
1.  Laidzes ezers un  parks. / Laidze Park.
2.  “Laidzes tehnikums” – jauniešu mītne / hostel. 

 Laidze; T. 63296100; tehnikums@apollo.lv
3.  Z/s “Piesaule” 

Sārāju kūdras purvā 
audzē lielogu 
dzērvenes. 
Iecienītākie lielogu 
dzērveņu produkti 
ir svaiga sula, rīvētas 
dzērvenes, kompots 
un dzērveņu rozīnes. 
Saimniecībā var lasīt 
ogas, iegādāties 

stādus un saņemt 
informāciju par agrotehniku. /

At the cranberry farm Piesaules it is possible to pick berries, 
purchase seedlings and cranberry products and also get 
information about the agro technology.

 (Valdemārpils l.t.; T. 26211064, 26440154; lielogas@inbox.lv)
4.  “Sārāji” – lauku māja / country house.

 (Vandzenes pagasts; T. 63200118, 29471349)
5.  Z/s “Mazkuģnieki-2” ir ogu audzētāju saimniecība, 
kurā galvenā biznesa kultūra ir dārza avenes. Saimniecībā 
sekmīgi darbojas arī ogu pašvākšanas dārzs. / The farm 
Mazkuģnieki–2 is a berry farm with the primary business 
culture – garden raspberries.

 (Mazkuģnieki-2,
Vandzenes pagasts;
T. 26160203)
6.  Kazas siera un 
jogurta degustācija 
z/s “Bērzi”. Saimniecībā 
apskatāmas dažādu 
šķirņu kazas. /
Goat cheese and yoghurt 

tasting at the farm Bērzi.
 (Vandzenes 

pagasts;
T. 63225204, 29136187;
e-piliena@inbox.lv)
7.  Ugunsdzēsības materiālu 
kolekcijā apkopoti materiāli un 
priekšmeti, kuri stāsta par ugunsdzēsības 
vēsturi Latvijā 19.-20.g.s. / Firefighter’s 

Collection – materials
of Latvia from the 
19th and 20th century. 

 (Vandzene,
Vandzenes pagasts; 
T. 63291170, 29129645; 
www.hotelrezidence.
viss.lv; rezidence@apollo.lv)
8.   “Rezidence” – viesnīca / hotel.

 (Vandzene, Vandzenes pagasts; T. 63291170, 29129645;
www.hotelrezidence.viss.lv; rezidence@apollo.lv)
9.  Vandzenes muižas ansamblis celts 19.gs. sākumā 
ar klasicisma stila iezīmēm un no 1849.-1920.gadam 
tas piederēja Heikingu dzimtai. Kopš 1937.gada kungu 
dzīvojamā ēkā atrodas Vandzenes skola. / Vandzene Manor 
was built in the beginning of the 19th century and from 1849 
till 1920 it belonged to the Heyking family.

 (Vandzenes pagasts; T. 63299307, 63299742)
10.  Iģenes evaņģēliski 
luteriskā baznīca ir viena no 
vecākajām sakrālajām koka 
būvēm Latvijā (celta 1757.
gadā). / Iģene Evangelical 
Lutheran Church is one of the 
oldest sacred wooden buildings 
in Latvia (built in 1757).

 (Iģene, Vandzenes pagasts;
T. 26435630, 63200373, 
28741842)
11.  Rakstnieka Viļa Veldres 
(Jānis Trimda, īstajā vārdā Fricis Gulbis) 
piemiņas istaba “Kalējos” ierīkota 1988.gadā. 
/ The Latvian writer‘s Vilis Veldre memorial room in house 

Kalēji.  (Vandzenes pagasts;
T. 63225049, 63200225)
12.   Vandzenes 
(Tiguļu, Krauju) lielais 
akmens ir ceturtais 
lielākais akmens Latvijā 
(apkārtmērs – 26 m), sena 
kulta vieta, atradies liepu 
un ābeļu birzs vidū. / The 

Vandzene Giant Stone is 
the 4th biggest stone in Latvia 

(in girth 26 m).  (Vandzenes pagasts)
13.  “Tīrumi” – telts vieta un pirts / tent place and sauna.

 (“Tīrumi”, Valdemārpils l.t.; T. 29177185)
14.  Pilskalns Bašķiņkalns bijis ierīkots savrupā, līdz 17 m
augstā kalnā, bet arheoloģiskajos izrakumos 1939.gadā 
konstatēts, ka senā apmetne gandrīz pilnībā ir iznīcināta 
meliorācijas un lauksaimniecības darbu rezultātā. / Hillfort 
Bašķiņkalns – there was established an isolated hill,
up to 17 m high.  (Valdemārpils l.t.)
15.   Šinšillu audzētavā lauku mājā
“Kalnmalas” var iepazīties ar šiem dzīvniekiem. /
Hatchery of chinchillas at the country house Kalnmalas.

 (Valdemārpils l.t.;
T. 26416010, 29491054;

kalnmalasav@inbox.lv) 
16.  Valdemārpils 
meža muzejā 
izstādīta Latvijas 
mežsaimniecības 
vēstures ekspozīcija. / 
Valdemārpils
Forest Museum. 
 (“Priednieki”, 

Valdemārpils;
T. 63200491)

17.  “Ezera krastā B&B” – brīvdienu māja / vacation
cottage.  (Valdemārpils l.t.; T. 29133442)
18.   Sasmakas Elku liepa ir viena no dižākajām 
liepām Baltijā (apmārtmērs 8,5 m). / The Sasmaka Idol
Linden Tree is one of the biggest in the Baltic states
(perimeter – 8,5 m).  (Valdemārpils)
19.  Sasmakas muiža atrodas Sasmakas ezera krastā. 
Tās pēdējie īpašnieki bija Heikingi. Muižas kompleksā
ietilpst dzīvojamā māja, vagara māja un saimniecības ēkas
Privātīpašums. / Sasmaka Manor – its last owner was the 
Family Heyking. The manor complex contains living house, 
overseer’s house and household
buildings.
Private property.
20.  “Vidi” – viesu 
nams / guest house.

 (Valdemārpils; 
T. 63276100, 
29107578;
www.vidi.viss.lv;
vidi@inbox.lv) 
21.  “Vītoli” 
– atpūtas bāze /
recreation 
centre.

 (Valdemārpils;
T. 26672807; www.vitoli.viss.lv) 
22.  Valdemārpils evanģēliski luteriskā baznīca celta 
ap 1646.gadu, tās patrons – Sasmakas muižas īpašnieks 
Kristofers Hohanastenbergs-Vīgands. 1934.gadā baznīcā 
iesvētīta memoriāla plāksne atmodas laika celmlauzim 
Krišjānim Valdemāram. / Valdemārpils Evangelical 
Lutheran Church Christoper Hohenastenberg-Wigandt. In 
1934 there was consecrated a memorial tablet dedicated to

Krisjanis Valdemars.
 (Lielā iela 2, Valdemārpils;
T. 63276205, 26483121)
23.  Piemineklis Krišjānim 
Valdemāram – Latvijas 
jūrniecības pamatlicējam un 
Krievijas impērijas jūrniecības 
attīstītājam. / Monument 
to Krišjānis Valdemārs 
dedicated to the founder of 
the marine of Latvia and the 
developer of the marine of the 
Imperial Russia.

 (Valdemārpils)
24.  Latvijas Amatniecības 

Kameras meistara Igurda
Baņķa darbnīca “Zeļļi” 

iepazīstina ar kokgriezēja darbu un veic mācekļu apmācību 
galdniecībā, tā atrodas vēsturiskā ēkā – Ārlavas pagasta 
lauksaimniecības biedrības namā, kur apskatāma Krišjāņa 
Valdemāra piemiņas zāle. / Latvia Trade Chamber Master’s 
Igurds Baņķis Workshop Zeļļi presents to the visitors wood-
cutter’s trade. The workshop is located in
a historical building.

 (Lielā iela 27, Valdemārpils; T. 29430282)
25.  Lauku sēta “Kauliņi” – tencinājuma “Gudra ir lauku 
sēta” ieguvēja. / Landscaped country yard Kauliņi.

 (Valdemārpils l.t.; T. 29430282)
26.   Latvijas resnākā egle Īves parkā. /
The thickest spruce tree
in Latvia in Īve Park.
27.  Tiņģeres muižas 
tagadējo ēku 1805.gadā cēla 
Pēterburgas baņķieris Johans 
Bahs, no 19.gs. beigām tā ir
Osten-Sakenu dzimtas 
īpašums. No kādreizējās 
greznības palicis parks ar 
nelieliem dīķīšiem, grotām un 
Mīlestības saliņu. Pils ēkā
atrodas Tiņģeres pamatskola. / The Tiņģere 
Manor was built in 1805 by the St.Petersburg banker Johan 
Bach. Today you can take a walk in the park but in the 
manor is housed the Tiņģere Elementary School.

 (Tiņģere, Īves pagasts; T. 63271715, 29172760)
28.      Laumu dabas parks piedāvā jauki 
pavadīt dienu visai ģimenei (Bišu taka, Augu taka, 
Sporta taka, Meža taka ar 
partizānu bunkuru, 
“Robēri” minigolfa 
taka), bišu produktus, 
vaska sveču liešanu 
u.c. Viesnīca, kemp-
ings. /
Laumas Nature Park 
with Bees’ Path, 
Forest’s Path, Plants’ 
Path, Birds’ Path and 
Minigolf Path, bee 
products and other
interesting offers. 
Hotel, camping.

 (Īves pagasts;
T. 26403240, 29477731;
www.laumas.lv, 
laumudabasparks@inbox.lv)

Talsi – Laidze – Vandzene – Valdemārpils 
– Tiņģere – Laumu dabas parks – Talsi

Maršruta garums / Length of the route: 73 km

3.
d i e n

a

Farms and Laumas Nature Park

Spéléjies ko
på

ar bérniem
, bitém

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

Laumu dabas parks / Laumas Nature Park
“Laumas”, Īves pagasts, Talsu rajons. T.26403240, 29477731; www.laumas.lv

Valdemārpils tūrisma informācijas punkts / Valdemārpils TIP
Lielā iela 14, Valdemārpils, www.valdemarpils.lv, bibliovaldemarpils@inbox

Izdevējs: Talsu rajona tūrisma informācijas centrs
Sastādīja: Sanda Poriņa, Inese Roze
Foto: Roberts Riekstiņš, Sanda Poriņa, Bibija Millersone un Talsu rajona TIC arhīvs
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.

2008

Talsu rajons

Spēlējies kopā ar bērniem, bitēm un putniem!

Iepriecini savus bērnus un savu ģimeni – dodies uz
Laumu dabas parku! Iepazīsti Vandzenes 

un  Valdemārpils vēsturi, ieelpoprovinces
neatk ār tojamo smar žu,  nogaršo 
avenes un dzērvenes, papaijā šinšillas! 
Dodies uz Laumu dabas parku un izzini 
bišu un putnu dzīves noslēpumus, 

priecājies par ūdensrožu ziedēšanu, 
pagaršo pankūkas ar medutiņu, 
izlej savu vaska sveci, padzenā 
minigolfa bumbiņu Robēri trasē 
un nakšņo Laumiņu valstībā! 
Atpūties aktīvi, droši, veselīgi! 
Šeit Tava ģimene kļūs par

vienu laimīgu dienu bagātāka!

Pa septiñ‘

un putnie
m!
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Kafejnīcas / Cafés 
Laidzē / in Laidze:
“Ķīvīškrogs” – Laidzes tautas namā, T. 63291212
Vandzenē / in Vandzene:
”Rezidence” – viesnīcā / in hotel ”Rezidence”,
T. 63291170
Valdemārpilī / in Valdemārpils:
”Bauda” – Lielā iela 13, T. 26120311
„Laumu dabas parkā” (vasaras sezonā) / in 
Laumas Nature Park (in sommer season) T. 26403240

Gidi:
Inese –  vides gids (Talsi), T. 26469057
Inga (Laumu dabas parks), T. 26403240
Māra -  vides gids
(Laumu dabas parks), T. 26808421
Inguna –  vides gids 
(Valdemārpils), T. 26481238
Māra (Vandzene), T. 63225049, 63200225

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
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