Talsi un
Ziemelkurzeme

Ta l s u , D u n d a g a s , R o j a s u n M
ērsrag
a novads

Tū r i s m a c e ļ v e d i s

Pasākumi
Februārī
Sporta deju festivāls Talsos “Deviņu pakalnu ritmos”

www.talsi.lv

Maijā
Ūsiņdiena Talsu pilskalnā

www.talsi.lv

Dundagas diena

www.dundaga.lv

Rallijs Talsi

www.talsi.lv

Rojas diena

www.roja.lv

Jūnijā
Slīteres ceļotāju diena

www.slitere.lv

Līgo svētki

Jūlijā
Laumiņu svētki Laumu dabas parkā

www.laumas.lv

Jūras svētki Mērsragā, Rojā un Kolkā

www.mersrags.lv
www.roja.lv
www.kolkasrags.lv

Velomaratona “Barona taka” noslēgums Dundagā

www.dundaga.lv

Vīna svētki Sabilē

www.sabile.lv

Augustā
Lībiešu svētki Mazirbē

www.ziemelkurzeme.lv

Engures ezera svētki Ķūļciemā

www.talsi.lv

Sēņošanas festivāls “Pa dullās Paulīnes pēdām” Spārē

www.talsi.lv

Dižmāras gadatirgus Talsos

www.talsi.lv

Senās uguns naktis Rojā

www.roja.lv

Decembrī
“Piparkūku brūķis” Bukdangās pie Usmas ezera

www.bukdangas.lv

Saturs
Dabas parks “Talsu pauguraine”

2

Dabas parks “Abavas senleja”

3

Dabas parks “Engures ezers”

4

Slīteres nacionālais parks

5

Laumu dabas parks

6

Rojas apkārtnes dabas takas
un Usma

7

Pilis un muižas

8

Ievērojamas vietas

9

Baznīcas

10-11

Muzeji un kolekcijas

12-13

Amatnieki un darbnīcas

14-15

Našķi, gardumi,
degustācijas

16-17

Dārzi un daiļdārzi

18-19
20

Dzīvnieki lauku sētā
Naktsmītnes

21-24

Papildlapa
Talsu pilsētas karte
Talsu, Dundagas, Rojas un
Mērsraga novada karte
Aktīvā atpūta

Tūrisma informācijas centri un punkti
Rojas tūrisma informācijas centrs
Selgas iela 33, Roja, Rojas novads,
63269594,
rojatic@inbox.lv,
www.roja.lv

Talsu novada
tūrisma informācijas centrs
Lielā iela 19/21, Talsi,
63224165, 26469057,
talsutic@apollo.lv,
www.talsitourism.lv
Dundagas
tūrisma informācijas centrs
Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga,
Dundagas novads,
63232293, 29444395,
tic@dundaga.lv,
www.ziemelkurzeme.lv,
www.dundaga.lv
Valdemārpils
tūrisma informācijas centrs
Raiņa iela 14a, Valdemārpils,
Talsu novads,
63254762, 26691718,
valdtic@inbox.lv,
www.valdemarpils.lv

Sabiles novada
informācijas centrs
Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu novads,
63252344,
tic_sabile@inbox.lv,
www.sabile.lv
Kolkasraga apmeklētāju
informācijas centrs
Kolka, Kolkas pagasts, Dundagas novads,
29149105,
kolkacape@inbox.lv,  
www.kolkasrags.lv
Mērsraga novada
informācijas punkts
Dzintaru iela 1-dz.9, Mērsraga novads,
63235643,
mersrags@navigator.lv,
www.mersrags.lv
Ķūļciema pagasta bibliotēka –
informācijas punkts
Tīrumi-1, Ķūļi, Ķūļciema pagasts,
Talsu novads,
63254448,
bibliotekag@inbox.lv

Apzīmējumi
aizsargājamā dabas teritorija
programma jaunlaulātajiem
gids
tālruņa numurs
velomaršruts
maršruts kājāmgājējiem
izbrauciens ar jahtu vai kuģi
izbrauciens ar laivu
lidojums ar lidmašīnu
lidojums ar gaisa balonu

2
5 Kamparkalna skatu tornis un
slēpošanas trases. Kamparkalns atrodas
174 m vjl., taču uz tā uzbūvētais tornis ir
28 m augsts. No torņa visos gadalaikos
var vērot gan Talsu pauguraines mežu,
pakalnu ainavas un ezerus, gan arī tālākus
pagastus un objektus, kuru atrašanās
vietu dabā palīdz saskatīt torņa skatu
platformā uzstādītie attēli. Ziemā šeit
darbojas divas apgaismotas slēpošanas
trases. Viesu nams.
Adrese: Dziļlejas,
Lībagu pagasts, Talsu novads,
29518415, 29860075,
www.kamparkalns.lv

lauku pirtiņām Latvijā. Gadskārtu ieražas
(Ūsiņdiena un vasaras saulgrieži) pulcē
latviskās dzīvesziņas godātājus.
Folkloras teicēja Zigrīda Brāle vada
jauniķu (jaunais pāris) līdzināšanu
un pādes dīdīšanu (kristības).
Adrese: Jāņkalni,
Lībagu pagasts, Talsu novads,
26096415, www.janukalni.lv

1

3 Eiropas birzs ir Eiropas Savienības
dalībvalstu pārstāvošs koku stādījums, kas
izveidots 2004. gadā. Katrai dalībvalstij ir
veltīts tai raksturīgākais koks, un Latvijai
tas ir pīlādzis. Dažādo koku birzs kopā
veido dabas parku – veltījumu Eiropas
vienotībai.
Adrese: Meža māja, Laucienes pagasts,
Talsu novads

1 Skaņu takas Talsu mācītājmuižā
ļauj iepazīt augiem bagātas vietas
Mācītājmājas, Sirdsezera un Baložu
ezera krastos. Mācītājmuižā var apskatīt
komponista Ludviga van Bēthovena
drauga Talsu luterāņu draudzes mācītāja
un vijolnieka Kārļa Ferdinanda Amendas
(1771–1836) atdusas vietu un piemiņas
istabu.
Adrese: Mācītājmuiža,
Laidzes pagasts, Talsu novads,
63223135, 26208929

Velomaršruti Talsu apkārtnē.
Pieci velomaršruti (no 24 līdz 33 km) un
viens pastaigu maršruts “Pa velotakām
un taciņām Talsu pusē” (15 km) ļaus
iepazīt dabas un kultūrvēstures vērtības
Talsu apkārtnes pakalnos un ielejās.
63224165 (Talsu novada TIC)

4 Pastaigu taka Vanagkalnā
Vanagkalnā (sena senču svētvieta) ir vērts
piestāt un palūkoties apkārt! Tas kā ar
ozoliem, pīlādžiem un lazdām apaudzis
atsevišķs paaugstinājums paceļas pār
apkārtni, un no tā skatam paveras
Kamparu māju ieleja un pārējo kalnu –
Ozolkalna, Jāņkalna jeb Breņģu kalna,
Dāvidkalna un Kamparkalna – mežainās
muguras.
Adrese: Lībagu pagasts, Talsu novads,
29518415

2 Folkloras taka “Jāņkalni” iepazīstina
ar mūsu folkloras mantojumu – senču
rakstiem, zīmēm, dievībām, tautas
dainām. Takas garums apmēram 1,5 km.
Sportiskākie iepazīst Latviju, ceļojot
labirinta pasaulē. Iepriekš piesakoties, var
nogaršot ķūķi (biezputra) un sklandraušus,
kā arī nopērties vienā no labākajām

Gidi
Inese Vempere, 29191040
Gita Japiņa,
26300763
26182771
Dagnija Ondrupe,
Anita Laukšteina,
28363833
Inese Roze, vides gide,
26687442

Dabas parks “Talsu pauguraine”
2

Izmetot loku apkārt Talsiem ar
divriteni vai auto, pamanīsi vietas,
kas liek domāt par mazo zemi Latviju,
tās dabu, vēsturi un cilvēkiem, kuri
to veidojuši. Talsu mācītājmuižas,
Amendas istabas un Skaņu takas
dvēselisko noskaņu rada Talsu
luterāņu draudzes paveiktais.
Sapņezers, Milzukalns un Sirdsezers
liek aizsapņoties gan māksliniekiem
un mūziķiem, gan mīlētājiem!
Folkloras takā pie Jāņkalnu
mājām jūtams latviskais gars! No
Kamparkalna virsotnes paveras skats
uz jūru! Ziemā kalni un lejas gaida
ziemas prieku baudītājus – slēpotājus
un snovbordistus!
www.talsitourism.lv
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Tavā dzīvē ir par maz romantikas?
Vairo to! Uzkāp Sabiles Vīnakalnā
un nepalaid garām iespēju izbaudīt
nebijušas izjūtas, ko vari piedzīvot
tikai šeit – pašā Kurzemes sirdī!
Pedvāles brīvdabas mākslas muzejs,
Drubazu dabas taka, Imulu pasaku
taka, Abavas rumba, Zeķu krogs un
daudz citu izpriecu Tevi gaida Sabilē,
šeit Tu atpūtīsies pārsteidzoši aktīvi,
izzinoši, kultūrvēsturiski, emocionāli
un dabiski!
www.sabile.lv

7

11

7

8
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Dabas parks “Abavas senleja”
6 Pedvāles brīvdabas mākslas
muzejs ir valsts nozīmes kultūras
piemineklis un ietilpst īpaši aizsargājamā
kultūrvēsturiskā teritorijā “Abavas ieleja”.
Muzeju 1992. gadā sācis veidot viens no
pazīstamākajiem Latvijas tēlniekiem Ojārs
Arvīds Feldbergs, tādējādi realizējot savu
ieceri par plašu land art parku arī Latvijā.
Pastaigu takas 1–3 km garumā, pastaigu
ilgums 1–4 stundas. Krodziņš “Dāre” un
viesu nams.
Adrese: Pedvāle,
Abavas pagasts, Talsu novads,
63252249, 29133374,
www.pedvale.lv
7 Sabiles Vīnakalns ir unikāls ar to, ka
tas ir ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā
kā vistālāk uz ziemeļiem esošais vīna
dārzs, kur brīvā dabā audzē vīnogas. Kalna
virsotne atrodas apmēram 34 m augstumā
virs pilsētas un Abavas upes līmeņa, no tās
paveras skats uz Sabili, Abavu un Pedvāli.
Piedāvājums jaunajam pārim –
iestādīt vīnogu Sabiles Vīnakalnā!
Adrese: Sabile, Talsu novads,
63252344, www.sabile.lv
8 Botānikas taka “Drubazās” (2 km)
ir īpašs piedāvājums ar pastaigu vides
gida Māra Lāča pavadībā. Taka izveidota
Latvijas Dabas fonda un Nīderlandes
Karalistes sadarbības projekta ietvaros.

Pavasaros te zied bezdelīgactiņas, vasarās
var slāpes veldzēt avotu ūdenī un rudenī
riekstot. Lopu aplokos ganās savvaļas
govis. Saimnieks piedāvā Sabiles vīna
degustāciju, laivu nomu braucieniem pa
Abavas upi.
Adrese: Drubazas,
Abavas pagasts, Talsu novads,
26473783
9 Spēļu taka “Pasaku mežs” ar
aizraujošu spēli “meža boulings” lieliem
un maziem apmeklētājiem atrodas
Kandavas–Sabiles šosejas malā,
gleznainajā Abavas ielejā, pašā upes
krastā, viesu nama “Imulas” teritorijā.
Adrese: “Imulas”,
Abavas pagasts, Talsu novads,
63123647, 29196494,
www.imulas.lv
10 Abavas rumba. Ūdenskritums ir
35 m plats un aptuveni 1 m augsts.
Tā pamatne un arī upes gultne
ūdenskrituma apkārtnē ir veidota no
dolomīta. Upes krastā iekārtotas atpūtas
vietas teltīs nakšņotājiem un spēļu
laukumi.
Adrese: Abavas pagasts, Talsu novads,
22015165,
www.abavasrumba.lv

Jaunums! 11 Virsaišu ūdenskritums.
Virsaišu ūdenskritums ir nominēts par
Latvijas 2010. gada ģeoloģisko objektu.
Tas atrodas Virbupes labā krasta pietekā
netālu no Virsaišu mājām, un šeit ir
ierīkota aptuveni 1 km gara dabas taka.
Tās sākums atrodas Stendes–Sabiles
šosejas malā aiz stādu audzētavas
“Mazsili”. Īpaši izteiksmīgs ūdenskritums
ir pavasaros un rudeņos, kad tā platums
sasniedz 4 m.
www.talsitourism.lv

Gidi
26225644
Solvita Viļuma,
Ziedīte Začeste,
29168161
Māris Lācis, vides gids,
29616605
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12 Putnu vērošanas torņi laivu bāzē
“Mazsaliņa”, atpūtas bāzē “Bebri” un pie
Engures ornitoloģisko pētījumu centra
bāzes palīdz parka apmeklētājiem iepazīt
daudzveidīgo putnu pasauli, savdabīgo
ezera ainavu un savvaļas govju un zirgu
dzīvesveidu.

14
14

13 Savvaļas lopu aplokos Krievragā un
pie Engures ornitoloģisko pētījumu centra
bāzes ganās vairāk nekā 50 liellopu –
Latvijas zilās govis, ‘Šarolē’ un ‘Hailandes’
liellopu šķirnes, kā arī ‘Polski Conic’
šķirnes zirgi.
14 Orhideju (Orchidaceae) taka
(3,5 km). Engures ezera dabas parka
palieņu pļavas, zāļu purvi un mitrie meži
lepojas ar lielu orhideju dzimtas sugu
daudzveidību – Engures apkaimē aug
22 no Latvijā sastopamajām 32 orhideju

dzimtas sugām, tāpēc šeit ir izveidota
vienīgā savvaļas orhideju taka Baltijas
valstīs! Jūlijā dabas takā var apskatīt tikai
Kurzemē sastopamo, ļoti reto orhideju –
mušu ofrīdu (Ophrys insectifera) –
audzes, taka priecē ar dzegužpirkstīšu
(Dactylorhiza) daudzveidību un
naktsvijoļu (Platanthera) neaizmirstamām
smaržām.
15 Piejūras pļavas (51 ha platībā) ir
Latvijas apstākļiem rets un Rīgas jūras līča
Kurzemes piekrastei unikāls aizsargājams
biotops. Pļavas ir nozīmīga bridējputnu un
ūdensputnu ligzdošanas un atpūtas vieta
putnu caurceļošanas laikā. Iespēja uzkāpt
skatu platformā.
16 Mērsraga zemesrags ar Velna
akmeni – ģeomorfoloģisks objekts.

Dabas parks “Engures ezers”

13
16

Ceļojot apkārt Engures ezeram,
ieklausies putnu balsīs, ieelpo orhideju
smaržu, paglāsti zirga muguru,
vēro zilās govis, lepojies ar lielāko
makšķernieka lomu, apskati mazo
mājdzīvnieku dārzu un samīļo trusīti!
Piejūras pļavas, bākas, skatu torņi
un ostas ļaus Tev skatīties tālāk, ļaus
uz mirkli aizmirsties un sajust sevi kā
dabai piederīgu!
www.eedp.lv
www.mersrags.lv
Gids
Roberts Šiliņš,

15

12

29474420

16

5

17

Ļaujies Kolkasraga vilinājumam –
dabas skaistumam un varenībai!
Paņem savu mīļoto pie rokas, ceļo gar
jūras krastu uz Kolku! Dundagas pils
un parks, Šlīteres bāka un dabas takas,
lībiešu ciemi, Ēvažu stāvkrasts –
baudi neaizmirstamus saulrietus un
ļaujies divu vēju, divu jūru un divu siržu
spēkam! Tepat ir arī lībieši, lībiskais un
lībiešu krasts. Lībiešu zeme – priežu
smaržu, kaiju un saules apmīļota.
No Melnsila līdz Ovišiem. Ciemi un
mājas ar jocīgiem nosaukumiem.
Ļaudis ar savu valodu, savām
karoga krāsām – zaļš, balts, zils –
un savu tautasdziesmu.
www.kolkasrags.lv
www.ziemelkurzeme.lv

20

18
Slīteres nacionālais parks (SNP) ir īpaši
aizsargājama dabas teritorija, kas iekļauta
Eiropas īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā
Natura 2000. Savdabīgais parkā: Zilie kalni –
Baltijas ledus ezera krasta līnija; kangaru
vigu komplekss – īpatnējs reljefa formu
kopums, vienīgais visā pasaulē, kas apvieno
150–180 kāpu un ieplaku; Bažu purvs.
17 Kolkasrags ir šaurs zemesrags, pie
kura satiekas divas jūras – Baltijas jūrai
piegulošais Irbes jūras šaurums jeb
Dižjūra un Rīgas jūras līcis jeb Mazjūra.
18 Priežu dabas taka (1,2 km) atrodas
Baltijas jūras krastā, aptuveni 1 km no
Kolkasraga. Dabas takā var iepazīties ar
kāpu pārmaiņām laika gaitā.
Adrese: Kolka, Kolkas pagasts,
Dundagas novads,
29149105 (Kolkasraga apmeklētāju
informācijas centrs)

19 Ēvažu stāvkrasta dabas taka
(0,3 km) atrodas Rīgas–Kolkas šosejas
malā, pie Slīteres nacionālā parka robežas.
Šeit apskatāms Rīgas jūras līča Ēvažu
stāvkrasts, kas ir aptuveni 8–15 m augsts.
Adrese: Ēvaži, Kolkas pagasts,
Dundagas novads
20 Šlīteres bākas augstums virs
jūras līmeņa ir 102 m. No tās paveras
lielisks skats uz Slīteres nacionālā parka
piekrastes mežiem un jūru līdz pat Sāremā
(Saaremaa) salai Igaunijā.
Adrese: Šlītere, Dundagas pagasts,
Dundagas novads,
26649622

Slīteres nacionālais parks
Velomaršruti
Slīteres nacionālajā parkā.
Pa lībiešu ciemiem (28 km) un
Šlīteres aplis (50 km), maršruti piemēroti
aktīviem braucējiem, kuriem interesē
piekrastes daba un lībiešu kultūras
mantojums. Maršruti ved pa meža
ceļu cauri lībiešu ciemiem – Sīkragam,
Mazirbei, Košragam, Pitragam, Saunagam,
Vaidei un Kolkai.
Maršruti kājāmgājējiem
Šlīteres nacionālajā parkā.
Kolkasraga aplis (3 km), maršruts
paredzēts ikvienam kājāmgājējam, kurš
vēlas nedaudz vairāk, kā tikai aiziet
īso gabaliņu no autostāvvietas līdz
populāram apskates objektam. Tas būs
interesants veids, kā iepazīt Kolkasragu arī
no citiem skatu punktiem.
17

Gar jūras krastu (26 km), Slīteres
nacionālā parka teritorijā ietilpst ap 40 km
garš smilšains jūras krasts, kas piemērots
gan īsām pastaigām, gan vairāku dienu
pārgājieniem.
Iepazīsti Mazirbi (10 km), maršruts
paredzēts aktīviem gājējiem vai
nūjotājiem. Tajā ietverta Mazirbe un
tuvākā apkārtne, lībiešu tautas kultūras
un vēstures liecības, kas vēsta par cilvēku
dzīvi piekrastē daudzu gadsimtu garumā.
Mazbānīša dabas taka ved pa šaursliežu
dzelzceļa stigu no Mazirbes līdz Sīkragam.
Līdz 20. gs. 60. gadiem te brauca vilciens,
ko dēvēja par Mazbānīti.
SNP administrācijas adrese:
Šlīteres mežniecība, Šlītere,
Dundagas novads,
63286000, www.slitere.lv,
www.daba.gov.lv, www.celotajs.lv
Gidi
Helmuts Hofmanis, putnu vērošana,
26444121
Ina Brauna, SNP daba, tematiskās
nodarbības,
28861445, 29129926
Laila Pabērza, vides gide, 26357917
Vilnis Skuja, putnu un zvēru vērošana,
29365230

Andris Ratkevičs, dzīvnieku vērošana,
29366272
Edgars un Veronika Milleri, Mazirbe,
līvu kultūrvēsture,
29463028
Gunta Gintere, Mazirbe,
līvu kultūrvēsture,
29469165

6
Putnu taka – neparasts ceļojums
spārnoto draugu brīnumu pasaulē no
tālās senatnes līdz mūsdienām.
Meža takā – izbaudot dabas klusumu
un mieru, vienlaikus uzzini ko jaunu par
kokiem, sūnām, skudrām, vējslotām.

Laumiņas aicina atklāt dabas procesu
noslēpumus izziņu takās un piedāvā plašas
aktīvās atpūtas un lielisku svinību iespējas.
Bišu taka – aizraujoša iepazīšanās ar
bišu dzīves noslēpumiem zinoša gida
pavadībā. Vasaras sezonas siltajās dienās
katram takas apmeklētājam ir iespēja
ietērpties speciālos tērpos un pieredzējuša
bitenieka vadībā iepazīties ar bišu saimes
dzīvi stropā, izbaudīt vaska un medus
smaržu un kļūt par krustvecāku tikko
dzimušai bitītei.
Augu taka – augu mīļotājiem. Sākot
ar pumpuru plaukšanas brīdi, pirmo
gājputnu dziesmām un beidzot ar rudens
krāsu piesātināto toņu dziļumu šeit
var papriecāties par cilvēka kultivēto
dekoratīvo augu un vienkāršo lauku puķu
jauko sadzīvi.

Sporta taka – iespēja pārbaudīt līdzsvara
izjūtu, veiklību, lēkšanas prasmi, izveicību
un grāciju, pārvarot šķēršļu joslas, vai
vienkārši vērot ceļabiedru izveicību.
Robēri minigolfa taka – aizraujoša
un atraktīva spēle lieliem un maziem
spēlētājiem.
Viesu nams “Laumas” – lieliska vieta
svinību, kāzu, jubileju, semināru un citu
nozīmīgu kopā sanākšanu rīkošanai
jebkurā gadalaikā. Viesu rīcībā kamīnzāle
ar nepieciešamo aprīkojumu, naktsmājas
laumiņu valstībā, atpūtas māja ar pirtiņu.
Sirsnīgā un omulīgā gaisotnē sarūpēsim
smeķīgu maltīti no laumiņu ēdienkartes.
Vasaras kafejnīca – pēc pastaigas parkā
un aktīvās atpūtas priekiem nobaudi
tikko ceptas pankūkas, vēsā laikā sasildies
ar karstu zupu un zāļu tēju, bet vasaras
svelmē veldzējies ar aukstu saldējumu vai
kokteili.

21 Laumu dabas parks
Iepriecini savus bērnus, ģimeni,
draugus, kolēģus – dodies uz
Laumu dabas parku!
Izzini bišu un putnu dzīves
noslēpumus, priecājies par ūdensrožu
ziedu krāšņumu, nogaršo pankūkas
ar medutiņu, izlej savu vaska sveci,
uzspēlē minigolfu Robēri takā
un izbaudi naktsmieru
Laumiņu valstībā! Atpūties aktīvi,
radoši un veselīgi!
Adrese: “Laumas”, Īves pagasts,
Talsu novads,
26403240, 29477731,
laumudabasparks@inbox.lv,
www.laumas.lv

Ugunskura namiņš – omulīga vieta ar
ugunskuru goda vietā piknikam jebkuros
laika apstākļos līdz 40 personām. Katrai
gaumei sarūpēsim arī smeķīgu piknika
maltīti.
Ziemas prieki kopā ar Laumu rūķi –
jaukas aktivitātes ģimeņu, skolu, draugu
un darba kolektīvu grupām. Atnāc un
paskaties, ko putni un bites dara ziemā!
Dodies kopā ar Laumu gidiem putnu un
bišu ziemas valstībā. Varbūt atklāsi sev
ko jaunu? Možam garam un labai omai
aizmirsties rotaļās un jautrās izdarībās
kopā ar Laumu rūķi, ieklausies fantastiskos
nostāstos par rūķu brīnumaino, raibo dzīvi.
Jaunums! Laumiņu pirts un pirtnieks!
Uzticies pirtnieka prasmīgajām rokām, kur
smaržīgs pēriens lauku pirtiņā un viegla
masāža vairos dzīvesprieku, darba sparu
un mīlestību!

Kāzu programmas.
Lai jauko kāzu mirkli padarītu vēl
saldāku, jaunlaulātos aicinām paciemoties
Laumu dabas parkā un romantiskā
gaisotnē izbaudīt mazliet neparastus,
medus salduma pilnus, ūdensrožu ziedu
skaistuma apvītus patīkamus mirkļus.
Pašu jaunlaulāto rokām izlietās vaska
svecītes ar saldu smaržu vēl ilgi atgādinās
par šo skaisto dienu.

7

26
24

22

23

www.roja.lv
www.talsitourism.lv
63269594

Dina Lankovska,
26363121
Vizma Gitendorfa,
26003479
26301641
Ruta Sīpola,

Rojas apkārtnes dabas takas un Usma
22 Dabas taka “Pūrciema Baltā kāpa”
ir iekārtota Pilsupes krastā, 300–600 m
no jūras, kur pirms apmēram 4200 gadu
atradās akmens laikmeta zvejnieku
apmetne. Takas garums 900 m.
Adrese: Pūrciems, Rojas novads
23
Dabas piemineklis “Kaltenes
kalvas”. Aptuveni 1,5 km attālumā no
Kaltenes jūrmalas mežā atrodas lieli
akmens krāvumi, ko dēvē par kalvām un
kas ir valsts nozīmes īpaši aizsargājams
dabas piemineklis. Līdzīgi veidojumi
nevienā citā Latvijas piekrastē nav
sastopami. Dabas pētnieki uzskata, ka tie
veidojušies pirms vairākiem tūkstošiem
gadu, atkāpjoties Baltijas ledus ezeram.
Lai iepazītu šo unikālo veidojumu, ceļotāji
var izvēlēties divus pastaigas maršrutus –
800 m un 1,5 km garumā.
Adrese: Kaltene, Rojas novads
24
Kaltenes daba taka ar putnu
vērošanas torni. Takas posmā ir divas
skatu platformas un tornis putnu
vērošanai visa gada garumā, tajos ir
izvietoti putnu “ceļveži”. Pavasaris un
vasaras otrā puse ir labākais laiks putnu
vērošanai, jo te ir putnu barošanās un
spalvu maiņas vieta.
Adrese: Kaltene, Rojas novads

25 Bīlavu velna laiva ir viens no Latvijā
slavenākajiem vēstures pieminekļiem:
laivveida akmens krāvumi – seno
skandināvu ieceļotāju apbedījuma vieta
no Ziemeļeiropas bronzas laikmeta
(1500.–500. g. p.m.ē.).
Adrese: Lubes pagasts, ap 300 m uz
ziemeļrietumiem no Bīlavu mājām,
Nogales–Lubes ceļa labajā pusē,
Talsu novads
26 Usmas ezers ar skatu torni
Ķīķerkalnā. Apmeklē Pastendes un
Spāres muižas, Mordangas ezerus un
sēņošanas čempionātu Spārē! Usmas
ezers vilina peldētājus, sērfotājus un
makšķerniekus. Apkārtnes priežu meži
aicina ogotājus un sēņotājus.
Te aug raženākās baravikas un melnākās
mellenes Kurzemē! Asas izjūtas baudi
virvju trasē “Godeļpols”! Dvēseli un miesu
veldzē karstā ūdens kublā Bukdangās un
spa masāžas vannā zem klajas debess!
Usmas ezers ir ceturtais lielākais ezers
Latvijā. Ezerā ir septiņas salas – Viskūžu
sala (lielākā sala Latvijā), Moricsala,
Lielalksnīte, Mazalksnīte, Zossaliņa un
divas salas Dvīnītes.
Adrese: Ģibuļu pagasts, Talsu novads

23

Gidi
Usmas ezers ar
skatu torni Ķīķerkalnā:
28620076
Tabita Kalniņa,
www.bukdangas.lv
www.godelpols.lv
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27 Dundagas pils. 13. gs. elpas
apdvesta vēsture ar 2 m biezu
mūru ieskautu pili centrā un plašu
pilsmuižas teritoriju līdz pat kādreizējai
Sīkraga ostai, piekrastes kuģubūves
vietām un Kolkasraga bākām. Mūsdienas:
teatralizētas programmas, kāzu izrīcības,
ekskursijas, vietējo gardumu degustācija,
ērtas un lētas naktsmītnes, vērienīgi svētki
un vēl neizmantotu iespēju un atklājumu
vieta. Mainīgas un pastāvīgas izstādes.
Mākslas un mūzikas skola. Sadarbībā ar
Latvijas Medaļu mākslas klubu – Baltijā
vienīgā pastāvīgā medaļu ekspozīcija.
Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas
63237860, 29478393,
novads,
29444395, www.dundaga.lv
28 Nurmuižas pils. Nurmuiža, kā arī plaši
apkārtnes īpašumi līdz ekspropriācijai bija
Kurzemes Firksu dzimtas īpašums gandrīz
400 gadu. Tagadējā Nurmuižas pils celta
27

16. gs. otrajā pusē, lai vadītu vietējās
lauksaimniecības attīstību. Nurmuižas
pils telpas ir viens no efektīgākajiem
neoklasicisma interjeru paraugiem
Latvijas pilīs. Muižas apbūves kompleksu
veido vairākas 18.–19. gs. celtas ēkas,
to papildina ainavu parks. Pašreiz pilī,
visā muižas kompleksā un parkā notiek
vērienīgi kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanas darbi. Privātīpašums, bet to
iespējams apskatīt.
Adrese: Nurmuiža, Laucienes pagasts,
29171700
Talsu novads,

Latvijā, turklāt saglabājies bez ievērojamām
pārbūvēm. Kungu mājā jau kopš 1945. gada
ir Pastendes skola.
Adrese: Pastende, Ģibuļu pagasts,
Talsu novads, 28667659,
www.postenden.times.lv

29 Pastendes muižai ir vairāk nekā
700 gadu gara vēsture. Muižas varenību,
ieskaitot muižnieku dzīvojamo māju un
parku ar eksotiskiem augiem, savulaik radīja
vācu baronu Hānu dzimta (1476–1920).
Muižas ansamblis ar ēku savstarpējo
simetrisko izvietojumu un fasāžu veidojumu
ir spilgts klasicisma stila arhitektūras paraugs

30 Stendes (Dižstendes) muiža piederēja
baronu Brigenu dzimtai. Senākā celtne ir
16. gs. sākumā būvēta vecās pils ēka –
kādreiz nocietinātas pils dzīvojamais
korpuss. Jaunā muižas kungu māja celta
18. gs. beigās. Pretī pilij atrodas viens
no labākajiem klasicisma stilā būvētiem
saimniecisko ēku kompleksiem Kurzemē –
1820. gadā celta ratnīca ar saimniecības
ēkām. Muižas apbūvē ietilpst arī vairākas
kalpu dzīvojamās ēkas, staļļi, laidars, klēts.
Ilgākā laikā ap muižas apbūves centru
veidots parks. Privātīpašums.
Adrese: Dižstende, Lībagu pagasts,
63291290
Talsu novads,

28

30

Pilis un muižas
31 Strazdes muiža. Kaut arī Strazde
nav liela, tai ir, ar ko lepoties. Daudzajām
pagātnes liecībām – muižas kungu mājai,
kaltei, spirta brūzim (1886. g.), kalpu
mājām, saimniecības ēkām, vecajai klētij –
pievienojies labi kopts ainavu parks ar
vērtīgām introducēto koku sugām un
lapegļu audzi.
Adrese: Strazde, Strazdes pagasts,
63254889
Talsu novads,

mācītājmuižā, būdams Talsu mācītājs
no 1802. līdz 1836. gadam. Mācītājmājā
ierīkota piemiņas istaba, netālu no
mācītājmuižas, nelielā uzkalniņā ir
K. Amendas kapa vieta. Talsu mācītājmuiža
kļūst par tūrisma un kultūrvēstures centru
(Talsu evaņģēliski luteriskās draudzes
īpašums).
Adrese: Mācītājmuiža, Laidzes pagasts,
63223135, 26208929
Talsu novads,

32 Talsu mācītājmuiža. Talsu
mācītājmuižas apbūvi veido mācītājmāja,
klēts, kūts, ratnīca, kalpu māja (pārbūvēta),
atspoguļojot gan arhitektūras modes
pārmaiņas, gan celtniecības tradīcijas.
Mācītāja dzīvojamā māja celta
1809. gadā. Vēsturiskās ziņas vairāk saistās
ar Karla Ferdinanda Amendas (1771–1836)
vārdu. Viņš bija vijolnieks, komponista
van Bēthovena tuvs draugs, dzīvoja

33 Tiņģeres muiža. Kopš 1245. gada
vēsture min Tiņģeres vārdu. Tagadējo
Tiņģeres muižas kungu ēku 1805. gadā
cēla Pēterburgas baņķieris Johans Bahs,
no 19. gs. beigām tā bija Osten-Sakenu
dzimtas īpašums. Laikmetu griežos no
kādreizējās greznības palikušas tikai dažas
ievērojamas pēdas – krāsnis, izeja no zāles
uz vasaras dārzu un parks ar nelielu dīķu
spogulīšiem, grotām un Mīlestības saliņu.
Pils ēkā darbojas Ķurbes evaņģēliski
luteriskā draudze (kopš 1997. g.).
Adrese: Tiņģere, Īves pagasts,
63254060, 28637209
Talsu novads,

35

34 Vandzenes muižas ansamblis
celts 19. gs. sākumā ar klasicisma stila
iezīmēm un no 1849. līdz 1920. gadam
piederēja Heikingu dzimtai. 1920. gadā
pils pārgāja valsts īpašumā. Muižas
apbūvē ietilpst arī brīva plānojuma ainavu
parks. Uz kungu māju ved taisna, gara

32

grupās stādītu ošu un kļavu aleja. Kopš
1937. gada kungu dzīvojamā ēkā atrodas
Vandzenes skola.
Adrese: Vandzenes skola, Vandzene,
63225081
Talsu novads,
35 Valdgales vējdzirnavas ir valsts
nozīmes arhitektūras piemineklis. Tās
atrodas 3 km no Talsiem. Kā laukakmens
vējdzirnavas tās uzceltas aptuveni
1868. gadā. Dzirnavas bija daļa no lielā
Valdgales muižas kompleksa un līdz
1921. gadam tās piederēja baronu
Firksu dzimtai. 2000. gadā dzirnavas
iegādājās un atjaunoja itālis Jozefs Millers.
Apmeklējot dzirnavas, ir iespējams
izstaigāt arī jumta balkonu, no kura
paveras plaša ainava uz apkārtni, īpaši
skaista tā ir saulrietā.
Adrese: Valdgale,
Valdgales pagasts, Talsu novads,
26678889, 26378583
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36
Tilgaļu Lielais (Krauju,
Vandzenes) akmens ir vislielākais
akmens Kurzemē, ceturtais lielākais
Latvijā. 2007. gada 20. jūlijā Tilgaļu dzimta
šeit iestādīja jaunu Tilgaļu Svētliepu.
Adrese: Vandzenes pagasts, ceļa
Vandzene–Valdemārpils labajā pusē,
Talsu novads, www.talsitourism.lv
37
Sasmakas (Valdemārpils) Elku
liepa – dabas piemineklis. Sasmakas Elku
liepu kopš 20. gs. 70. gadiem uzskata
par vienu no dižākajām, resnākajām
un populārākajām liepām Latvijā un
Baltijā. Iespaidīgais koks aug Sasmakas
(Valdemārpils nosaukums līdz 1926. g.)
parkā pretī Sasmakas muižai Sasmakas ezera
krastā. Uzskata, ka Elku liepa ir 250–400 gadu
veca, tikpat cik Kurzemes hercogiste.
Adrese: Sasmakas muiža, Valdemārpils,
www.talsitourism.lv

37
38 Krišjāņa Valdemāra dzimtas
mājvieta. Bijušo Vecjunkuru māju vietā
1975. gadā atklāts piemiņas akmens tur
dzimušajam Krišjānim Valdemāram
(1825–1891), tautsaimniekam un
publicistam, Krievijas un Latvijas jūras
kuģniecības veicinātājam, jūrskolu un
kuģu būvētavu dibinātājam. Piemērota
vieta atpūtai dabā. Soliņi, ugunskura vieta,
informācijas stends.
Adrese: Valdgales pagasts, Talsu novads
39 Valpenes piramīda. Akmeņu
krāvumu – veltījumu Dainu tēvam
Krišjānim Baronam – izveidojusi Imanta
Ziedoņa domubiedru grupa tēlnieka Viļņa
Titāna vadībā. Krišjānis Barons dzīvoja
Valpenes pusmuižā un mācījās Kubalu
skolā. Piramīda veidota kā vietvārdu
zīme. Akmeņos iekalti Valpenes ciema
māju vārdi. Pēdējais akmens apdarināts

38
1990. gadā, tas veltīts Krišjānim Baronam.
Piramīdas diametrs ir apmēram 12 m,
augstums 8–9 m. Tajā laikā stādīti arī
vītoli ceļa malās, kas ved uz Valpeni.
Ciema kapsētā Talsu–Dundagas ceļa malā
atdusas Dainu tēva māte Eņģele Barona.
Adrese: Valpenes pusmuiža,
Dundagas novads, www.ziemelkurzeme.lv
40
Liepniekvalka (Peldangas) alas.
Liepniekvalka alas ir smilšakmens alu un
pazemes eju sistēma, kas atsedzas 8 m
augstā kraujā pie valka. Pazemes labirintu
60 m garumā veido viena lielāka un
divas sazarotas telpas, kas savienotas ar
šauriem tuneļiem. Alas apskatāmas tikai
no ārpuses! Atpūtas vieta, informācijas
stends.
Adrese: ceļa Dundaga–Ģibzde 9. km
kreisajā pusē, Dundagas novads,
www.ziemelkurzeme.lv

Ievērojamas vietas

39
41 Rojas (Lubezeres) jūrskolas
vieta. Jūrskola dibināta 1873. gadā.
Pēc 1867. gada jūrskolu likuma tā bija
I (zemākās) kategorijas jūrskola, kas
sagatavoja tuvbraucējus stūrmaņus.
25 darbības gados (līdz 1897. gadam)
skolā mācījās 510 skolnieku, eksāmenus
nokārtoja 82 tuvbraucēji stūrmaņi.
Pēc 1902. gada jūrskolu likuma skolu
pārveidoja par sagatavošanas jūrskolu.
Vietējo jūrskolu priekšrocības bija tās,
ka skolās varēja mācīties bez maksas un
latviešu valodā. Jūrskolas ēku sagrāva
Pirmā pasaules kara laikā.
Adrese: Selgas iela 7, Roja, Rojas novads,
www.talsitourism.lv
42 Odres Velna akmens ir viens
no populārākajiem pēdakmeņiem
Latvijā. Odres Velna akmenim (garums
2 m, platums 1,5 m, augstums 1 m) ir
līdzena un nolaidena virsma. Tajā skaidri
saskatāma bērna un velna vai teļa šķeltā

40
pēda. Citas pēdas nav tik viegli atšķiramas,
lai gan akmenī ir apmēram divi desmiti
dažādu seklu iedobīšu.
Adrese: Laucienes pagasts,
Talsu–Laucienes ceļa labajā pusē,
Talsu novads, www.talsitourism.lv
43 Mežītes pilskalns. Mežītes pilskalns
ir vizuāli viens no skaistākajiem Kurzemes
pilskalniem. Tas bija intensīvi apdzīvots
11.–13. gs., visapkārt pilskalnam gandrīz
3 ha platībā atradās apmetnes vieta,
kurā kultūrslānis dažviet sasniedz ap
1 m dziļumu. Šajā teritorijā ir bagāts
arheoloģisko pieminekļu komplekss:
pats Mežītes (Mežitu) pilskalns, plaša
senpilsēta, kulta vieta – Elku kalns, trīs
senkapu vietas – Kapurkalns, Kalnenieku
senkapi un jaunatklātais Mežitu
kapulauks. 2008.–2010. gada vasarās
profesora A. Vaska vadībā strādāja
LU Vēstures un filozofijas fakultātes
studenti, veicot arheoloģiskos

41
izrakumus Mežītes pilskalnā un tā tuvākajā
apkārtnē.
Adrese: Mežītes, Laucienes pagasts,
Talsu novads, www.talsitourism.lv
44 Dakterlejas bokstābi. Visspilgtāko
akcentu Dakterlejai devis ārsts, valodnieks
un rakstnieks Juris Bārs, kurš te darbojies
1844.–1855. gadā. Blakus ārsta praksei
viņš paguva veikt īstu apvērsumu latviešu
valodniecībā, iesakot jaunu ortogrāfiju.
Cauri Dundagas Dakterlejas 200 gadiem
kopā ar gidu staigā, runā un dziedi vesels!
Taku staigāšana, “naudas” pelnīšana, spēka
pulverīšu iegāde, dziedāšana, izstāde.
Iespējama arī “Labdara” un citu veselīgu
piena produktu degustācija. Lūdzam
iepriekš pieteikties Dundagas tūrisma
informācijas centrā (Dundagas pilī),
63232293, 29444395,
www.dundaga.lv, www.ziemelkurzeme.lv
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45 Ārlavas evaņģēliski luteriskā
baznīca. Ārlavas baznīcu pamatoti
uzskata par Ziemeļkurzemes lepnumu, jo
tā ir lielākā lauku baznīca. Senākās liecības
par baznīcu atrodamas jau 1383. gadā.
Tagadējā mūra ēka celta 1793. gadā, bet
pašreizējo izskatu ar gotiskā stila iezīmēm
tā ieguva 1862./63. gada pārbūvē.
Baznīcas valdzinājums ir tās iekārtā
(19. gs.). Dievnamā apskatāma K. Šēnherra
altārglezna “Kristus apraudāšana” (1908. g.,
kopija no J. Rētermaņa oriģināla),
ievērojamā meistara Augusta Martina
ērģeles (1865. g.), kas ir ļoti nozīmīgas
Latvijas ērģeļbūves vēsturē.    
Adrese: Ārlavas pagasts, Talsu novads,
29145305, 29284865,
www.arlavasbaznica.lv  
46 Dundagas evaņģēliski luteriskā
baznīca. Baznīca būvēta 1766. gadā, un
tās patrons ir Kārlis fon der Osten-Sakens.
Jaņa Rozentāla 1912. gadā gleznotā
altārglezna “Lieldienu rīts” labi iekļaujas
18. gs. otrajā pusē radītajā altārī.
Tradicionālais Bībeles sižets atveidots,
piešķirot tēliem un ainavai konkrētas,
latviskas iezīmes. Skanīgas un interesantas
ir ērģeles, ko 1859. gadā būvēja latviešu
zemnieks Ansis Dinsberģis (1817–1893).
Adrese: Pils iela 10, Dundaga,
Dundagas novads,
63232293, 29444395

Jaunums! 47 Ģipkas evaņģēliski
luteriskā baznīca. Ar Dundagas muižas
īpašnieku Osten-Sakenu dzimtas gādību
1860. gadā tika uzcelts skaists, iespaidīgs
dievnams Ģipkā. 1979. gadā baznīcu
tīši nodedzināja, palika vien mūri.
Pateicoties vietējo iedzīvotāju iniciatīvai
un mērķtiecīgumam, 2010. gada oktobrī
nama atjaunošana tika svinēta ar īpašu
dievkalpojumu.
Adrese: Ģipka, Rojas novads,
63254970, 29212933

48 Iģenes evaņģēliski luteriskā
baznīca. Iģenes baznīca ir viena no
nedaudzajām Latvijas koka baznīcām, kas
būvēta 18. gs. vidū un joprojām sekmīgi
kalpo sākotnējam mērķim. Dievnams
celts 1757. gadā par Iģenes muižas
īpašnieka Aleksandra fon den Brinkena
līdzekļiem. 1996.–2006. gadā veikts
apjomīgs kapitālais remonts. Šīs mazās
baznīciņas lepnums ir Mārtiņa Krēsliņa
būvētās ērģeles, kas vēl mūsdienās kalpo
dievnamam. Iģenes baznīca jau četras
reizes (1995., 1999., 2005., 2006. g.)
piedalījusies Eiropas Kultūras
mantojuma dienās.
Adrese: Iģene, Vandzenes pagasts,
Talsu novads,
26435630, 63225290, 28741842

49 Kolkas evaņģēliski luteriskā
baznīca. Tagadējai mūra baznīcai
1885. gadā pamatus lika toreizējais
Dundagas muižas īpašnieks Kārlis fon
der Osten-Sakens. 1969. gadā baznīcu
izdemolēja. Reizē ar Atmodu atdzima
arī šis savulaik izpostītais, no stipriem
akmeņiem mūrētais dievnams.
Spēcīgs akcents dievnama atturīgajā
interjerā ir modernā stilā neparasti
risinātā altārglezna–triptihs, mākslinieces
Helēnas Heinrihsones dāvinājums (1993. g.).
Adrese: Kolka, Kolkas pagasts,
Dundagas novads,
26809127
50 Jūras Zvaigznes Dievmātes
Kolkas Romas katoļu baznīca.
1992.–1997. gadā Kolkā veidojās Romas
katoļu draudze, un radās nepieciešamība
pēc sava dievnama. 1997. gada jūlijā ar
Liepājas diecēzes bīskapa Ārvalda Andreja
Brumaņa atļauju prāvesta Andreja Mediņa
vadībā nojauca 1935. gadā Sakas Grīņos
celto baznīcu – koka guļbūvi, lai no jauna
uzceltu Kolkā.
Adrese: Zaļmeži, Kolka, Kolkas pagasts,
29644609
Dundagas novads,
51 Kristus Dzimšanas Kolkas
pareizticīgo baznīca. Ap 1885. gadu
daudzi Kolkas iedzīvotāji pārgāja
pareizticībā un Kolkā nodibināja

Baznīcas
Dodies uz savu Dievnamu, jo katrs no
mums ir pelnījis mieru sirdī, prātā un
dvēselē. Maini ikdienas vidi, smelies
jaunu enerģiju, spēku un mieru!
Nav svarīgi, vai Tavas lūgšanas
izskanēs baznīcā vai jūras krastā.
Tās izskanēs!
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45
pareizticīgo draudzi. Kolka ir vienīgais
jūrmalas ciems, kur 1890. gadā (citos
avotos – 1891.–1892. g.) uzcelta
pareizticīgo baznīca un veltīta Kristus
piedzimšanas godam. Tā saviem mērķiem
kalpo vēl mūsdienās.
Adrese: Kolka, Kolkas pagasts,
Dundagas novads,
63220489
52 Mazirbes evaņģēliski luteriskā
baznīca. Dievnams ir viena no
skaistākajām Kurzemes piekrastes
baznīcām, kas izceļas ar izjustām, slaidām
proporcijām, estētisku kvalitāti un
gleznainu veidolu. Dundagas muižas
īpašnieks Teodors fon der Osten-Sakens
1866. gadā ielika pirmo pamatakmeni
tagadējai mūra baznīcai. Tās tornis
majestātiski slejas debesīs 36 m augstumā,
un ir kalpojis par kuģu orientieri Irbes
jūras šaurumā. Padomju gados dievnams
pamests un demolēts, bet Trešā atmoda
nesa Mazirbes baznīcas atjaunotni. Blakus
baznīcai atrodas Latvijas evaņģēliski
luteriskās baznīcas Rekolekciju centrs.
Adrese: Mazirbe, Dundagas pagasts,
26463803
Dundagas novads,
53 Nurmes evaņģēliski luteriskā
baznīca. Pateicoties baznīcas dibinātāja
Georga fon Firksa un viņa pēcnācēju
rūpēm, Nurmuižas baznīca (1594. g.) visā
Ziemeļkurzemē uzskatāma par izcilāko.
Monumentālā celtne 1674.–1687. gadā
ieguva greznu, kokā grieztu iekārtu, ko
papildina daudzi gleznojumi. Altāris
un kancele liecina par kāda nezināma
autora pilnīgi oriģinālu rokrakstu, kas
Latvijā sastopams vienīgi šajā objektā.
Altāra priekšā novietotā greznā, akmenī
kaltā kapa plāksne, veltīta Georga fon
Firksa un viņa sievas Annas piemiņai, ir
viens no izcilākajiem akmens tēlniecības
pieminekļiem Latvijā. Pagrabos ir Firksu
dzimtas kapenes.
Adrese: Lauciene, Laucienes pagasts,
27599735
Talsu novads,

54 Sabiles evaņģēliski luteriskā
baznīca. Baznīca Abavas ielejas labajā
krastā bijusi jau 16. gs., vairākkārt
pārbūvēta. Tagadējo veidolu ar romāņu
stila iezīmēm celtne ieguva 1876. gadā.
Interjera lielākais dārgums ir kancele
(16. gs. beigas, 1676. g.), kas saglabājusies
no sākotnējās, 16. gs. manierisma stila
iekārtas un ir senākais Latvijas luterāņu
baznīcu iekārtas priekšmets. Unikāls ir
baznīcā saglabātais 1450. gadā lietais
zvans, kura skaņas vēl mūsdienās aicina
uz iksvētdienas dievkalpojumu, un
1651. gada vējrādis baznīcas tornī.
Adrese: Ventspils iela 4/6, Sabile,
26102351
Talsu novads,
55 Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca.
Stāvajā Baznīckalnā atrodas baltiem
mūriem 1567. gadā celtā, vairākkārt
pārbūvētā Talsu baznīca – vecpilsētas
dominante. Baznīcā kalpojuši daudzi izcili
mācītāji. Karls Ferdinands Amenda ir
pazīstamākais, jo ar viņu saistās mūziķa
un komponista Ludviga van Bēthovena
vārds.
Adrese: Baznīcas laukums 4, Talsi,
63224251, 29392287
56 Talsu Romas katoļu baznīca.
19. gs. beigās muižniece Antoņina
Dzedule dāvināja katoļu draudzei zemi
un divas ēkas, lai vienā no tām iekārtotu
pastāvīgu katoļu lūgšanu kapelu.
1990. gadā sākās lūgšanu nama
sakopšana, kas 1999. gadā vainagojās
ar ēkas rekonstrukciju. Baznīcai
piebūvētas divas kapelas – grēksūdzes
un jaunavas Marijas kapela – un zvana
tornis (2004. g.). Dievnams ieguvis
mūsdienīgu māksliniecisku interjeru.
No jauna darināti soli, skulptūras un
biktskrēsls.
Adrese: V. Ruģēna iela 6, Talsi,
63222752

51
53

57 Valdemārpils evaņģēliski luteriskā
baznīca. Skarba un vienkārša ir ap
1646. gadu celtā Valdemārpils (Sasmakas)
baznīca, kuras patrons ir Sasmakas
muižas īpašnieks Kristofers
Hoenastenbergs-Vīgants. Baznīca
vairākkārt pārbūvēta un remontēta,
pēdējoreiz – 1999. un 2004. gadā.
Ar 17. gs. otro pusi un 18. gs. sākumu
datējumā vēl mūsdienās saglabājusies
baznīcas iekārta – vietējo meistaru
kokgriezēju darbs, un tā ir šīs iekārtas lielā
mākslinieciskā vērtība. 1934. gadā baznīcā
iesvētīta memoriālā plāksne Atmodas
laika celmlauzim Krišjānim Valdemāram.
Adrese: Lielā iela 2, Valdemārpils,
26483121
Talsu novads,

54
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58 Talsu novada muzejs. Augstākajā
no pilsētas deviņiem pakalniem – Tiguļu
kalnā – stāv 19. gs. beigās neoklasicisma
stilā būvēta Oktes barona Firksa pilsētas
māja “Villa Hochheim”. No 1996. gada ēkā
mīt Talsu novada muzejs, kurā darbojas
krājuma, vēstures, mākslas un dabas
nodaļa. Ēkas pakājē rotājas simboliska
paklājdobe “Talsu saulīte”, bet apkārtni
ieskauj jau barona laikā iekārtots

dendroloģiskais parks ar vairāk nekā
300 kokaugu sugu. Izstādes un
ekspozīcijas izvietotas vēsturiskās
ēkas trijos stāvos. 2006. gada pavasarī
atklāta jaunā muzeja krājumu ēka. Tajā
atrodas arī izstāžu zāle, tāpēc ik mēnesi
muzejā iespējams atklāt divas jaunas
mākslas izstādes – jaunajā un vecajā ēkā.
Skolēniem piedāvā muzejpedagoģiskās
programmas.
59

“Jaunlaulātajiem ar vedējiem
un kāzu viesiem”. Programmas
laikā pēc senlatviešu tradīcijām notiek
līdzināšanas ceremonija, līgavas pūra
demonstrēšana.. Telpas pirmajam valsim.
Programmas noslēgumā jaunais pāris
nofotografējas muzeja kāzu grāmatai.
Adrese: Mīlenbaha iela 19, Talsi,
63222770, 29102628,
www.talsumuzejs.lv
59 Latvijas Lauksaimniecības
muzejs. Latvijas Lauksaimniecības muzeja
krājumā ir ap 45 000 priekšmetu, kas
apmeklētājus iepazīstina ar 19.–20. gs.
sadzīves darbarīkiem, lauksaimniecības
tehniku – tvaika lokomobilēm,
traktoriem, kuļmašīnām, mašīnām, arklu
kolekciju, motocikliem, meliorācijas
vēsturi, ģeodēzijas un kokapstrādes
instrumentiem. Muzeja lepnums ir
angļu firmas “Garrett” ražotā pašgājēja
lokomobile kuļmašīnas vilkšanai un
darbināšanai. Skolēniem piedāvā
muzejpedagoģiskās programmas.
Jaunlaulātajiem ir iespēja piedalīties
dažādos kopdzīves pārbaudījumos
senlatviešu tradīciju garā, kā arī izkalt savu
pirmo laimes pakavu.
Adrese: Celtnieku iela 12, Talsi,
Talsu novads,
63291343, 29403183,
www.kaleji.et.lv, www.vtua.gov.lv

Muzeji un kolekcijas
60 Pedvāles Brīvdabas mākslas
muzeju, kas ir valsts nozīmes kultūras
piemineklis un ietilpst Īpaši aizsargājamā
kultūrvēsturiskā teritorijā “Abavas ieleja”,
Firkspedvāles un Briņķpedvāles muižu ēku
apkārtnē 1992. gadā sācis veidot viens
no pazīstamākajiem Latvijas tēlniekiem
Ojārs Arvīds Feldbergs, tādējādi realizējot
savu ieceri par plašu land art parku arī
Latvijā – Abavas upes senlejas teritorijā.
Katru vasaras sezonu šeit notiek plenēri,
simpoziji un radošās darbnīcas, kas pulcē
daudz radošu cilvēku no Latvijas un
ārvalstīm. Kurzemes tūrisma asociācijas
gada balvas “Lielais Jēkabs” nominācijas
“Kurzemes muzejs 2007” ieguvējs.
Adrese: Pedvāle, Sabile,
Abavas pagasts, Talsu novads,
63252249, 29133374, www.pedvale.lv
61 Sabiles novada muzejs dibināts kā
sabiedriskais muzejs 2001. gada oktobrī,
tajā ir savākti senlaicīgi priekšmeti,
liecības par dzīvi Sabiles pilsētā un
Abavas pagastā laikmetu griežos.
Ēkas otrajā stāvā ir apskatāma nacionālā
romantisma stilā veidota zāle, ko rotā
Talsu mākslinieka Žaņa Sūniņa gleznojumi
pēc latviešu tautas pasaku motīviem.
Adrese: Valgales muiža (6 km no Sabiles),
Abavas pagasts, Talsu novads,
63200840, 63200824,
www.sabile.lv

62 “Zeķu krogs” – bērnu pasaule.
Saimnieks apskatei piedāvā senu darbarīku
un retro motociklu kolekciju. Jauno paaudzi
iepriecē rotaļlietu istaba, kaklasaišu paklāji
un vairāk nekā 2000 dažādu zeķu. Savukārt
pieaugušos saista anekdošu krājums,
magnetofona lenšu ierakstu kolekcija un
“Alfona mājas vīna” degustācija.
Adrese: Blaumaņa iela 4, Sabile,
63252789
Talsu novads,
63 Stendes “Kultūras krātuve”.
Te iekārtota vēstures istaba valodnieka
K. Draviņa piemiņai, kā arī atspoguļoti
padomju laiki un Stendes mūsdienas.
Adrese: Lielā iela 12, Stende, Talsu novads,
26380121, 63274214, www.stende.lv
64 Rojas Jūras zvejniecības
muzejs. Burinieku būves un jūrskolu
(19. gs. beigas, 20. gs. sākums) vēsture
Ziemeļkurzemes piekrastē, Krišjāņa
Valdemāra ieguldījums piekrastes ciemu
attīstībā. Rojas un apkārtējo ciemu vēsture,
zvejniecība, zivju apstrāde. Roja padomju
laikā. Iemācīties lāpīt tīklus, aust lupatdeķus,
siet jūrnieku mezglus un runāt tāmnieku
valodā palīdzēs vēstures mīļotājas un Melu
klubiņa dalībnieces Mildiņa, Anna Petrovna
un Pauliņ’ kundze. Viņas labprāt sniedz savas
dzīves gudrības arī jaunlaulātajiem.
Adrese: Selgas iela 33, Roja, Rojas novads,
63269594, 28630590, www.roja.lv

65 Mērsraga muzejs “Saieta nams”.
200 gadu senajā namā “Saieta nams”
Mērsraga pagasta vēsturi palīdz iepazīt
senās lietas un saimnieka Gunāra Ozola
stāstījums. Savākta plaša īpašumu zīmju
(maģisko zīmju) kolekcija – darbarīki,
sadzīves priekšmeti, tekstilijas. Lauku sētā
vēsture ienāk šodienā, jo blakus vecajai
celtnei stalti stāv jaunais “Saieta nams”.
Adrese: “Priedes”, Rožu iela 16,
Mērsrags, Mērsraga novads,
63235995, www.mersrags.lv
66 Ķūļciema novadpētniecības centrs.
Ķūļciema pagasta novadpētniecības
ekspozīcija iepazīstina ar Ķūļciema
pagasta vēsturi un Engures ezera apkārtni
(darbarīki, sadzīves priekšmeti u.c.).
Adrese: Nīči, Ķūļciema pagasts,
63254448, 26333288
Talsu novads,
58
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67 Lībiešu centrs “Kūolka”.
Apskatāma seno Kolkas iedzīvotāju –
lībiešu – sadzīves priekšmetu kolekcija,
videofilmas par lībiešiem, iespēja
klausīties lībiešu valodas ierakstus.
Adrese: “Zītari”, Kolka, Dundagas novads,
29198596, www.livones.lv,
www.ziemelkurzeme.lv
68 Ragu kolekcija Vaidē.
Ragu kolekciju veido mežsarga Edgara
Hausmaņa 30 gadu laikā mežsarga
gaitās savāktie vairāk nekā 550 meža
dzīvnieku ragi, no kuriem 350 ir aļņu ragi.
Tās nav medību trofejas. Šeit ir iespēja
pasēdēt krēslos, kas veidoti no aļņu un
briežu ragiem. Jūras krastā, kempings,
pirts, velosipēdi.
Adrese: Purvziedi, Vaide,
Kolkas pagasts, Dundagas novads,
63200179, 29395624,
www.purvziedi.viss.lv
69 Lībiešu tautas nams Mazirbē.
1923. gadā Mazirbē nodibināja lībiešu
sabiedrisko organizāciju “Līvu savienība”,
ar kuras pūliņiem un radu tautu
igauņu, somu un ungāru atbalstu
1938.–1939. gadā uzcelts Lībiešu tautas
nams – lībiešu kopā pulcēšanās vieta
svētkos. Lībiešu tautas nams atklāts
1939. gada 6. augustā. Mūsdienās nams
saglabājis savu nozīmi – pulcināt kopā
lībiešus. Kopš 1989. gada par godu šim
namam katru gadu augusta pirmajā
sestdienā ir organizēti Lībiešu svētki
Mazirbē. Piekrastes ļaužu saimniecības
priekšmetu kolekcija apskatāma Stūrīšu
mājā, pretī tautas namam.
Adrese: Mazirbe, Kolkas pagasts,
Dundagas novads,
29463028, www.ziemelkurzeme.lv,
www.kolka.lv, www.livones.lv,
Stūrīši,
29469165
70 Kubalu skola–muzejs.
Kubalu skolas–muzeja nams uzcelts
1842. gadā, un tas ir vecākais līdz
mūsdienām saglabājies guļbūves
konstrukcijā veidotais skolas nams
Kurzemē. 1972. gadā te atklāja muzeju
skolotājam, rakstniekam un tulkotājam
Ernestam Dinsberģim.
Adrese: Saustere, Dundagas pagasts,
Dundagas novads,
63254335, 26514118,
www.dundaga.lv/ksm

71 Valdemārpils meža muzejs.
Valdemārpils meža muzejs ir pirmais
Latvijas privātais – Metuzālu ģimenes
izveidots – meža muzejs, kurā var
iepazīties ar Latvijas mežsaimniecības
vēsturi, ragu kolekciju, uzzināt daudz
interesanta par mežu un dabu. Muzeja
ēkas pēc A. F. Grīna iniciatīvas celtas
19. gs. otrajā pusē slimnīcas leprozorijas
ierīkošanai. Līdz 1912. gadam tajās
atradās slimnīca. 19. gs. 60. gadu sākumā
ap mežniecību sāka veidot parku, kurā
ir vairāk nekā 300 dažādu koku un
krūmu sugu.
Adrese: Priednieki, Ārlavas pagasts,
63200491,
Talsu novads,
www.ziemelkurzeme.lv,
www.valdemarpils.lv
72 Pūņu pamatskolas muzejs.
Pūņu pamatskolas pirmsākumi meklējami
pirms 200 gadiem. Dokumentos tā pirmo
reizi minēta 1810. gadā, kad mācības
notika Pūņu muižā. 1837. gadā šeit
mācījās arī Krišjānis Valdemārs. 1872. gadā
uzcēla tagadējo skolas ēku. Muzejs
iepazīstina ar Pūņu skolas un apkārtnes
vēsturi. Unikāli kolekcijas objekti ir dažādi
pirmās Latvijas Republikas laika mācību
palīglīdzekļi, piemēram, K. Ulmaņa
dāvinātā minerālu paraugu kolekcija.
Adrese: Pūņas, Valdgales pagasts,
63222935, 26488315,
Talsu novads,
www.valdgale.lv
73 Viļa Veldres piemiņas istaba.
Rakstnieks Vilis Veldre (Jānis Trimda, īstajā
vārdā Fricis Gulbis) Vandzenes pagasta
Kalēju mājās pavadīja gan savas bērnības
gadus, gan arī vēlāk radīja vairākus
savus darbus. 1988. gadā Vandzenes
pagasta Kalēju mājās Vilim Veldrem
ierīkota piemiņas istaba, kur iespējams
iepazīties ar rakstnieka dzīves gājumu un
literārajiem darbiem.
Adrese: Kalēji, Vandzenes pagasts,
63200103, 63200225
Talsu novads,
74 Ugunsdzēsības materiālu kolekcija
Vandzenē, viesnīcas “Rezidence” telpās.
Apskatāmi materiāli un priekšmeti,
kas stāsta par ugunsdzēsības vēsturi
Latvijā 19.–20. gs.
Adrese: Viesnīca “Rezidence”,
Vandzene, Talsu novads
63291170, 29496347
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75 Laucienes skolas muzejs.
Muzeja veidotājs ir bijušais skolas
direktors Gunārs Zēbergs. Savāktie
materiāli stāsta par dzīvi pagasta
centrā un notikumiem skolā gadsimta
garumā. Skolas pagalmu rotā “Staburags
miniatūrā”.
Adrese: Laucienes pamatskola,
Laucienes pagasts, Talsu novads,
63291469, 63291459
76 Lībagu skolas muzejs.
Privātkolekcija, kuras pamatā ir
Lībagu skolas vēstures liecības, kā arī
novadpētniecības materiāli par pagastu
un tā ievērojamiem cilvēkiem.
Adrese: Lībagu skola,
Lībagu pagasts, Talsu novads,
63237872, 26235919
77 Spāres pamatskolas muzejs.
Spāres muižas pils celta ap 1790. gadu,
bet 20. gs. 60. gados muižas centrālā
ēka ievērojami pārbūvēta, kad telpas
piemēroja skolas vajadzībām. Spāres
skola šajā ēkā atrodas kopš 1940. gada.
Tās pagrabstāvā ierīkots muzejs, kurā
var iepazīties ar Spāres pamatskolas un
pagasta vēsturi.
Adrese: Spāre, Ģibuļu pagasts,
Talsu novads,
63255204, 28620076
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Amatnieki un darbnīcas
Jaunums! 78 “Ciparnīca” Tals’ keramik’ .
Piedāvā apskatīt klātienē, kā darbs
rit podnieku darbnīcā, kā arī pašiem
pamēģināt uzmeistarot savu podu,
iegādāties un pasūtīt gan lielus, gan mazus,
sadzīvē noderīgus traukus – pudeles,
bļodas, šķīvjus, servīzes, krūzes, podus.
Adrese: K. Valdemāra iela 5 (galerija),
Lielā iela 30 (darbnīca), Talsi,
22429527, 22458389

79 Keramikas darbnīca “Slūžu namiņš”
Dundagā. “Slūžu namiņā” apskatāma
neliela ekspozīcija par Dundagas
podnieku darbu pagājušā gadsimta
otrajā pusē. Vasaras mēnešos iespējams
vērot podu tapšanu uz podnieka ripas
keramiķes Velgas Eizenbergas izpildījumā.
Keramikas izstrādājumu iegāde.
Adrese: “Slūžu namiņš”, Dundaga,
22449145
Dundagas novads,
87

80 Telpiskās mākslas laboratorija
“Rojaraku”. Ikgadējs starptautisks mākslas
projekts Rojā, parasti jūlijā, kurā piedalās
dažādu mākslas žanru pārstāvji – keramiķi,
vides mākslinieki, aktieri, instalatori u.c.
Projekta kurators ir mākslinieks
Māris Grosbahs, kurš sadarbībā ar
daudziem atbalstītājiem dzimtajās
mājās Rojā, Kāpu ielā 2, ir izveidojis
šīs laboratorijas centru. Te svarīgākais
notikums ir vides objekta atklāšana
Rojas publiskajā telpā.
Adrese: Kāpu iela 2, Roja,
26115334,
Rojas novads,
www.rojaraku.lv
81 Talsu Krūmu mākslas grupa.
Grupā darbojas 12 aktīvu strādājošu
mākslinieku, kuri, pateicoties savai
radošajai daudzveidībai, ir veidojuši
Latvijas mākslas sabiedrībā labi zināmus,
atraktīvus konceptuālās mākslas projektus
“Plūdi Talsos” (1987. g.), “Katla māksla”
(1990. g.), “Tā es ar` var`” (1991. g.),
“Talsu gods” (1998. g.), “Viena nakts”
(2004. g.), “Talsu tiesa” (2005.– 2010. g.).
Grupas izstādes notikušas arī Dānijā,
Zviedrijā, Igaunijā, Holandē, Lietuvā,
Čehijā un Beļģijā. Iespēja apmeklēt Talsu
mākslinieku darbnīcas, gleznot, kā arī
iegādāties mākslinieku darbus mākslas
salonā Talsu novada muzejā.
29412573

Jaunums! 82 Atpūties un glezno
“Līdumkalnos”. Ķurbē, starp lielo silu
un Dundagas mežiem, zaļo pauguru
klusumā “Līdumkalnos” jeb “lēnā laika
parkā” ceļotāju gaida lūgšanu un kristīgo
meditāciju takas. Te interesentiem māca
gleznot, pagatavot veselīgu ēdienu lauku
virtuvē vai uz ugunskura – arī tiem, kuri
cieš no pārtikas alerģijām un celiakijas,
iepazīstina ar šitaki sēņu, ārstniecības un
garšaugu audzēšanas noslēpumiem.
Adrese: “Līdumkalni”, Ķurbe, Īves pagasts,
29567279
Talsu novads,

83 Senās rotas un zīmes Sabilē. Latvijas
Amatniecības kameras diplomēts meistars
rotkalis Harijs Jaunzems iepazīstina ar
rotkaļa darbu, tā tehnoloģiju, ar senajām
rotām un to valkāšanas tradīcijām, ar
mūsu svētzīmju nozīmi.
Adrese: Ventspils iela 20, Sabile,
29995605
Talsu novads,
84 Igurda Baņķa darbnīca “Zeļļi” un
lauku sēta “Kauliņi” Valdemārpilī.
Latvijas Amatniecības kameras meistara
Igurda Baņķa darbnīca “Zeļļi” Valdemārpilī
iepazīstina ar kokgriezēju darbu, piedāvā
dažādus koka suvenīrus, apmāca
jauniešus galdniecībā, izgatavo mēbeles.
Darbnīca atrodas vēsturiskā ēkā Ārlavas
pagasta lauksaimniecības biedrības namā,
kurā apskatāma arī K. Valdemāra piemiņas
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zāle. Amata meistara darbi, vējdzirnavas,
mazbānītis “Ronis” un savdabīgi ierīkotā
atpūtas vieta, daudzveidīgās puķu dobes
un plašās skatu perspektīvas ierindo
Baņķu ģimenes 3 ha plašo teritoriju
Kurzemes izcilāko sētu vidū. Kauliņu sēta
2001. gadā ieguva lielo tencinājumu
“Gudra ir lauku sēta”.
Jaunlaulātajiem – dzīves niķu un
stiķu apguve, vedējiem – dāvanu
iegāde!
Adrese: Lielā iela 27, Valdemārpils,
29430282
Talsu novads,

ēstgribu, mantrausību... It kā šī pasaule
piederētu tikai mums...”
Adrese: Rīgas iela 12, Sabile, Talsu novads,
26542227
87 Sveču liešana Valdgalē. Saimniecība
gaida tevi ciemos, ja vēlies iemācīties
no bišu saražota vaska rituļa izveidot
smaržīgas un veselīgas vaska sveces un
izliet dažāda izmēra figūras. Sveču liešanas
prasmi palīdzēs apgūt Inga un Raimonds
Zviedriņi.
Adrese: “Bandenieki”, Valdgales pagasts,
29129832,
Talsu novads,
www.valdgale.lv

Jaunums! 85 Laimoņa darbi un
Laimoņa nedarbi Pastendē. Amatnieks
Laimonis Birzlejs no mežā atrastiem
savdabīgiem kokiem veido solus, galdus,
žoga pinumus, ratiņus un stilizētus
zābakus! Daļu savu darbu meistars ir
uzdāvinājis Pastendes bērnudārzam.
Adrese: “Āboliņi”, Pastende,
Ģibuļu pagasts, Talsu novads,
26033643

Jaunums! 88 Tekstiliju un aitu apskate
Laucienē. Lauku sētas “Kalnzemnieki”
saimniece Mudīte kopj aitu ‘Latvijas
tumšgalves’ ganāmpulku. Aitu vilna
pārtop krāšņās segās, siltos plecu lakatos
un raibos dūraiņos.
Adrese: “Kalnzemnieki”, Laucienes pagasts,
25917072
Talsu novads,

Jaunums! 86 Koka rotaļlietu kolekcija
Sabilē. Privāta koka rotaļlietu kolekcija,
par kuru tās veidotājs un īpašnieks saka:
“Šī kolekcija veidota kā veltījums tām
dzīvajām radībām, kuras mēs, cilvēki,
esam nogalinājuši, nomocījuši, lai
apmierinātu savas ērtības, labklājību,

sistēmas cehs Latvijā, kas pārstrādāja aitu
vilnu. Iespējams iegādāties produkciju uz
vietas vai apmeklēt saimniecības veikaliņu
Dundagā.
Adrese: Pāces dzirnavas, Pāce,
Dundagas novads,
63242360, 26151720
90 Talsu foto klubs dibināts 1999. gadā,
tajā apvienojušies ap 25 dažāda
vecuma un profesiju cilvēki no visas
Ziemeļkurzemes, kluba vadītājs ir
pazīstamais fotogrāfs Uldis Balga.
Pateicoties pārdomātai programmai
radošajā izaugsmē, Talsu foto klubs ir
izveidojies par vitālu un demokrātisku
radošu cilvēku kopu, kurus vieno kopējas
intereses un mērķi. Katru gadu tiek
sarīkots liels skaits dažādu izstāžu Talsos,
Rīgā, Latvijā un ārzemēs.
29431831, http://talsufoto.void.lv/

Jaunums! 89 Pāces vilnas pārstrādes
cehs. Pašlaik vienīgā aitas vilnas
pārstrādes ražotne Kurzemē. Vilnas
pārstrādes tradīcijas Pācē ir kopš 19. gs.
beigām, pirmās Latvijas Republikas gados
šeit ir velta vadmala. Padomju gados Pācē
bija otrs lielākais sadzīves pakalpojumu
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Ziemeļkurzemes amatnieku
darbu izstādes–pārdošanas.
Rokdarbu salonā “Kurši”.
Adrese: Jaunā iela 23 (2. stāvs), Talsi,
29413274
Talsu novada
tūrisma informācijas centrā.
Adrese: Lielā iela 19/21, Talsi,
63224165, 26469057

84

89

Sabiles novada Amatnieku centrā.
Adrese: Rīgas iela 9, Sabile, Talsu novads,
26152461, 63252344
Rojas jūras zvejniecības muzejā.
Adrese: Selgas iela 33, Roja, Rojas novads,
63269594, 28630590
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91 Žograuši lauku mājā “Ūši” Kolkā
Tūrisma saimniecība “Ūši” ceļotāju
grupām piedāvā lībiešu tradicionālo
ēdienu maltīti: izsalkušajiem sātīgas
pusdienas – bukstiņbiezputra
(gatavota no miežu putraimiem un
kartupeļiem) un sklandrauši (gatavoti
no rudzu miltu mīklas ar kartupeļu un
burkānu pildījumu), zinātkārajiem –
sklandraušu degustācija un gatavošanas
demonstrējumi. Pakalpojums pieejams
gada siltajā sezonā. Brauc un mielojies,
bet iepriekš piesakies! Kurzemes tūrisma
asociācijas gada balvas “Lielais Jēkabs”
nominācijas “Tūrisma mājas lapa
Kurzemē 2010” – ieguvēja!
Adrese: “Ūši”, Kolka,
Dundagas novads,
29475692, www.kolka.info
Jaunums! 92 Ķūķis, žograuši un
saldie ķirši lauku sētā “Jāņkalni”.
Kurzemnieku gardumus – ķūķi
(biezputra) un sklandraušus – saimniece
te gatavo ar mīlestību! Taču šīs maltītes
sagatavošana prasa laiku, tāpēc piesakies
vismaz dienu iepriekš! Jūlijā īpašs
piedāvājums – našķošanās saldo ķiršu
dārzā!
Adrese: “Jāņkalni”,
Lībagu pagasts, Talsu novads,
26096415, www.janukalni.lv

93 Mielasts zvejnieku sētā
Rojā rīkotajā pasākumā “Mielasts ar
zvejniekiem” interesentu grupas aicinātas
iepazīt zvejnieku darbu un nobaudīt jūras
veltes. Pasākuma piedāvājums: izbraukt
jūrā ar zvejnieku laivām, piedalīties
mielastā kopā ar zvejniekiem (ugunskurā
vārīta zivju zupa, rupjmaize, sviests,
kūpinātas zivis, alus vai kvass, žograuši)
un kopā ar Rojas zvejniekiem un
zvejnieku sievām ziņģēt, dancot un
mēroties spēkā un izveicībā.
Adrese: viesnīca “Roja“,
Jūras iela 6, Roja, Rojas novads,
29477602, www.rojahotel.lv
Jaunums! 94 Zivju žāvēšana un
degustācija Kolkā.
Lūgums pieteikties iepriekš!
Adrese: “Strautmaļi”, Kolka,
29256174,
Dundagas novads,
Ēriks Lihačevs
Adrese: “Pūpoli“, Kolka,
Dundagas novads, 28760995,
Alfrēds Dobilis
Adrese: “Čiekurkalni”, Kolka,
26433375,
Dundagas novads,
Vilis Tarlaps
Adrese: “Krogi”, Pitrags,
Dundagas novads,
26493087,
Andris Antmanis
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Našķi, gardumi, degustācijas
94

100

95 Sieru degustācija Dundagā.
Dundagas pienotava piedāvā degustēt
ap 10 dažādu šķirņu sierus: svaigo mīksto
sieru “Taizelis”, kūpināto sieru “Taizelis”,
svaigo mīksto sieru “Mare”, svaigo
mīksto sieru “Mare ar sāli un garšvielām”,
svaigo mīksto sieru “Mare ar cukuru un
garšvielām”, svaigo mīksto sieru “Mare
ar sēnēm”, mīksto sālījumā nogatavināto
kazas un govs piena sieru “Sibilla”, kazas
un govs piena sieru “Sibilla” ar eļļu, kā
arī cieto sieru “Knapsieriņš” un ķimeņu
sieru, jogurta dzērienus. Ražotne atrodas
vēsturiskā celtnē – bijušajā muižas alus
brūzī, iepretī viduslaiku pilij. Piesakieties
iepriekš!
Adrese: Dundagas pils,
Dundaga, Dundagas novads,
29444395, 63232293
96 Kazas siers un kazu apskate
Vandzenē. Saimniecība “Bērzi”
specializējusies dažādu kazas sieru un
kazas piena produktu (sviests, sacepums,
siera tortes, jogurts) gatavošanā.
Degustācijai jāpiesakās divas nedēļas
iepriekš! Dažādu šķirņu kazu apskate.
Saimniece sniedz konsultācijas kazu
audzēšanā.
Adrese: “Bērzi”, Vandzenes pagasts,
63225204, 29136187
Talsu novads,
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Jaunums! 97 Veselīga dzīvesveida
centrs “Mežlīdumi” Dundagas pusē.
Saimniecībā audzē dažādus dārzeņus
un pākšaugus, starp kuriem īpaši jāmin
soja. No tās saimnieki iemācījušies
gatavot pienu, rūgušpienu, biezpienu,
krējumu u.c. gardumus, ko baudīt varēs
ikviens ciemiņš. Un ne tikai baudīt, bet arī
iemācīties gatavot vienkāršus ēdienus bez
dzīvnieku valsts produktiem, ielūkoties
veselīga dzīvesveida ābecē. Iepazīšanās ar
saimniecību un sojas produktu degustācija.
Adrese: “Mežlīdumi”, Cirste, Dundagas
26543781, 20235866
novads,

98 No graudiem gatavoti
produkti Dižstendē. Valsts Stendes
graudaugu selekcijas institūts ir
laukkopības zinātnes centrs Kurzemē.
Zinātnieki interesentus iepazīstina ar
graudaugu selekciju, piedāvā apskatīt
kolekciju, ko veido novadpētnieka
Z. Kalmaņa savāktie materiāli par
selekcijas stacijas dibinātāju Jāni Lielmani
un Dižstendi. Gardēžiem veselīgs
piedāvājums: no graudiem gatavotu
produktu degustācija – auzu tējas, kailo
graudu saldie un sāļie salāti u.c.
Adrese: Zinātnes māja, Dižstende,
Lībagu pagasts, Talsu novads
63291288, 29265347,
www.stendeselekcija.lv

Jaunums! 102 Arbūzi, melones un
kazas siers Kolkā. Saimniece Anda Ruska
audzē dažādu šķirņu arbūzus, melones,
tomātus un gurķus, gatavo kazas sieru.
Adrese: “Krāces”, Kolka, Dundagas novads,
26544961
Jaunums! 103 Bioloģiskā saimniecība
“Ķīri” Balgalē. Audzē zāļu tējas un
garšaugus. Labprāt pacienās arī jūs!
Adrese: “Ķīri”, Balgales pagasts,
29350212
Talsu novads,

104 Kafejnīcu “Martinelli” Talsos ir
iecienījuši gardēži no visas Latvijas, jo
ēdienkartē iekļauti izsmalcināti ēdieni
gan no nacionālās, gan dažādu pasaules
tautu virtuves. Saimnieki Inguna un
Agnis Dombrovici veikalā piedāvā vīnus
dažādām gaumēm un dzīves gadījumiem.
Te var nogaršot vīnu “Martinelli” un
ļauties saldiem sapņiem viesu nama
“Martinelli” gultiņās. 2007. gadā Latvijas
labāko tirgotāju apbalvošanas ceremonijā
veikals–kafejnīca “Martinelli, vīns un
kafija” saņēma uzvarētāju balvu vīna un
kafijas grupā, ēdināšanas uzņēmumu
grupā un arī galveno balvu. Kafejnīca ir
Kurzemes tūrisma asociācijas gada balvas
“Lielais Jēkabs” nominācijas “Kurzemes
ēdināšanas uzņēmums 2007” ieguvējs.
Adrese: Lielā iela 7, Talsi,
63291340, www.martinelli.lv

99 Lielogu dzērvenes Vandzenes pusē.
Zemnieku saimniecība “Piesaule” Sārāju
kūdras purvā audzē lielogu dzērvenes.
Saimniecībā var lasīt ogas, degustēt
iecienītākos lielogu dzērveņu produktus –
svaigu sulu, rīvētas dzērvenes, kompotu,
ievārījumu un kaltētas dzērvenes,
iegādāties stādus un saņemt
informāciju par audzēšanu.
Adrese: “Piesaule”, Sārāji,
Vandzenes pagasts, Talsu novads,
26211064, 26440154
Jaunums! 100 Krūmcidonijas Laucienē.
Uzņēmums ražo žāvētu krūmcidoniju
dažāda veida dabiskus produktus, kā arī
svaigu dabisku sīrupu un piedāvā šos
produktus degustācijās.
Adrese: “Druviņas”,
Laucienes pagasts, Talsu novads,
63254913, 28649847

101 Zemeņu degustācija Ģibzdē.
Saimniecība zemenes audzē jau
vairāk nekā desmit gadu. Pirmās
ogas jau gatavas maija sākumā.
Nogaršo! Te var iegādāties zemeņu
stādus.
Adrese: “Priedes”, Valdgales pagasts,
26456020
Talsu novads,
98

105 Kafejnīca “Velves” Talsu novada
muzejā. Kafejnīcā jau ilgus gadus
saimnieko zemnieku saimniecības “Ēmužas”
īpašnieki Ilona un Aivars Varņecki. Aivars
ir ilggadējs biedrības “Siera klubs” biedrs,
viņa komanda banketu galdus ar ceptiem
sivēniem, saldām un sāļām siera kūkām
klājusi daudzviet Latvijā. Kafejnīcas viesi ir
iecienījuši daudzveidīgo latvisko ēdienu
piedāvājuma klāstu, par to saimnieki
saņēmuši Kurzemes tūrisma asociācijas
gada balvu “Lielais Jēkabs” nominācijā
“Dižais Kurzemes ēdiens 2010”. Iepriekš
piesakot, apkalpo grupas.
Adrese: K. Mīlenbaha iela 19, Talsi,
63223320, 29294318
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Dārzi un daiļdārzi
106 Austrumeiropā lielākais dienliliju
(Hemerocallis) dārzs un mājas vīni
Laucienē. Dienliliju dārzā jūlijā un
augustā var apskatīt Austrumeiropā
lielāko, galvenokārt Latvijā selekcionēto
dienliliju (Hemerocallis) kolekciju. Ziedu
krāsu un formu dažādība pārsteidz
apmeklētājus. Saimnieks Varis Baņģieris
neliedz konsultācijas dienliliju audzēšanā.
Dienliliju dārzā var ne tikai priecāties par
puķēm, bet arī degustēt līdz 15 dažādu,
no Latvijas augļiem, ogām un ziediem
gatavotu mājas vīnu “Vējkalnietis”
no baltiem ceriņiem, rabarberiem,
dižbrūklenēm u.c.
Adrese: “Mierkalni”,
Laucienes pagasts, Talsu novads,
63291301, 29457055,
www.daylilie.lv

107

107 Dāliju (Dahlia, Georgina) un liliju
(Lilium) dārzs Nevejā. Selekcionāre
Rita Bumbiere Nevejā izveidojusi Dāliju
dārzu, kurā mājvietu atradušas vairāk
nekā 1000 dāliju un vairāki simti liliju
šķirņu, starp tām ir vairāki desmiti pašas
saimnieces radītu šķirņu. Selekcionāre
konsultē dāliju audzēšanā, dāliju
ziedēšanas laikā iespēja izvēlēties gumus
savam dārzam. Sētā aug bērzs, kura zaros
aug uz ziemeļiem vistālāk sastopamais
baltais āmulis (Viscum album L.). Ceļinieki
slāpes var veldzēt, malkojot avota ūdeni.
Adrese: “Līdumiņi”, Neveja,
Dundagas pagasts, Dundagas novads,
27124724, www.lidumini.viss.lv
108 SIA “Kurzemes sēklas” Talsos.
Šobrīd uzņēmums ir labi pazīstams
dārzeņu un puķu audzētāju aprindās
gan visā Latvijā, gan Igaunijā un Lietuvā.
Lieliska sadarbība “Kurzemes sēklām” ir
izveidojusies ar daudziem partneriem –
šķirņu selekcijas un pavairošanas
firmām visā Eiropā. Galvenās uzņēmuma
aktivitātes pašreiz ir dārzkopju apgāde
ar dārzeņu, puķu, garšaugu, nektāraugu,
lopbarības un tehnisko kultūru sēklām
un sīpoliem. Lielu darbu “Kurzemes sēklu”
speciālisti iegulda dārzkopju informēšanā
un konsultēšanā, piedaloties semināros
un organizējot šķirņu parauglaukus
Talsos. Parauglauki priecē ikvienu ar augu

dažādību, krāsu un formu daudzveidību:
pavasarī te var iepazīties ar jaunāko
sīpolpuķu šķirnēm, vasarā pamielot acis ar
raženiem tomātiem, rudenī priecāties par
dārzeņu devumu un ziemciešu krāšņumu.
Adrese: Egļu iela 2, Talsi,
63222134, 63291610,
www.kurzemesseklas.lv
Jaunums! 109 Stādu audzētava
“Puķu lauki” pie Talsiem.
Stādaudzētava “Puķu lauki” ir ģimenes
uzņēmums, kas nodarbojas ar ziemciešu,
dekoratīvo graudzāļu un cirpto bukšu
audzēšanu. Lai parādītu šo augu
krāšņumu un dažādību, ir veidots dārzs,
ko baudīt neliedzam arī citiem. Mūsu
stādaudzētavas moto ir “Liec dzīvei
ziedēt!” Esiet mīļi gaidīti! Apmeklējumu
pieteikt iepriekš.
Adrese: “Palejas”, Laidzes pagasts,
29530272, 29711870,
Talsu novads,
www.pukulauki.lv
Jaunums! 110 Lauku saimniecība
“Kurzemnieki” pie Talsiem. Saimniecības
teritorijā mozaīkveidā izvietoti augļu
dārzi, zālāji, tīrumi, meži, mitrzemes, un
tā piekļaujas Sirds jeb Sukturu ezeram.
Saimnieku pavadībā var iepazīt videi
draudzīgu ābolu audzēšanu, aplūkot
vīngliemežu audzētavu. Sezonas laikā
iespējama augļu, ogu un to produktu
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degustācija. Viesiem pieejams pludmales
volejbola laukums, piknika un telšu vietas,
iespēja makšķerēt.
Adrese: “Kurzemnieki”,
Lībagu pagasts, Talsu novads,
29279461, 26453626
111 Lauku sēta “Vijas” pie Laucienes.
Neilandu ģimene sētas veidošanu sākusi
20. gs. 90. gadu beigās. Sētu rotā gan
dekoratīvo koku un krūmu sugas, gan
ziemcietes un viengadīgo puķu stādījumi.
Dīķī kopā ar ūdensrozēm mīt mājas
svētība – zalkšu ģimene. Saimnieki dalās
sētas labiekārtošanas un apzaļumošanas
pieredzē.
Adrese: “Vijas”, Odre,
Laucienes pagasts, Talsu novads,
29473197
112 Horoskopu dārzs “Pie Pūces”
Laucienē. Pie viesu nama “Pie Pūces” ir
izveidots plašs dekoratīvo koku un krūmu
stādījums – Horoskopu dārzs. Saimniecība
audzē dekoratīvās egles (vācu baltegles,
Arizonas un Kanādas egles) un kārklus
Salix viminalis, ko izmanto žogu
veidošanai. Stādu tirdzniecība.
Adrese: “Jaunčakši”,
Laucienes pagasts, Talsu novads,
29136334, 63238227,
www.piepuces.viss.lv

111

113 Aveņu dārzi Vandzenē.
Zemnieku saimniecība “Mazkuģnieki-2”
ir ogu audzētāju saimniecība, kurā
galvenā biznesa kultūra ir dārza avenes.
Apskatāmas dažādas dārza aveņu šķirnes,
sarkanogu bezērkšķu ērkšķogas un lielogu
jāņogas. Saimniecībā ogulāji aug 16 ha
platībā, bet 12 ha no tās aizņem vasaras
un rudens aveņu šķirnes.
Adrese: “Mazkuģnieki-2”,
Vandzenes pagasts, Talsu novads,
26160203
114 Informatīvais dārzs Lubē.
Tēlnieces Ditas Kalvānes skulptūras
lieliski papildina daiļdārznieces Ilgas
Pūsildes veidoto “Lāču” māju apkārtni.
Informatīvajā dārzā var iepazīties ar
augiem no Vidusjūras reģiona, tālās
Dienvidamerikas un Tālajiem Austrumiem.
Dārza lepnums ir garšaugu kolekcija.
Dita katru augu uzlūko ar mīlestību un
aizraujoši stāsta par to garšas īpašībām
un vietu ēdienkartē. Saimnieces viesus
karstā vasarā cienā ar aukstu zāļu tēju.
Te var nogaršot dažādu šķirņu gurķus un
tomātus. Konsultācijas dārzu veidošanā.
Ditas Kalvānes gleznas. Apmeklējumu
pieteikt iepriekš.
Adrese: “Lāči”,
Lubes pagasts, Talsu novads,
26155430
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116 Koka skulptūras Rojā.
Privātkolekcija, ko veido Ilgas un Jāņa
Veidemaņu darināti tēli – izgatavoti no
kokiem, kas izskaloti no jūras.
Adrese: Peldu iela 17, Roja, Rojas novads,
63269810, 28721501, 28382709
117 Spāres daiļdārzs.
Profesionāli iekopta mājas apkārtne
un daudzveidīgas augu kolekcijas.
Adrese: “Cinovski”, Spāre,
Ģibuļu pagasts, Talsu novads,
63255227
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115 Daiļdārzs Rojā, Upes ielā.
Dārzā aug skujeņi, dekoratīvie krūmi,
graudzāles, ziemcietes, rozes, liela fuksiju
kolekcija. Interesanti veidotas atpūtas
zonas – tējas namiņš un alus dārzs
ar kamīnu.
Adrese: Upes iela 13, Roja, Rojas novads,
63269223, 29366025
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118 Mazo mājdzīvnieku dārzs
“Apsīšos” Ķūļciemā. Mazo mājdzīvnieku
dārzā īpaši iekārtotā teritorijā un arī
pagalmā kopā ar mājputniem (fazāni,
vistas, cekulpīles, zosis, pāvi, dekoratīvi
baloži u.c.) mīt un savā vaļā brīvi dzīvo
dažādu šķirņu truši, aitas un poniji.
Brīvdienu mājas “Apsīši” saimnieki,
grupām iepriekš piesakoties, piedāvā
liepziedu tēju ar medu, ziedputekšņiem
un bišu maizi.
Adrese: “Apsīši”, Ķūļi,
Ķūļciema pagasts,
Talsu novads,
63254404, 29421081,
www.apsisi.viss.lv

119
118

Jaunums! 119 Viesu nama “Strēlnieki”
piedāvājums. Viesu nams “Strēlnieki”
piedāvā izbaudīt lauku atmosfēru.
Šeit var vērot meža dzīvniekus no medību
torņiem, uzkāpt 38 m augstā novērošanas
tornī, piedalīties ekskursijās “Kā rodas
piens”, “Kas dod cimdus” un “Ko ēd zirgi”,
dīķī makšķerēt līņus, kā arī degustēt
ķiršu, rabarberu, melleņu un citus
mājas vīnus.
Adrese: “Strēlnieki”, Pļavas,
Laucienes pagasts,
Talsu novads,
28618899, 26522615,
www.strelnieki.viss.lv
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120 Šinšillu audzētava “Upeskalnos”.
Zemnieku saimniecība “Upeskalni” ir viena
no pirmajām šinšillu audzētavām Latvijā.
Tajā ir apskatāmi vairāki simti šinšillu, ko
iespējams paņemt rokās, paglaudīt un
pabarot. Bērnus priecē truši un mājputni.
Adrese: “Upeskalni”, Valdemārpils,
Talsu novads,
29154018, 63200437
Jaunums! 121 Alpaku ganāmpulks
pie Talsiem. Vīcežu muižas teritorijā
apskatāms pirmais alpaku ganāmpulks
Baltijas valstīs. Saimniecība piedāvā
muzeja ekspozīciju muižas ēkā, dzīvnieku
apskati, alpaku vilnas izstrādājumu iegādi.
Pieteikties iepriekš.
Adrese: “Vīceži”, Lībagu pagasts,
Talsu novads,
26355540, 67519922,
www.alpacas.lv

Dzīvnieki lauku sētā
120
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122 Šinšillu audzētava lauku mājā
“Kalnmalas”. Saimniecība piedāvā šinšillu
apskati un iespēju šinšillu iegādāties kā
mīļdzīvnieciņu. Šinšillas dzīvo apmēram
20 gadu, tās ir mierīgas, maigas un
draudzīgas. Apmeklētājus priecē
dekoratīvo putnu kolekcija un murkšķu
pāris, zivju dīķī iespējams izvilkt lielo
lomu. Atpūtu lauku mājā ļoti iecienījušas
ģimenes ar maziem bērniem. Tuvumā
pastaigu taka Bašķiņkalna pilskalnā.
Adrese: “Kalnmalas”,
Ārlavas pagasts, Talsu novads,
26416010
123 Bioloģiskā saimniecība
“Jaunlīdumi” pie Šlīteres Zilajiem
kalniem. Saimniecība atrodas Šlīteres
Zilajos kalnos, 13 km no jūras un 4 km
no Šlīteres bākas. Tā piedāvā nakšņošanu
brīvdienu mājā, bioloģiski audzētus
produktus un atpūtu pie dabas. Rudenī

šeit var dzirdēt briežu un aļņu aurus, bet,
kad kokiem nav lapu, paveras skats uz
Baltijas jūru, skaidrā laikā redzama pat
Sāmsala. Apskatāmi savvaļas zirgi Polski
Conic, liellopi un Latvijas zilās govis.
Adrese: “Jaunlīdumi”,
Dundagas pagasts, Dundagas novads,
29467556,
www.jaunlidumi.viss.lv
124 Pāces zirgaudzētava “Kalēji” un
izjādes. Zirgaudzētavas apskate, izjādes.
Ganībās pussavvaļas govis, arī Latvijas
brūnās un Latvijas zilās šķirnes govis.
Ja palaimēsies, varēsiet nobaudīt ķēves
pienu un pavizināties ar drošku.
Adrese: “Kalēji”, Pāce,
Dundagas novads,
26497430
Jaunums! 125 Tīršķirnes trušu
audzētava Ģibzdē.
Adrese: “Priedes”,
Valdgales pagasts, Talsu novads,
26456020, 26482368

126 Lauku sēta “Ciemiņi”. Bioloģiskā
saimniecība, septiņu dažādu šķirņu govju
apskate, piena produktu degustācija.
Adrese: “Ciemiņi”,
Laidzes pagasts, Talsu novads,
28385490
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Apzīmējumi naktsmītnēm
gultasvietas
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Talsu novads
Talsi un tuvākā apkārtne
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Martinelli – viesu nams
Adrese: Lielā iela 7, Talsi, Talsu novads,
63291340, 29403911,
E-pasts: martinelli@inbox.lv,
www.martinelli.lv
Katrs klients ir īpašs! Viesu māja Talsu pilsētas
centrā. Enotēka. Vīnu un gardēžu klubs.

5
Talsu pirtiņa “Vijoles” – brīvdienu māja
Adrese: “Vijoles”, Paugurciems,
Laidzes pagasts, Talsu novads,
29211530,
E-pasts: ramona135@inbox.lv
Pašu sietas bērzu pirtsslotas! Bērnu
profesionāla pieskatīšana.

Talsi*** – viesnīca
Adrese: Kareivju iela 16, Talsi, Talsu novads,
63232020,
E-pasts: hoteltalsi@hoteltalsi.lv,
www.hoteltalsi.lv
Viesnīca pilsētas centrā!

Naktsmītnes – Talsu novads
Ģibuļu pagasts
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Aldari – viesnīca
Adrese: Skolas iela 4, Pastende,
Ģibuļu pagasts, Talsu novads,
29446246,
E-pasts: vesmao@inbox.lv,
www.aldari.viss.lv
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Kalves – brīvdienu māja
Adrese: “Kalves”, Ģibuļu pagasts,
Talsu novads,
29446246,
E-pasts: vesmao@inbox.lv,
www.kalves.viss.lv
Nakšņošana mājiņās Kalvenes ezera krastā.

5

Godeļi – atpūtas komplekss
Adrese: “Ģodeļdangas”, Ģibuļu pagasts,
Talsu novads,
29289349, 29429748, 28338717,
E-pasts: godeli@tvnet.lv, www.godelpols.lv
Piedāvājam piecvietīgu SPA baseinu,
slēpošanu aiz motorlaivas, virvju trases
instruktora pavadībā un kvadraciklu nomu.
Ziemā – atpūta uz ledus.

5
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Bukdangas – tūrisma un atpūtas
komplekss
Adrese: “Bukdangas”, Ģibuļu pagasts,
Talsu novads,
29256487,
E-pasts: atis@bukdangas.lv,
www.bukdangas.lv
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Madaras – brīvdienu māja
Adrese: “Madaras”, Ģibuļu pagasts,
Talsu novads,
29446246,
E-pasts: vesmao@inbox.lv,
www.madaras.viss.lv
Usmas ezera krastā.
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Veccepļi – kempings
Adrese: “Veccepļi”, Spāre,
Ģibuļu pagasts, Talsu novads,
29256740,
www.veccepli.lv
Spāres ezera krastā.
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Īves pagasts

26+35

Ķūļciema pagasts
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Laucienes pagasts
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Laumas – viesu nams, kempings
Adrese: “Laumas”, Īves pagasts,
Talsu novads,
26403240, 29477731,
E-pasts: laumudabasparks@inbox.lv,
www.laumas.lv
Laumu dabas parks ar pastaigu, izziņas un
aktīvās atpūtas takām.

13

23

Apsīši – brīvdienu māja, telšu vietas
Adrese: “Apsīši”, Ķūļciema pagasts,
Talsu novads,
63254404, 29421081,
E-pasts: apsisi@inbox.lv,
www.apsisi.viss.lv
Mazo mājdzīvnieku dārzs un bišu produktu
degustācija.

Lībagu pagasts

5

4

Mežmāja – mācību centrs, viesnīca
Adrese: “Mežmājas”, Laucienes pagasts,
Talsu novads,
63214151, 22029058,
E-pasts: gundega.elvika@mps.vmd.gov.lv,
www.mps.gov.lv/ForHouse.html
Piedāvājam ekskursijas mežā.
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Alīnas pirts – viesu nams
Adrese: “Alīnas pirts” Dižstende,
Lībagu pagasts, Talsu novads,
29244711
Mūsu pirtī ir dzirdami circeņi.

Pie Pūces – viesu nams
Adrese: “Jaunčakši”, Laucienes pagasts,
Talsu novads,
29136334,
www.piepuces.viss.lv,
Horoskopu dārzs.

Jāņkalni – lauku māja
Adrese: “Jāņkalni”, Lībagu pagasts,
Talsu novads,
26096415,
E-pasts: jankalnitalsi@inbox.lv,
www.janukalni.lv
Piedāvājam izzināt latviešu tradīcijas
Folkloras takā.

Naktsmītnes – Talsu novads
18+52

3

12+10
40

9

40

14
100

40
35

5

40
10

6
2

28

30

Kamparkalns – viesu nams
Adrese: “Dziļlejas”, Lībagu pagasts,
Talsu novads,
29518415, 29860075, 29992933,
E-pasts: kamparkalns@inbox.lv,
www.kamparkalns.lv
Netālu no viesu nama ir uzbūvēts skatu tornis.
Ziemā darbojas slēpošanas trases. Korporatīvo
pasākumu organizēšana līdz 1500 personām.
22

32

Mežvidi – viesu nams
Adrese: “Mežvidi”, Lībagu pagasts,
Talsu novads,
E-pasts: juris.saks@inbox.lv,
29293945
Atpūta klusā meža ielokā starp dīķiem un
ūdenskritumiem.

Sabile un apkārtne
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Pie Ābelītes – viesu nams
Adrese: “Pie Ābelītes”, Lībagu pagasts,
Talsu novads,
28386425, 29175436,
www.pieabelites.viss.lv
Ābeļu ezera krastā.
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Vizbulītes – viesu nams
Adrese: Vizbulītes, Lībagu pagasts,
Talsu novads,
29343692,
www.vizbuliites.lv
Piecu minūšu brauciena attālumā no Talsiem,
klusā vietā Talsu pauguraines dabas parka
teritorijā.
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Rambules – viesu nams
Adrese: Raiņa iela 1, Sabile,
Talsu novads,
29244964,
E-pasts: rambules@inbox.lv,
www.rambules.times.lv
Viesu nams atrodas 500 m no Abavas upes.
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Sendzirnavas – viesu nams
Adrese: “Sendzirnavas”
(starp Sabili un Stendi), Abavas pagasts,
Talsu novads,
29298937,
E-pasts: nraimo@inbox.lv,
www.sendzirnavas.viss.lv
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Strazdes pagasts
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Rezidence Kurzeme*** – viesu nams
Adrese: “Rezidence Kurzeme”,
Strazdes pagasts, Talsu novads,
27506721, 29223657,
E-pasts: aiva@rezidencekurzeme.lv,
www.rezidencekurzeme.lv
Pie mums var baudīt īstu lauku mieru un
klusumu, ievākt dabas veltes.
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Valdemārpils un Ārlavas pagasts

15
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Ezerkrasti*** – brīvdienu māja
Adrese: “Ezerkrasti”, Ārlavas pagasts,
Talsu novads,
29133442,
http://ezerkrasti.webs.com
Paviesojies vienā no septiņām
romantiskākajām Latvijas brīvdienu mājām.

Ūdensdzirnavas – viesu nams
Adrese: “Ūdensdzirnavas”,
Strazdes pagasts, Talsu novads,
29172252, 29940066,
E-pasts: udens_dzirnavas@inbox.lv,
www.udens-dzirnavas.lv
Atpūtas komplekss atjaunotā ūdensdzirnavu ēkā
Dzirnavu ezera krastā. Iespēja pašiem pagatavot
maltīti uz dzīvas uguns manteļskurstenī.

Vandzenes pagasts

2

10+10

2

5

8

5

30

20
1

44

51

53

Mēnesnīcas – brīvdienu māja
Adrese: “Mēnesnīcas”, Uguņciems,
Vandzenes pagasts, Talsu novads,
29285116, 26163956, 63254576,
E-pasts: ilzepetersone@inbox.lv,
www.menesnicas.viss.lv
Piedāvājam atpūsties labiekārtotā
brīvdienu mājā upes krastā.

Kalnmalas – lauku māja
Adrese: “Kalnmalas”, Ārlavas pagasts,
Talsu novads,
26416010,
E-pasts: kalnmalasav@inbox.lv
Šinšillu audzētavas apskate,
dekoratīvie putni, murkšķi un truši.

Sārāji – lauku māja
Adrese: “Sārāji”, Vandzenes pagasts,
Talsu novads,
63200118, 29471349
Relaksējošai atpūtai pie dabas.
Zivju dīķi.

Naktsmītnes – Talsu un Dundagas novads
Dundagas novads
Kolkas pagasts
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Upeskalni – brīvdienu māja
Adrese: “Upeskalni”, Mazirbe,
Kolkas pagasts, Dundagas novads,
29259510, 29259499
Skatu tornītis zvēru vērošanai,
šautriņas, pilnīgs klusums no
apkārtnes trokšņiem.

Jaunklāvi – lauku māja
Adrese: “Jaunklāvi”, Sīkrags,
Kolkas pagasts, Dundagas novads,
E-pasts: rasma.sikrags@inbox.lv,
29469614
Tiešā tuvumā velosipēdu celiņi un nūjošanas
takas. Stiklota nojume ar apgaismojumu.

Dundagas pagasts

2

Ūši – brīvdienu māja, kempings
Adrese: “Ūši”, Kolka, Kolkas pagasts,
Dundagas novads,
63276507, 29475692
E-pasts: info@kolka.info, www.kolka.info
Brīvdienu māja klusai atpūtai pie jūras
netālu no Kokasraga, blakus pludmale.
Mājīgi iekārtotas istabas, estētiska
apkārtējā vide, zaļums un krāšņums dārzā.
28+25+15
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Annes – brīvdienu māja
Adrese: Pāce, Dundagas pagasts,
Dundagas novads,
29452512,
E-pasts: helvijs.norenbergs@inbox.lv,
www.annes.viss.lv
Pāces ezera krastā, ar kublu un lapeni uz ezera.
Tuvākajā apkārtnē ir daudz tūrisma objektu.

2

2
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Dundagas pils
Adrese: Pils iela 14, Dundaga,
Dundagas novads,
63237860, 29478393,
E-pasts: pils@dundaga.lv,
www.dundaga.lv
Iespēja nakšņot arī Zaļās jumpravas un
Barona apartamentos!

63
Pūpoli*** – viesu nams
Adrese: “Pūpoli”,
Dundagas pagasts, Dundagas novads,
26554001, 29197900, 63242010,
E-pasts: pupoli9@inbox.lv,
www.dundaga.lv/pupoli
Vasarā piedāvājam uz ugunskura vārītu zivju
zupu, kūpinātas butes un izlejamo Užavas alu.
Ekstrēmi braucieni ar krievu armijas visurgājēju.
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Rojas novads
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Roja – viesnīca
Adrese: Jūras iela 6, Roja, Rojas novads,
63232226, 29477602,
E-pasts: rojahotel@inbox.lv, www.rojahotel.lv
“Wildlife” piedāvājums – nūjošana ar
botānikas, putnu un zvēru vērošanu.
Sēņošana ar orientēšanās elementiem un
guvuma apstrāde pavāra vadībā, medību
organizēšana.

Dana – viesu nams
Adrese: Raudu iela 3, Roja, Rojas novads,
29927556, 63260234,
E-pasts: nadezdaludmili@yandex.ru,
www.dana.viss.lv
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Rojupe – viesnīca
Adrese: Rude, Rojas novads,
63260272, 29441780,
E-pasts: zsmadaras@one.lv,
www.rojupe.viss.lv
Baseins, sauna un tvaika pirts!

93

Tāti – kempings
Adrese: Kaltene, Rojas novads,
29385841,
E-pasts: velpu@inbox.lv
Kempings “Tāti” atrodas tikai 350 m
no Kaltenes akmeņainās jūrmalas.
Vieta, kur ieklausīties klusumā.

Zivtiņi – viesu nams
Adrese: “Zivtiņi”, Kaltene, Rojas novads,
29231907,
E-pasts: zivtini@inbox.lv, www.zivtini.viss.lv
Pašā jūras krastā. Blakus putnu taka ar putnu
vērošanas torņiem.

Naktsmītnes – Rojas un Mērsraga novads

Mērsraga novads
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Jahtu centrs “Mērsrags” – hostelis
Adrese: Lielā iela 62, Mērsrags,
28205805,
E-pasts: jahtucentrs@jahtucentrs.lv,
www.jahtucentrs.lv
Izbraucieni ar jahtu.
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Stieres – kempings
Adrese: Upesgrīva, Mērsraga novads,
26513692,
E-pasts: info@stieres.lv,
www.stieres.lv
Mūsu kempinga kafejnīcā piedāvājam
brokastis, pusdienas un vakariņas!

Praktiskā
informācija
Neatliekamā medicīniskā
palīdzība
03, 112, 63223350
Policija
Akmeņu iela 5, Talsi,

63202700

Ugunsdzēsība un glābšana
K. Valdemāra iela 94, Talsi,
112, 63291825
Pasts
Lielā iela 20, Talsi,

Cieni vietējo iedzīvotāju tradīcijas
un paražas!
Neatstāj autogrāfus atpūtas vietās
un koku stumbros!

63222115

Autoosta
Dundagas iela 15, Talsi,

63222105

Taksometri
28644440, 25955069
Tūristu karstais tālrunis
22033000

Pikniku rīko tikai īpaši norādītās
vietās un, dodoties prom,
neaizmirsti nodzēst ugunskuru un
savākt savus atkritumus!

Uzziņas
1188

Lai Tavs ceļojums būtu pilnvērtīgs,
izvēlies par pavadoņiem cilvēkus,
kuri ir šim darbam apmācīti!!!

Suvenīri
Talsu novada
tūrisma informācijas centrs
63224165
Lielā iela 19/21, Talsi,
“Mākslas salons”
Talsu novada muzejā
Mīlenbaha iela 19, Talsi,
29412573
Grāmatnīca “Vanema”
A. Pumpura iela 4, Talsi,

Izmanto iemītās taciņas un
iebrauktos ceļus!

63291811

Veikals “Zaļā krūze”
Lielā iela 2 (2. stāvs), Talsi,
29466404
Ierobežo videi un cilvēka veselībai
kaitīgu un bīstamu vielu lietošanu!

Rokdarbu salons “Kurši”
Jaunā iela 23 (2. stāvs), Talsi,
29413274
Talsu keramika “Ciparnīca”
K. Valdemāra iela 5, Talsi,
22429527, 22458389
Kolkasraga apmeklētāju
informācijas centrs
Kolka,
29149105

Par piemiņu paņem tikai jaukas
fotogrāfijas!

V iens at vaļinājums – divas vals tis

Saarema
Kuresaare

Saarema
Kuresaare
Ventspils

Talsi

Ventspils
Talsi

Ta lsi
Izdevums tapis Igaunijas–Latvijas programmas
projekta “Viens atvaļinājums – divas valstis”
nr. EU29904 ietvaros, realizēts ar Talsu novada
pašvaldības un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalstu
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www.talsitourism.lv
www.talsi.lv
www.tourism.ventspils.lv
www.ventspils.lv
www.kuressaare.ee
www.saaremaa.ee
Talsu novada
tūrisma informācijas centrs
Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201,
63224165, 26469057,
talsutic@apollo.lv,
www.talsitourism.lv

