
3. Talsu pauguraine 
kājāmgājējiem
Dabas parks “Talsu pauguraine” Talsu novadā 
www.talsupauguraine.lv

  marŠruTi

Talsu pauguraines dārgumi
Maršruts: Talsi–Ebreju kapi–Bijusī šautuve–Sapņu ezers–Sirds ezers–Sukturi–Talsi
Attālums: 6 km Ceļa segums: meža takas, grants, asfalts
Ilgums: 2 h Grūtības pakāpe: vidēja

Vanagkalna mistērijas
Maršruts: Talsi–Ābeļu ezers–Kamparu ezers–Vanagkalns–Kamparkalna skatu tornis–
Villu grants karjers–Mundigciems–Talsi
Attālums: 14 km Ceļa segums: meža takas, grants, asfalts
Ilgums: 3,5 h Grūtības pakāpe: vidēja

Talsu pauguraines šarms
Maršruts: Talsi–Sukturi–Sirds ezers–Sapņu ezers–Kamparkalna skatu tornis–
Vanagkalns–Kamparu ezers–Ābeļu ezers–Talsi
Attālums: 18 km Ceļa segums: meža takas, grants, asfalts
Ilgums: 4,5 h Grūtības pakāpe: grūta
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Sirds ezers

4. Kamparkalna skatu tornis

5. Vanagkalns

3. Integrētais augļu dārzs “Kurzemnieki”

1. Pastaigu takas atpūtas vietā “Rīti”

Talsu pauguraines 
dārgumi

Vanagkalna 
mistērijas

Talsu pauguraines 
šarms

Noskenē QR kodu un atver maršrutu Endomondo aplikācijā

  kO apskaTĪT
1. Pastaigu takas atpūtas vietā “Rīti”. Pastaigu takas bez maksas, piknika vietas un sporta 

laukumu izmantošana, saskaņojot ar īpašnieku, “Rīti”, Laidzes pagasts, 29287285 
2. Sapņu ezers un Milzu kalns, valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis. Piknika vieta, 

Laucienes pagasts, GPS-57.238583  22.636917 
3. Integrētais augļu dārzs “Kurzemnieki”, “Kurzemnieki”, Lībagu pagasts, 29279461, 

abolucipsi.lv
4. Kamparkalna skatu tornis. Ziemeļkurzemes augstākā virsotne, Lībagu pagasts, GPS-

57.214287  22.642994 
5. Vanagkalns - valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis, kulta vieta, Lībagu pagasts, 

GPS-57.222488  22.623638 
6. Smilts-grants atradne “Villas” - iespaidīgs skats uz grants karjeru, “Karjers Talce”, 

Lībagu pagasts, 63291311, sc.lv

  kur palikT
— Mācību centrs un viesnīca “Mežmāja”  -40, “Mežamājas”, Laucienes pagasts, 

22029058, mezmaja.weebly.com 
— Lauku māja „Kurzemnieki”  -2, “Kurzemnieki”, Lībagu pagasts, 29279461, 

abolucipsi.lv, booking.com   
— Viesu nams „Pie Ābelītes”  -14, “Ābelītes”, Lībagu pagasts, 28386425, pieabelites.lv
— Viesu nams „Kamparkalns”  -12, “Dziļlejas”, Lībagu pagasts, 29518415, 

kamparkalns.lv
— Viesu nams “Bezdubeņi”, “Bezdubeņi” -12,  Lībagu pagasts, 29266236, bezdubeni.lv
— Viesu nams „Vizbulītes”  -22, “Vizbulītes”, Lībagu pagasts, 29343692, vizbuliites.lv
— Telts un piknika vieta “Pie Kamparu ezera”, Lībagu pagasts, 28706506
— Brīvdienu māja „Ausmas”  -4, “Ausmas”, Lībagu pagasts, 29498017 
— Lauku māja „Jāņkalni”  -4, “Jāņkalni”, Lībagu pagasts, 26096415, jankalni.mozello.lv
— Brīvdienu māja „Vijoles”  -10, „Vijoles”, Paugurciems, Laidzes pagasts, 29211530,  

booking.com


