
Talsi – Lauciene – Balgale – Rideļi 
– Engure – Bērzciems – Mērsrags 
– Ķūļciems – Lauciene – Talsi

Maršruta garums / Length of the route: 148 km

4.
d i e n

a

Engure Lake Nature Park

Nasko apkår
t

Engures ez
eram!

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

Ķūļciema tūrisma informācijas punkts / Ķūļciems TIP
“Tīrumi”-1, Ķūļi T. 63254448

Mērsraga tūrisma informācijas punkts / Mērsrags TIP
Dzintaru iela 2-9, Mērsrags, T. 63235407
www.mersrags.lv

Izdevējs: Talsu rajona tūrisma informācijas centrs
Sastādīja: Sanda Poriņa, Inese Roze un Diāna Rubene
Foto: Sanda Poriņa, Roberts Riekstiņš, Mārtiņš Roze un Bibija Millersone
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

Nasko apkārt Engures ezeram!

Daba runā! Katrs zāles stiebrs, niedre, putns, katrs zieds 
neskaitāmās balsīs uzrunā Tevi – Mērsragā, 

Engurē, Ķūļciemā - šī ir Tava pasaule,
skaties visapkārt un atrodi savu vietu tajā!
Ceļojot apkārt Engures ezeram, ieklau-
sies putnu balsīs, ieelpo orhideju smaržu, 
paglāsti zirga muguru, vēro zilās govis

Mērsraga piejūras pļavās, 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! 

Pa septiñ‘
18.     Piejūras pļava un zilās govis. / Maritime 
meadow and blue wild cows.
19.  Mērsraga muzejs “Saieta nams” – etnogrāfisko 
sadzīves un jūras zvejniecības priekšmetu 
privātkolekcija ar senām latviešu
dzimtas zīmēm. / Mērsrags Museum
Saieta nams – ethnographic maritime 
collection and ancient Latvian 
kin signs.  (“Priedes”, Mērsrags, 
Mērsraga pagasts; T. 63235995; 
www.mersrags.lv)
20.  Mērsraga evaņģēliski 
luteriskā baznīca celta 1809.
gadā, taču pašreizējo izskatu 
tā ieguva pēc pārbūvēm 1896.
gadā. Baznīcas rota ir restaurētā 
altārglezna “Kristus ar bērnu” 
(1793, Jakobs Fridrihs Sartori). / 

Mērsrags Evangelical
Lutheran 

Church 
was built
in 1809, but 
the church got its preset 
appearance in 1896 when 
it was rebuilt. The treasure 
of the church is the restored 
altar painting “Christ with a 
Child” (1793, Jacob Friedrich 

Sartori). (Bākas iela 9, Mērsrags, 
Mērsraga pagasts; T. 63235550; www.mersrags.lv) 
21.  “Kāpas” – telšu vietas / tent places.

 (Mērsraga pagasts; T. 26126205)
22.  Zvejnieku sēta “Klintis” ar vairākām tīklu būdām 
pie mājas. / The fishermen yard Klintis with old fisherman’s 
huts for nets.
23.    Mērsraga zemes rags ar Velna akmeni un 
Mērsraga bāka (celta 1874.gadā, cietusi 1.Pasaules karā). / 
Land horn of Mērsrags with the Devil Stone and lighthouse 
(built in 1874).

 (Mērsrags, 
Mērsraga pagasts;
www.mersrags.lv)
24.   
Lopu aplokos 
Krievragā 
atrodas Sharole, 
Latvijas zilās
govis un
Highlanger 
šķirnes lopu 
krustojumi.
/ Wild cows at 
Krievrags with the

Latvian 
blue cow and other cows.

 (Ķūļciema pagasts)
25.    Laivu bāze “Mazsaliņas” 
un putnu vērošanas tornis. / Boats at 
Mazsaliņas and bird-watching tower.

 (Krievragciems, Ķūļciema pagasts;
T. 63234631, 26424849)
26.  Ķūļciema novadpētniecības 
kolekcija iepazīstina ar Engures ezera 
apkārtnes vēsturi (maizes cepšanas un 
pirts lietas u.c.). / Ķūļciems Local his-
tory research collection – history of the 
Engure Lake.  (Ķūļciems, Ķūļciema pa-

gasts; T. 63254448; kulciems@e-apollo.lv)
27.  Zemeņu degustācija z/s “Madaras”. /

Strawberry tasting at the farm Madaras.
 (Ķūļciema pagasts; T. 26179774)

28.    Mazo mājdzīvnieku dārzā “Apsīšos” lielā īpaši 
iekārtotā teritorijā un arī pagalmā kopā ar mājputniem mīt 
un savā vaļā brīvi dzīvo dažādas šķirnes truši, kas zemē 
un smilšu uzbērumos izrakuši sev aliņas. Brīvdienu māja. / 
Small domestic animals at the farm Apsīši – in a big espe-
cially created territory and also in the yard together with 
the domestic birds live and naturally reside different kinds 
of rabbits, who have made themselves caves in the earth and 
sand banks. Vacation cottage.

 (“Bišjānīši”, Ķūļciema pagasts;
T. 63234539, 29421081;

www.apsisi.hortus.lv)
29.  Mārtiņa Dzedru 
evaņģēliski luteriskā baznīca ir 
Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa 
laikā pēdējā celtā baznīca (1937.
gadā), un spāru svētkos K.Ulmanis 

tai ziedoja 
5000 latu. 
Baznīca 
glabā
interesantu 
relikviju –
Kūļu 
brīvprātīgo 
ugunsdzēsēju 
biedrības 
karogu (1933). /
Mārtiņš Dzedri 
Evangelical Lutheran Church is the
last church that was built (in 1937) during the first
independence period of Latvia.

 (Dzedri, Ķūļciema pagasts; T. 63234515) 
30.  “Strēlnieki” – viesu māja / guest house.

 (Pļavas, Laucienes pagasts,
T. 28618899; www.strelnieki.viss.lv)

Laivu braucieni gar Rīgas līča rietumu piekrasti
(Engure - Kolka). www.jaraslaivas.lv

1.  Odres Velna pēda ir viens no populārākajiem 
pēdakmeņiem Latvijā, tajā saskatāma bērna un velna 
vai teļa šķeltā pēda. / Odre Devil foot with its child’s and 

devil’s foot is one of the interesting imprint 
stones of Latvia.

 (Odre, Laucienes pagasts)
2.  Daiļdārzs “Vijas”
/ Decorative garden Vijas. 

 (”Vijas”, Laucienes 
pagasts; T. 29473197)
3.  Dienliliju dārzs
izveidots, lai Latvijā 
popularizētu šo ļoti
dekoratīvo un 
perspektīvo ziemcieti,
parādītu pasaules 
visjaunākos selekcijas 
šedevrus un to, kā 
no tām top jaunās, 
Latvijas apstākļiem 
piemērotākās šķirnes. 

Ziedēšanas laikā (jūlijā, 
augustā) ikviens interesents

var apmeklēt dārzu, kā arī iegādāties 
stādus tieši no dobes. / The Garden of Daylilies has been 
created to popularize this decorative and
perspective winter hardy, show the newest day-lily
masterpieces of the world and show how new kinds suitable 
for Latvia climate are created.  (Lauciene, Laucienes 
pagasts; T. 63291301, 29457055; www.daylilie.lv)
4.  Nurmes evaņģēliski luterisko baznīcu dibinājis 
Georgs Firkss (1594). 1674.-1687.gadā dievnams ieguvis
greznu, kokā grieztu iekārtu, ko papildina daudzi 
gleznojumi. Altāris un kancele uzrāda kāda nezināma 
autora pilnīgi oriģinālu rokrakstu. Pagrabos atrodas Firksu 
dzimtas kapenes./ Nurme Evangelical Lutheran Church is 
established 1594 by Georg Fircks and in the 17th century 
it obtained splendid furnishings carved in wood that were 
complemented by paintings.

 (Lauciene, Laucienes pagasts; T. 63291185)
5.  Nurmuižas pils celta 16.gs 2.pusē, bet muižas 
apbūves kompleksu veido vairākas 18.-19.gs. celtas ēkas, 

ko papildina ainavu parks. / Nurmuiža 
Castle was built in the second 

half of the 16th century. 
The building complex 
of the estate consists of 
several 18th-19th century 
buildings.  (Nurmuiža, 
Laucienes pagasts)
6.  Laucienes skolas 
muzejs iepazīstina ar 
Laucienes pagasta un 
skolas vēsturi./ Lauciene 
School Museum – history 
of Lauciene Parish and 
the school.  (Lauciene, 
Laucienes pagasts;
T. 63238407)
7.    Horoskopu 
dārzs pie viesu nama 

“Pie Pūces”, viesu māja. 
/ Horoscope garden at the house 

Pie Pūces, guest house.  (“Jaunčakši”, Lauciene, Laucienes 
pagasts; T. 29136334; www.piepuces.viss.lv)
8.  Balgales evaņģēliski luteriskā baznīca
celta 1807.gadā par firsta Karla Kristofa Līvena līdzekļiem. 
Baznīcas torni grezno senu zīmju salikums (Latvijā tas ir 
vienīgais ar šādu ornamentu) – krustu krusts un saules 
krusts ar zeltītu centru. / The Balgale Evangelical Lutheran 
Church was built in 1807 on expenses of the first Carl
Christopher von Lieven. The tower of the church is
decorated with a combination of ancient signs.
 (Balgale, Balgales pagasts; T. 63239494, 28810219, 29616377)

9.  “Snapji” – telšu vietas / tent places.
 (Balgales pagasts; T. 29350212, 29153362)

10.   Kaļķleju jeb Galtenes svētavota ūdens jau no 
seniem laikiem izmantots dziedniecībā, tas izvird 2x2m 
lielā smilšu bedrē. / Kaļķlejas or Galtene Holy Spring
(in a sandy pit 2x2m) – since ancient times the water of it
was used for medical purposes.  (Balgales pagasts) 
11.  “Rapas” – telšu vietas / tent places.

 (Balgales pagasts; T. 29383027)
12.   Rideļu 
dzirnavas un pankūku 
degustācija, viesu māja. 
/ Rideļi Mill and pancake 
tasting, guest house.

 (Engures pagasts;
Tukuma rajons;
T. 63161373, 29120190)

13.     Dabas 
parks “Engures ezers” 
– dabas māja un Engures 
ornitoloģiskais centrs, 
putnu novērošanas 
tornis, savvaļas lopu 
apskate, orhideju taka. / 
Lake Engure Nature Park 
– summer lecture house, 
Engure Ornithological 
Centre, bird-watching tower, 
wild cows and horses, Orchid Path.

 (Bērzciems, Mērsraga pagasts;
T. 63161198, 29474420, 26842413; www.eedp.lv)
14.  “Mercenes” – lauku māja / country house.

 (Lielā iela 1, Mērsrags; T. 26723451, 63235912)
15.  “Mālderi” – telšu vietas / tent places. (Ezera iela 20, 
Mērsrags; T. 63235420, 29115127; ivarskragis@delfi.lv) 
16.    “Bebri” – atpūtas bāze /
recreation centre.
 (Ezera iela 45, Mērsrags, Mērsraga pagasts;

T. 7500773, 29343402; www.bebri.viss.lv) 
17.  “Zālītes” – viesu nams / guest 
house.  (Ceriņu iela 43, Mērsrags,
T. 29117207, 29421069; www.zalites.com; 
daila_silina@colpal.com) 
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baznīca
church

muiža
manor house

muzejs
museum

apskates objekts
sight

atpūtas vieta
resting place

naktsmājas
accommodation

telšu vieta
tent place

kafejnīca
cafe

aizsargājams dabas objekts
nature object

pastaigu takas
walking trail

apzīmējumi - legendKafejnīcas / Cafe‘s
Laucienē / in Lauciene:

“Galdiņ’ klājies!”  - “Bodnieki”, T. 63291574
Rideļu dzirnavās / in Rideļi Mill:

“Cope” – Engures pagasts, Tukuma rajons,
T. 63161373, 29120190
Mērsragā / in Mērsrags:

“Kreses” – Lielā iela 74, T. 26511167
”Tīna” – Zvejnieku iela 1, T. 29157685
”Pie Mārītes” – Lielā iela 62, T. 26379232

Gidi:
Agnese (Lauciene), T. 29277454
Diāna ( Mērsrags un dabas parks “Engures ezers”),
T. 26405712
Gunita (Ķūļciems un dabas parks “Engures ezers”),
T. 26333288
Raitis (dabas parks “Engures ezers”), T. 26842413
Roberts (dabas parks “Engures ezers”), T. 29474420
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