekļuve. 
Šīs divas pasaules – pils iemītniekus un zemniekus – norobežoja vārtu tornis. Nu jau 
Nurmuižā atjaunots lielais zirgu stallis, ir aplūkojams neliels viduslaiku cietums – tas 
fiksēts jau 1905. gada tiesu protokolos kā nepaklausīgo revolucionāru ieslodzījuma 
vieta. Patlaban tiek atjaunota ratnīcas ēka, bet kompleksā paredzēts arī krogs. Savukārt 
smēdē jau tagad ierīkota atpūtas zona ar atbilstošu interjeru un pirti. 

Nurmuiža

Nurmuiža, Laucienes pagasts
    29171700, 28785676
GPS koordinātes 57°13’37.686”N 22°45’44.892”E 

LAUCIENES PAGASTS
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Viens no Ziemeļkurzemes izcilākajiem dievnamiem atrodas Laucienē. Tā ir Nurmes 
baznīca, kas aizvadītajā gadā atzīmēja 420 gadu jubileju. Baznīca tapusi pakāpeniski un 
pēdējā tās zeltināšana notikusi 1934. gadā.

Tikai šajā kultūrvēsturiskajā piemineklī var apskatīt zem baznīcas grīdas esošās 
baronu Firksu dzimtas kapenes, kur Dieva mierā dus 14 baronu dzimtas pēcteči, un 
izjust pietāti pret aizgājušā laika varenību. 

Baznīcas unikalitāte slēpjas arī tās grīdas gleznojumā – tā ir grezna, akmenī kalta 
kapa plāksne, kas veltīta Georga fon Firksa un viņa sievas Annas piemiņai. Šo veidojumu 
speciālisti uzskata par vienu no izcilākajiem akmens tēlniecības pieminekļiem Latvijā. 
Arī savdabīgais altāris un kancele liecina par kāda nezināma autora pilnīgi oriģinālu 
rokrakstu, Latvijā sastopamu vienīgi Nurmes baznīcā.

Nurmes baznīca
LAUCIENES PAGASTS

Lauciene, Laucienes pagasts
    29141856
GPS koordinātes 57°13’43.205”N 22°44’52.598”E
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Mundigciems, Lībagu pagasts
GPS koordinātes 57°21’62.88”N, 22°60’33.45”E

Patīkamas pārmaiņas skārušas Mundigu ezeru, liekot ikvienam, kas šeit reiz 
bijis, vēlēties atgriezties. Kā ikviena laba iecere, tā arī Mundigu ezera teritorijas 
labiekārtošana ir bijis daudzu cilvēku kopdarbs. Tāpēc vietējo cilvēku idejām, 
ir piesaistīts finansējums, lai nodrošinātu drošu vides pieejamību visu paaudžu 
iedzīvotājiem. Veicinot veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu un atpūtu, ir labiekārtota 
teritorija pie Mundigu ezera. Iedzīvotāju ērtībām izgatavoti un uzstādīti masīvkoka 
soli ar atzveltnēm un galds, saulessargi, atkritumu urnas, pārģērbšanās kabīnes, bērnu 
rotaļu kuģis, trīs āra trenažieri un velosipēdu novietne. Tādējādi radīti visi nepieciešamie 
priekšnosacījumi labai un kvalitatīvai atpūtai. 

Mundigu ezers
LĪBAGU PAGASTS
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Ziemeļkurzemes augstākajā virsotnē – Kamparkalnā (174,4 metrus virs jūras līmeņa) 
– 2008. gadā uzcelts 28 metrus augsts skatu tornis. No tā skaidrā laikā var saskatīt 
30 kilometrus attālumā esošo jūru. Torņa celtniecību īpaši šaurā un nelielā laukumā 
veikuši vien trīs amata meistari no Latgales, līdz ar to tornis kalpo cilvēku mērķtiecības 
apliecinājumam. 

Skatu tornis atrodas dabas parka  „Talsu pauguraine” teritorijā. Dabas parks, kas 
iepriekš bijis aizsargājamo ainavu apvidus, dibināts 1987. gadā.

Kamparkalna skatu tornis

„Dziļlejas”, Lībagu pagasts 
www.kamparkalns.lv
    29518415, 29860075
GPS koordinātes 57°13’18.624”N 22°38’35.398”E 

LĪBAGU PAGASTS
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Teritorijas ziņā mazais Lubes pagasts sevī paslēpis kādu līdz šim neiepazītu brīnumu 
– Lūrmaņu klintis un Lūrmaņu avotu. Lūrmaņu klintis ir ģeoloģisks dabas piemineklis 
400 metru garumā un sešu metru augstumā. Pelēcīgi sarkanīgās smilšakmens klintis 
Rojas upes krastos var iepazīt, dodoties pa izveidoto tūristu taku. Tā vijas no Mārkciema, 
ceļā ļaujot sastapt Lūrmaņu smilšakmens klintis, dižkalnu, dižozolus un arī Lūrmaņu 
avotiņu. Lūrmaņu avots iztek no ielejas stāvākās nogāzes un krīt nelielā strūklakā no 
aptuveni metra augstuma. Līdz avotam ved jaunas, stabilas koka kāpnes, tā atvieglojot 
piekļuvi ūdens ņemšanas vietai. Jau senie latvieši vēso un spirdzinošo avota ūdeni 
lietoja dziedniecībā, apzinoties tā labvēlīgo ietekmi. Mums, to pēctečiem, tikai jāprot 
izmantot dotās iespējas un saskatīt ikdienišķajā daļu no neparastā.

         Lūrmaņu avots un         
Lūrmaņu atsegumi

LUBES PAGASTS

Lubes pagasts (Rojas upes krastā)
Lūrmaņu avots GPS koordinātes 57°42’87.28”N, 22°70’14.71”E
Lūrmaņu atsegumi GPS koordinātes 57°43’27.61”N, 22°71’85.13”E
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2015. gadā ar tēlnieka Kristapa Gulbja izdomu Talsu novada robežzīmes ieguva 
jaunu identitāti – vizuālajā noformējumā iestrādātu svītru kodu un novada saukli „Ieaud 
savu stāstu”. Jaunās novada robežzīmes uzstādītas autoceļu posmos  „Rīga – Ventspils”, 
„Ventspils – Rīga” un „Kuldīga – Līgas”. 

Talsu novada robežzīmes ir identitātes un vietas piederības apliecinājums, kas 
cilvēkos spēj radīt patriotismu un dižošanos. Talsu novada robežzīmes ir vides telpas 
sakopšana, kas nedod materiālu labumu, bet kalpo par ieguldījumu nākotnē. Talsu 
novada robežzīmes ir kopējā stāsta ieaušana Ziemeļkurzemē. 

Šis, no 350 līdz 400 kilogramiem smagais nerūsējošā tērauda gabals, nav tikai 
statisks objekts. Tā ir selfiju un kopbilžu, satikšanos un šķiršanos vieta, ko ikviens 
iebraucējs novadā aicināts apveltīt ar personīgām emociju niansēm – tā, lai stāsts, ko 
ieaužam, veidojas krāsains un pamatīgs – kā ikviena cilvēka dzīve. 

Talsu novada robežzīme
Uz Strazdes pagasta ainavu var palūkoties nedaudz neierasti – uzkāpjot pakalnā pie 

„Zaļās saules” zīmes. 
Tā ir noslēpumu apvīta vieta. Stāsta, ka tēlnieka Viļa Titāna darinātā  „Zaļās saules” 

zīme ir veltījums Latvijas zaļajiem mežiem. Ar Saules zīmju simboliem tēlnieks bija 
iecerējis atzīmēt Talsu rajona galējos punktus – Kolku un Strazdi, nevilšus uzzinot, ka 
savulaik Krišjānis Valdemārs, veicot rasējumus kartē, atzinis Kolku par Eiropas centru, 
velkot taisnu līniju kartē  „Kolka - Roņu sala - Ainaži”. Braucot pa Ventspils šoseju un 
vērojot Saules zīmi, rodas iespaids, ka saule griežas līdzi visu ceļa posmu, kamēr acs 
vien to saredz.

Zaļā saule
STRAZDES PAGASTS

Talsu novada robežzīme, Strazdes pagasts
GPS koordinātes 57°11’62.83”N, 22°75’13.74”E

STRAZDES PAGASTS

Piemiņas zīme „Zaļā saule”, Strazdes pagasts
GPS koordinātes 57°8’33.266”N 22°44’26.408”E
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Vai zināt, ka Vandzenes pagastā var redzēt ceturto lielāko akmeni Latvijā? Ja ne, 
tad ir pēdējais brīdis doties aplūkot Tilgaļu milzakmeni – pašu dižāko Kurzemē. Senāk 
akmens ir mēģināts izpostīt, tādēļ tas ieguvis neregulāras formas, šķautņainumu un 
stāvas malas. 

Teika vēsta, ka netālu no akmens atradušās Tilgaļu mājas un Tilgaļu baznīca, kas 
mēra laikā iznīcināta. Pie akmens katru vasaru tradicionāli satiekas Tilgaļu dzimta, kas 
vietu turpina sakopt un labiekārtot. Ikdienā kārtību pie iecienītā tūrisma objekta uztur 
pagasta pārvalde. Netālu no akmens atrodas literāta Viļa Veldres dzimtas mājas  „Kalēji”, 
kura piemiņas istaba apskatāma Vandzenes viesu namā  „Rezidence”. Pastāv uzskats, 
ka rakstnieks iedvesmu smēlies tieši milzu akmens pakājē – pārbaudi arī tu, vai pie tā 
jūtama mākslas mūza!

Tilgaļu (Lielais, Vandzenes, 
Krauju) akmens

Tilgaļu (Lielais, Vandzenes, Krauju) akmens
(Vandzene - Valdemārpils ceļa malā)
GPS koordinātes 57°21’9.608”N 22°43’16.885”E

VANDZENES PAGASTS
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Vandzenes muižas parku 19. gadsimta vidū ierīkojis barons Heikings, bet parka 
pēctečiem pieticis uzņēmības to saglabāt arī mūsdienu cilvēku acīm. Varenie parka koki 
glabā aizraujošas leģendas un, ja prastu runāt, atklātu simts un vienu iedvesmojošu 
atmiņu stāstu. 

Kopš 1977. gada parks iekļauts dabas aizsargājamo objektu sarakstā, bet tā platība 
ir iespaidīga – 21 hektārs, kas prasa nemitīgu darbu, bet atdara ar neizmērojamu 
gandarījumu. Simts gadus vecu liepu alejas galā atrodas muižnieku kapenes.

Kāda no teikām runā par Vandzenes svēto koku – ozolu, kas spējis dziedināt. Kad to 
nozāģēja, dziedinošās spējas mantojuši visi parka koki. Ja netici – pārbaudi, pieglaužot 
tiem vaigu, sajūtot raupjo koku ādu ar plaukstu vai atspiežot pret kādu no tiem 
nogurušo muguru!

Vandzenes parks
VANDZENES PAGASTS

Vandzenes muiža, Vandzenes skola, Vandzenes pagasts
    63225081, 26113095
GPS koordinātes 57°19’39.396”N 22°48’9.5”E
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Valdgales pagastā atrodas Krišjāņa Valdemāra dzimtas mājvieta  „Vecjunkuri”, kur 
Krišjānis mitis līdz desmit gadu vecumam.  Tagad ceļš uz  „Vecjunkuriem” vijas gar 
plašiem laukiem, bet 19. gadsimta pirmajā pusē te pletušies meži un ar krūmiem 
aizaugušas ganības.  

Šodien par „Vecjunkuriem” liecina 1975. gadā K. Valdemāram par godu ierīkots 
piemiņas akmens un ēkas pamatu fragmenti – nezinātāja acij tikpat kā nemanāmi. 
Tomēr uz  „Vecjunkuriem”, lai palūkotu, kur agrāk mitis visiem tik dzirdētais K. Valdemārs, 
dodas gan tūristi, gan pagasta viesi un iedzīvotāji. Kā nu ne – teritoriju apkopj pagasta 
pārvalde, bet pavisam nesen te izveidota ugunskura vieta un ierīkoti soliņi – viss, lai tuvi 
un tāli ciemiņi atvilktu elpu pēc gara ceļa.

Krišjāņa Valdemāra dzimtas 
mājvieta „Vecjunkuri”

VALDGALES PAGASTS

Valdgales pagasts 
GPS kordinātes 57°18’55.436”N 22°26’52.134”E
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Jaunpagasta attālākajā malā redzama vienīgās vecticībnieku baznīcas 
Ziemeļkurzemē torņa smaile. Virbos vecticībnieki uz dzīvi apmetušies aptuveni 1908. 
gadā, bet dievkalpojumi iesākumā noturēti Jevseja Dembovskova un Feodoseja 
Stepanova mājā. Tikai vēlāk Dievvārdi tika teikti jaunuzceltajā baznīcā. 

Dievnams, kas ir taisnstūra celtne ar galvenajā fasādē piebūvētu torni, iesvētīts 
1928. gadā. Ap 90. gadu vidu draudze pārstāja darboties un dievnams cieta no 
vandāļu uzbrukumiem, taču nu jau vairākus gadus tā atkal ir dzīvības pilna. Baznīca 
un Neivakenas draudze pamazām atdzimst, par ko liecina arī draudzes uzņēmīgie 
mēģinājumi ēku atjaunot.

Neivakenas vecticībnieku 
baznīca

Vecticībnieku baznīca, Jaunpagasts, Virbu pagasts
GPS koordinātes 57°12’51.05”N, 22°65’04.21”E

TALSU NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Lielā ielā 19/21 (Talsu tautas namā), Talsi, Talsu novads, LV-3201,
    63224165, 26469057, 
www.talsitourism.lv, tic@talsi.lv 
GPS koordinātes 57°24’ 42.51”N, 22°59’11.84”E

SABILES TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads, LV-3294,
    27841827, 63252344, 
www.sabile.lv, info@sabile.lv, tic_sabile@inbox.lv
GPS koordinātes 57°04’80.73”N, 22°57’08.96”E

VALDEMĀRPILS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS, 
Raiņa iela 14a, Valdemārpils, LV-3260,
    25426323, 63254762, 
www.valdemarpils.lv, valdtic@inbox.lv
GPS koordinātes 57°37’00.98”N 22°59’20.10”E

VIRBU PAGASTS
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