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Villa Hochheim jeb Oktes baronu fon Firksu pilsētas māja celta 19. gadsimta beigās
neoklasicisma stilā augstākajā Talsu pakalnā – Tiguļu kalnā. Vēsturiskajā ēkā iekārtotajās Talsu
novada muzeja ekspozīcijās un izstādēs atklājas vēstures, mākslas un dabas vērtības - bagātīgas
kuršu arheoloģisko un kurzemnieku etnogrāfisko materiālu kolekcijas. Līdzās esošās krājuma
ēkas izstāžu zālē apskatāmas jaunākās mākslas izstādes. Regulāri tiek organizētas tikšanās ar
māksliniekiem, literātiem, novadpētniekiem un amatu meistariem, notiek radošas nodarbības
un izglītojoši pasākumi. Abās pusēs muzeja ieejai novietoti četri Kurzemes hercogistes laikā
izgatavotie lielgabali. Ēkas pakājē rotājas ornamentālā paklājdobe “Talsu saulīte”, apkārtni
ieskauj jau barona laikā iekārtotais dendroloģiskais parks ar 300 kokaugu sugām.
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Muižu adreses
1 SPĀRES MUIŽA

Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads +371 28620076, 28688563
tabitaspare@inbox.lv www.gibulupagasts.lv
@sparesmuiza
/spaare
/sparesmuiza

2 TIŅĢERES MUIŽA

Tinģere, Īves pagasts, Talsu novads +371 63254055, 29172760
ive.parvalde@talsi.lv vita.krauze@talsi.lv

3 STRAZDES MUIŽA

Strazde, Strazdes pagasts, Talsu novads +371 20266761
inga.dombrovska@talsi.lv
/strazdesruki

4 TALSU NOVADA MUZEJS jeb VILLA HOCHHEIM

K. Mīlenbaha iela 19, Talsi +371 63222770, 29102628
novadamuzejs@talsi.lv www.talsumuzejs.lv
@Talsu_muzejs
/talsumuzejs

PIEDĀVĀJUMI:
Ekspozīcijas un izstādes par novada
kultūrvēsturi, mākslu un dabu
Mākslas dienas aprīlī un katru
mēnesi divas jaunas mākslas izstādes
Atraktīvas un izglītojošas nodarbības
skolēniem, ģimenēm un pieaugušajiem
Ekskursijas muzejā, parkā
un Talsu novadā
Programma jaunlaulātajiem
Svinību un konferenču telpu noma

Talsu novada tūrisma informācijas centrs,
Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3201 +371 63224165, 26469057
tic@talsi.lv www.talsitourism.lv
@Talsitourism
/Facebook
/Draugiem
Finansē: Talsu novada pašvaldība
Dizains: SIA “Moon river”
Druka: SIA “Talsu tipogrāfija”
2017

Izdzīvo senatni

TALSU PUSES
MUIŽĀS

1

Spāres muiža

Spāres muižā ir savi meistari un meistarstiķi, savs spoks, zirgs un ragana, kliņģeri, putra un
spēka dzira, parks un estrāde, bēniņi, pagrabs, rožu dobe, veci krāmi un jaunas idejas. Notiek
Akordeonistu saieti, talkas dienas, Leģendu naktis, koncerti, izrādes un Parka svētki. Šeit prot
viesus uzņemt un pavadīt, tuvu un tālu apkārtni izrādīt, jaunlaulātos vēlreiz salaulāt, labās sēņu
vietas parādīt, militāri sveicināt un galanti kniksēt! Muižas ēka, celta ap 1790. gadu, ir mūra
celtne ar augstu cokolstāvu un ļoti interesantām divu laidumu kāpnēm, kuru margās iekalta
monogramma. Vieni no pēdējiem īpašniekiem – Grothusi – šeit dzīvoja līdz 1939. gadam. Pēc tam
ilgus gadus tā kalpojusi kā skola, bet no 2012. gada ir pašvaldībai piederošs daudzfunkcionāls
tūrisma, kultūras, sporta un sabiedrisko aktivitāšu centrs.

PIEDĀVĀJUMI:
Ekskursijas muižā un apkārtnē kopā
ar Balto dāmu un Raganiņu
Radošas aktivitātes kopā ar Tautas
lietišķās mākslas kolektīva “Nāmetiņš”
dalībniecēm
„Slīcināto” kliņģeru cepšana (iepriekš
piesakoties)
Programma jaunlaulātajiem
Svinību un semināru telpas
(25 – 70 cilvēkiem)
Sporta laukums
Naktsmītne un telts vietas

2

Tiņģeres muiža
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Strazdes muiža

Tiņģeres muižas balle 19.gadsimta noskaņās notiek katru gadu janvārī. Iepazīšanās ar
baronkungu, polonēze, šampanietis, sarunas par medībām un smalko modi pie kafejas tases,
dejas un citas pilsļaudīm cienīgas izrīcības. Pilī notiek arī Tiņģeres dienas, mākslinieku plenēri,
dažādi koncerti, izrādes, svētki. Ēku 1805. gadā cēlis Pēterburgas baņķieris Johans Heinrihs
Bahs, bet 19. gs. vidū tā pāriet Ostenzakenu (Osten-Sacken) dzimtas īpašumā. Klasicisma
stila muižas apkārtnē ierīkots parks ar vairākiem savstarpēji saistītiem dīķiem, avota grotu,
Mīlestības saliņu, mūra valni. Līdz 2008. g. ēkā atradās Tiņģeres pamatskola. Šobrīd pils ēkā
atrodas Īves pagasta pārvalde, Tiņģeres kultūras nams ar izstāžu zāli, bibliotēka, Ķurbes
evaņģēliski luteriskās draudzes kapela un pasts.

Strazdes muižu ieskauj sens un skaists parks. Vieni no pēdējiem muižas īpašniekiem - Firksi –
šeit dzīvoja līdz 1936. gadam. No 1922. gada līdz 2009. gadam muižā bija skola. No 2010. gada
muižā atrodas Strazdes pagasta pārvalde, Strazdes pasta nodaļa, bibliotēka, Strazdes brīvā
laika pavadīšanas centrs, jauniešu naktsmītnes… un Strazdes muižas Rūķu ģimene. Strazdes
muiža ir ideāli piemērota nelieliem semināriem un konferencēm. Tā ir iecienīta vasaras atpūtas,
sporta un radošo nometņu rīkošanas vieta. Kāzu rīkotājiem tiek piedāvāts jautrs un romantikas
caurvīts piedzīvojums kopā ar Strazdes muižas rūķiem. Īpašais pasākums „Strazdes muižas Rūķu
Ziemassvētku burziņš” visu vecumu bērniem - decembrī. Darbīgos un atraktīvos Strazdes muižas
rūķus var satikt visa gada garumā, iepriekš piesakoties grupās līdz 35 personām. Strazdes muiža
atrodas stundas braucienā no Rīgas un tikai 1km no Rīgas – Ventspils šosejas un 18 km no Talsiem.

PIEDĀVĀJUMI:

PIEDĀVĀJUMI:

Teatralizēta ekskursija muižā un parkā
pilskundzes pavadībā ar iepriekšēju
pieteikšanos
Nodarbības Radošo amatu un mākslas
studijā – gleznošana, zīmēšana, grafikas
tehnikas, aušana (grupām līdz 10
cilvēkiem)
Kalpu maltīte pils pagrabos (līdz 30
cilvēkiem)
Programma jaunlaulātajiem
Svinību telpas ( lielā zāle – līdz 90
cilvēkiem; mazā zāle jeb konferenču telpa –
līdz 30 cilvēkiem)
Atpūtas vieta ar ugunskuru (piknika vieta)

”Ieskats Rūķu zemē” – visu gadu uz
iepriekšēju pieteikšanos visu vecumu
bērniem
„Strazdes muižas Rūķu Ziemassvētku
burziņš ” – decembris, janvāris uz
iepriekšēju
pieteikšanos visu vecumu
bērniem
Gida pakalpojumi Strazdes apkārtnē
Programma jaunlaulātajiem
Jauniešu tipa naktsmītnes (līdz 40
personām + 20 papildvietas)
Svinību zāle līdz 70 personām
Konferenču telpa līdz 20 personām

