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Talsi Hillock Nature Park

1.  Talsu pilskalns seno 
kuršu 10.-14.gs. apdzīvota 
vieta / Ancient dwelling 
site of Couronians (one of 
the ancient Latvian tribes 
– where Kurzeme/Courland 
gets its name), 10th-14th 
century.
2.   Baznīckalns kalna galā atrodas senākā mūra ēka 
Talsos, Vectalsu centrs – Talsu eveņģēliski luteriskā baznīca 
/ On the top of the hill there is the oldest building of Talsi 
and the centre of the old town of Talsi – Talsi Evangelical 
Lutheran Church.
3.  Dzirnavkalns bijusī vācu bruņinieku ordeņa mūra 

pils vieta. Nosaukumu ieguvis 
no holandiešu tipa 

vējdzirnavām, kas 
tur darbojušās 
19.gadsimta vidū un 
nodedzinātas 1922.
gadā / The name of 
the hill (Watermill Hill)
has derived from the
Dutch type windmill
that was working 
there in the middle of 

the 19th century but it 
was burnt down in 1922.

4.  Vilkmuižas kalns Vilkmuižas ezers - savdabīga seno 
kuršu ugunskapu apbedījuma vieta. Ekspozīcija Talsu novada 
muzejā / Lake of Vilkmuiža. Curonian archeological burial 
site (11th-14th century). More than 4000 antiquities have 
been found there (exposition in Talsi Regional Museum).
5.  Krievragkalns nosaukumu ieguvis no Austrumu 
pareizticīgo dievnama un draudzei piederošajām zemēm 
tā apkārtnē / The hill has get its name from the Talsi Eastern
Orthodox Church and the land that belonged to the parish.
6.  Leču kalns Piemineklis 1905.-1907.g. revolūcijas 
dalībniekiem, tēlniece O.Nigule. / The name of the hill 
derives from the house Leči whose property was here till the 
Second World War.
7.  Ķēniņkalns Piemineklis „Koklētājs” 
Latvijas brīvības cīnītājiem, autors 
tēlnieks Kārlis Zemdega, to  bija 
iecerēts uzstādīt 1930.gadu beigās. 
Atjaunotajā Latvijas brīvvalstī 1996.
gadā pieminekli pēc autora veidotā 
ģipša modeļa pabeidza tēlnieks Vilnis 
Titāns / Monument Koklētājs (sculptor 
K.Zemdega), dedicated to the fighters for 
freedom.
8.  Sauleskalns Senatnē Sauleskalns, 
Ķēniņkalns un Baznīckalns iespējams bijuši savstarpēji 
saistīti ar vizieriem saules lēktu un rietu novērošanai, 
kalendārā laika noteikšanai / In ancient times the hills 
Sauleskalns (Sun Hill), Ķēniņkalns and Baznīckalns were 
probably connected with visors for observing sunrises and 
sunsets and for defining the calendar.
9.    Tiguļu kalns Tiguļu kalnā atrodas augstākā 
vieta Talsos ar ozolu stādījumu apļa formā, kas varētu būt 
senas kulta vietas atjauninājums. Nosaukumu kalns ieguvis 
no „Tiguļu” mājām, kas atradušās šai vietā līdz 19.gs. 
vidum.Blakus atrodas Talsu novada muzejs, bijusī Oktes 
barona Firksa (19.gs.) pilsētas māja Villa Hochheim / The 
hill has got its name from the house Tiguļi that stood here 
till the middle of the 19th century. Talsi Region Museum

 (K.Mīlenbaha iela 19, T. 63232213, 29102628).
10.   „Talsi” – viesnīca / hotel.  (Kareivju iela 16;
T. 63232020; www.hoteltalsi.lv; hoteltalsi@hoteltalsi.lv)

11.  „Zvirgzdi” – viesnīca / hotel.
 (Laidzes pagasts; T. 63223500;

zvirgzdipasvaldiba@inbox.lv)
12.  „Saule” – viesu nams / guest house.

 (Saules iela 19; T. 63232232, 29177071; 
www.saulehotel.lv; hotelsaule@apollo.lv)
13.  „Birzes”– viesu nams / guest house.
( Ģibuļu pagasts; T. 63223434, 29227880; 
www.birzes.viss.lv; rasak@inbox.lv)

14.    Botānikas un bebru taka pie “Krovalku” 
mājām ir dabas taka augu valsts iepazīšanai, tā ved cauri 
mežam, purvam, mitrai un sausai pļavai./ Botanical and
Beaver Trail at house Krovalki is a plant trail that leads 
through a forest, bog and humid and dry meadow.

 (“Krovalki”, Laidzes pagasts; T. 29471702)
15.  Eiropas birzs – iestādīta 
2004.gada 1.maijā, turpinot 
2003. gadā Vīnē sākto 
tradīciju, kad ministru 
konferences “Par mežu 
aizsardzību Eiropā” 
atklāšanas dienā tika 
izveidota Eiropas birzs, 
katrai valstij par godu 
iestādot noteiktas sugas 
koku. Latvijas koks Eiropas 
birzī ir pīlādzis. / European 
Grove – planted 1th May 
2004. The tree of Latvia there is the
mountain ash.  (Laucienes pagasts)
16.      Talsu mācītājmuiža celta 1809.gadā. 
Iekārtota komponista Ludviga van Bēthovena drauga, 
vijolnieka un mācītāja K.F.Amendas (1771-1836) piemiņas 
istaba un kapa vieta un Skaņu takas. / Talsi Vicarage (built 
in 1809), memorial room and grave of the composer’s Ludwig 
van Beethoven friend C.F.Amenda (1771-1836) and the 

Nature Trail of Sounds.
 (Laidzes pagasts;

T. 63223135, 26235618)
17.     Pilskalnam
Milzu kalns 20.gs vēsturnieki 
piešķir nocietināta pilskalna
statusu, taču arheoloģiskie 
izrakumi pilskalnā nav veikti.
Šobrīd tas ir noaudzis ar biezu
skuju koku mežu un tā pakājē

paslēpies romantiskais Sapņu ezers. / Milzkalns Hillfort 
and the romantic Sapņu Lake (Lake of Dreams).

 (Laucienes pagasts)

18.   Sirdsezers nosaukumu ieguvis pateicoties savai 
formai, bet vietu starp Sirdsezeru un Milzu kalnu dēvē 
par Vīnleju, jo te Kurzemes hercogistes laikos bijuši vīna 
dārzi./ Lake Sirdsezers (Lake of the Heart) which name
derivers from its form and the old Wine Valley where were 
vineyards in the times of the Duchy of Courland.

 (Lībagu pagasts)
19.  “Pie Ābelītes” 

– viesu nams
/ guest house.

 (Lībagu pagasts;
T. 28386425, 29175436;
www.pieabelites.viss.lv; 
ugis9797@inbox.lv) 
20.      
Kamparkalns ir 
Ziemeļkursas augstienes

virsotne (174,8m), kurā ir 
uzcelts skatu tornis, izveidota 

pastaigu taka un ierīkota slēpošanas trase. / Hill Kamparkalns 
is the highest point (174,8 m) of Nord Kurzeme, there is
a watching tower, walking trail and skiing track.
“Kamparkalns” – viesu nams / guest house.

 (Lībagu pagasts; T. 29518415, 29992933;
www.kamparkalns.viss.lv) 
21.     Vanagkalns (Upurkalns) ir senču kulta 
vieta, tā tuvumā agrāk atradusies Sapņu birzs, kur zīlnieki 
senatnē skaidrojuši sapņus. Ierīkota pastaigu taka un telšu 
vieta pie Kamparu ezera. / The Hill Vanagkalns (Hawk Hill) 
is an ancient cult site, where nearby the so-called Grove of 
Dreams was located. Today there is established a walking 
trail.  (Lībagu pagasts; T. 63290392, 28706506)
22.  “Vizbulītes” – lauku māja / country house.

 (Lībagu pagasts; T. 29343692; www.vizbuliites.lv;
vizbulites@apollo.lv) 
23.   “Maķīškalns” – slēpošanas trase un atpūtas bāze 
/ skiing track and recreation centre.  (Lībagu pagasts;
T. 29151231, 22019068; www.makiskalns.lv)
24.     Folkloras taka pie “Jāņkalnu” mājām 
iepazīstina ar mūsu senču rakstiem, zīmēm un dievībām, 
kas ir mūsu folkloras mantojums. Apmeklētāji tiek iesaistīti 
latviskās dejās un rotaļās, tiek piedāvātas Jāņu, brīvdabas 
kāzu rituālu un citas svinības senlatviešu stilā, kā arī 
dziedniecības rituāli pirtiņā. Lauku māja. / Folklore trail at 
house Jāņkalni provides a chance
to learn about old Latvian
ornaments, magical signs and 
participate in traditional
Latvian dances.
Country house.
 (Lībagu pagasts;

T. 26096415;
www.janukalni.lv)
25.  Lībagu skolas 
muzejā var apskatīt Lībagu 
skolas vēstures liecības, 
kā arī novadpētniecības 
materiālus par pagastu un tā 
ievērojamajiem cilvēkiem./ 
Lībagi School Museum –
history of Lībagi Parish.

 (Lībagu pagasts; T. 63237872)
26.   “Mikus” – motelis / motel.

 (Lībagu pagasts; T. 63292226, 29119855; 
www.mikus.viss.lv, vnmikus@inbox.lv)
27.  Stendes evaņģēliski luteriskā baznīca ir 
raksturīga 17.gs. Kurzemes baznīca, tās dibinātāji ir fon der 
Brigenu dzimta. Interesantas ir Latvijā mazākās E.F.Valkera 
firmas būvētās ērģeles (1898). / Stende Evangelical Lutheran 
Church is a typical 17th century church of the region 
Kurzeme. Interesting is also the smallest organ in Latvia, 
built by E.F.Walker firm in 1898.

 (Dižstende, Lībagu pagasts; T. 63292251, 26220459)
28.   Valsts Stendes

Graudaugu selekcijas institūts
piedāvā lauku apskati, lekcijas 
par lauksaimniecību un 
novada vēsturi. / State Stende 
Cereals Breeding Institute.

 (Dižstende, Lībagu pagasts;
T. 63220287;
www.stendesselekcija.lv)

29.  Stendes (Dižstendes) 
muiža piederējusi baronu fon der 

Brigenu dzimtai. Ap muižas apbūves centru
veidots parks. / Stende (Dižstende) Manor was the property 
of the Family von der Brüggen. The oldest part of the 
previously fortified castle is its dwelling corpus (built at the 
beginning of 16th century).

 (Dižstende, Lībagu pagasts; T. 63291290, 26291290)
30.  “Alīnas” – viesu nams / guest house.

 (Dižstende, Lībagu pagasts; T. 29244711; 29173921;
fabriciusa2@inbox.lv)
31.  Vīcežu muiža – Vīcežu vārds rakstos minēts jau 
1331.gadā. No 1561.gada muiža piederēja Fišeru dzimtai, 
bet tagadējā muižas dzīvojamā ēka celta 19.gs. beigās kā 
vienkārša laukakmens mūra māja ar caurbrauktuvi (tagad 
aizmūrēta). /
Vīceži Manor – the 
name Vīceži was
mentioned already in 
1331. From 1561 the 
manor belonged to the 
von Vischer family. 
The present manor 
house was built at the 
end of 19th century.

 (Vīceži,
Lībagu pagasts;
T. 29403698)

Maršruts ved 
cauri dabas parkam 
„Talsu pauguraine.”

Talsi – Stende – Veģi – Sabile – Jaun-
pagasts – Strazde - Talsi

Maršruta garums / Length of the route: 60 km

Talsu  rajona tūrisma informācijas centrs / Talsi District Tourism Information Centre
Lielā iela 19/21, Talsi. T. 63224165, talsutic@apollo.lv
www.talsurajons.lv

Izdevējs: Talsu rajona tūrisma informācijas centrs
Sastādīja: Sanda Poriņa, Inese Roze
Foto: Roberts Riekstiņš, Bibija Millersone, Uldis Balga un Sanda Poriņa
Ilustrācijas: Antra Auziņa 
Dizains: Mēness upe
Iespiests: SIA “Talsu Tipogrāfija”

Informatīvo materiālu finansiāli atbalsta Talsu rajona padome, Talsu novada fonds, 
Talsu rajona TIC, Balgales, Dundagas, Ģibuļu, Īves, Kolkas, Ķūļciema, Laidzes, 
Laucienes, Lībagu, Lubes, Mērsraga, Rojas, Strazdes, Vandzenes un Virbu pagastu 
padomes, Sabiles novada dome, Valdemārpils un Talsu pilsētas domes.
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Izstaigā takas un taciņas Talsu pusē!
Sāc jau ar pirmdienu! Pārsteidz sevi! Pilsētas romantiskās ieliņas, 
mākslas un mūzikas pasaule, kafejnīcas - tas viss veido īpašu 
atmosfēru. Talsiem piemīt vēstures pastāvība, šodienas burvība, 
nākotnes noslēpumainība. Caur deviņiem pakalniem pa taku taciņām 

ielūkojies abu ezeru spoguļos un izsapņo savu sapni!
Talsu pilsēta piedāvā arī lieliskas iespējas 

organizēt tikšanās un konferences!
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. Botānikas un 

Bebru taka pie „Krovalku” mājām gaida 
ciemos ģimenes. Talsu Mācītājmuižas, 
Amendas istabas un Skaņu takas 
dvēselisko noskaņu rada Talsu luterāņu 
draudzes paveiktais. Sapņu ezers,
Milzu kalns un Sirds ezers liek 
aizsapņoties gan māksliniekiem, 
gan mūziķiem, gan mīlētājiem! 

No Kamparkalna virsotnes paveras
skats uz jūru! Folkloras takā pie 

„Jāņkalnu” mājām jūtams latviskais gars!
Kamparkalna un Maķīškalna kalni un 
lejas gaida ziemas prieku baudītājus!
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Talsi

baznīca
church

muiža
manor house

muzejs
museum

apskates objekts
sight

atpūtas vieta
resting place

apzīmējumi - legend

naktsmājas
accommodation

telšu vieta
tent place

kafejnīca
cafe

aizsargājams dabas objekts
nature object

pastaigu takas
walking trail

Kafejnīcas / Cafe
Talsos / in Talsi:
“Arto”- Lielā iela 2, T. 29239999
“Bazili-x” – K.Valdemāra iela 90, T. 28440088
“Kolumbīne” – Brīvības iela 3 T. 63221949 
“Kursa” – Brīvības iela 17a, T. 63224749
“Martinelli” – Lielā iela 7, T. 63291340
“Māra” – Lielā iela 16, T. 63291256, 63291269
“Sonāte” – Kareivju iela 16,
viesnīcā “Talsi”; T. 29294318
“Stallis” – Lielā iela 31, T. 63223510
”Aigars” – Lielā iela 19/21, T. 26416117, 63220055
Dižstendē / in Dižstende
motelī „Mikus” – T. 63292226
Laidzē / in Laidze
„Ķīvīškrogs” – Laidzes Tautas namā 
T. 63291212

Gidi:
Anita (Talsi), T. 28363833
Dagnija (Talsi), T. 26182771
Gita (Talsi), T. 26300763
Inese (Talsi), T. 29191040
Inese -  vides gids

 
(Talsi),

T. 26469057
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