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1. Latvijas
Lauksaimniecības
muzejs iepazīstina
ar 19.-20.gs. sadzīves
darbarīkiem,
lauksaimniecības
tehniku, meliorācijas
vēsturi u.c.

Ceļo uz Usmu un ņem līdz draugus!
Posies – Tevi gaida pārdroša, neaizmirstama, aktīva, romantiska
sestdiena! Apmeklē Pastendes un Spāres
muižas, Mordangas ezerus un Spāres
daiļdārzus! 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 kublos
un Spa masāžas vannā zem klajas
debess! Tās ir jaunas izjūtas, jaunas
iepazīšanās, jauni piedzīvojumi!
Ņem līdzi draugus - dodies uz Usmu!

Talsu rajons

Talsu rajona tūrisma informācijas centrs / Talsi District Tourism Information Centre
Lielā iela 19/21, Talsi. T. 63224165, talsutic@apollo.lv
www.talsurajons.lv; www.gibuli.lv
Izdevējs: Talsu rajona tūrisma informācijas centrs
Sastādīja: Sanda Poriņa, Inese Roze un Tabita Kalniņa
Foto: Sanda Poriņa, Roberts Riekstiņš, Bibija Millersone un Inese Roze
Ilustrācijas: Antra Auziņa
Dizains: Mēness upe
Iespiests: SIA “Talsu Tipogrāfija”
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/ Latvian Agriculture Museum: 19th – 20th agriculture
tools, techniques, instruments etc.
(Celtnieku iela 11, Talsi;
T. 63291343, 29403183, 29142543; www.kaleji.et.lv;
muzejs.kaleji@e-apollo.lv)

10. Daiļdārzs. / Landscape garden.
(Lauku iela 1, Spāre; T. 63236690)

2. Pastendes
muižas varenību,
ieskaitot stādījumus
parkā, radīja vācu
baronu fon Hānu dzimta
(1476-1920). Tā tika celta
galvenokārt 18.gs., bet muižnieku dzīvojamās ēkas vecākā
daļa – 17.gs. No 1945.gada ēkā atrodas Pastendes
pamatskola. / Pastende Manor including the gardens was
created by the German baron family von Hahn. It was built
mostly in 18th century but the oldest part of the manor
house was built in 17th century. Since 1945 the manor house
serves as Pastende School.
(Pastende, Ģibuļu pagasts; T. 63237162)

11. Dārzs – kolekcija.
/ Garden – collection.
(“Cinovski”,
Spāre; T. 63236696)
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12.
Usmas ezers ar skatu
torni. / Lake Usma with
a watching tower.
(Ģibuļu pagasts)

3. “Aldari” – viesu nams / guest house.
(Liepu iela 7, Pastende; T. 63221253, 29446246;
www.aldari.viss.lv)

4. “Dzirnavas” – lauku
māja / country house.
(“Blāzmas”, Lībagu pagasts;
T. 29165816, 29477996)

13.
“Usma” – kempings / camping.
(“Radziņi”, Ģibuļu pagasts; T. 29364154, 26441712)
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14.
Virvju
trase ”Godeļpols”,
ūdens kubls un
SPA masāžas
vanna. Atpūtas
bāze. Izbraucieni
ar kvadracikliem.
/ Rope track
Godeļpols, water tub
and SPA massage.
Recreation centre.
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ake and water recreation
Usma L
Talsi – Pastende – Ģibuļi – Mordanga
– Spāre – Usma
Maršruta garums / Length of the route: 40 km
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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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9. Spāres evaņģēliski luteriskā baznīcas mūra ēka
uzcelta 1747.gadā, 20.gs. beigās tā pārbūvēta. Šobrīd
baznīca lepojas ar Alfrēda Mertena būvēto kanceli un altāri
(1992, 1993), rekonstruēto (1993) stikla lustru un baznīcas
zvanu, kas nostiprināts vienā no vārtu zvanu
torņiem. / Spāre Evangelical Lutheran
Church – its building was erected in 1747,
but in the 20th century it was rebuilt. The
church is proud of the wooden pulpit and
the altar (1992, 1993) by Alfreds Mertens,
the reconstructed (1993) glass chandelier
and the church bell that is placed in one of
the bell-towers of the gate.
(Spāre, Ģibuļu pagasts; T. 63236599)
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5. Gaļas govis
z/s “Buļļi”. / Cows at the
farm Buļļi.
(Ģibuļu pagasts,
T. 28329754)
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(“Godeļi”, Ģibuļu pagasts;
T. 29289349;
www.godelpols.lv)
6. Mordangas ezeri.
/ Mordanga Lakes.
(Ģibuļu pagasts)
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7. “Veccepļi” – atpūtas bāze
/ recreation centre.
(Ģibuļu pagasts; T. 29256740)

8.
Spāres muiža, parks un
novadpētniecības kolekcija. Spāres
muižas pils celta ap 1790.gadu, tās vieni
no pēdējiem īpašniekiem – Grothusi. Ēkai
lietots ļoti bagāts fasāžu dekors, bet pie ēkas
atrodas savdabīga plānojuma parks. No 1940 gada
ēkā atrodas skola un jau pāris gadus arī muzejs, kas
iepazīstina ar skolas un pagasta vēsturi. / Spāre Manor,
Park and Local history museum. The manor was built in
1790, one of the last owners was the family Grotthus. Next
to the buildings there is an interesting park. The building
serves as a school since 1940 and nowadays there is
a museum that shows the history of the school and the
village Spāre.
(Spāre, Ģibuļu pagasts; T. 63236616, 63223333)
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15. Atpūta uz ūdens, pirts
un ūdens kubls. Atpūtas
bāze. / Water recreation,
sauna and water tub.
Recreation centre.
(“Bukdangas”,
Ģibuļu pagasts;
T. 29256487;
www.bukdangas.lv)
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Atpūtas komplekss SPA Hotel Usma un Usmas
16.
kempings / Recreation centre, SPA Hotel and camping.
(Usmas pagasts, Ventspils rajons,
T. 63673654, 26334500; usma@usma.lv; www.usma.lv)
Velomaršruts “Apkārt Usmas ezeram!” / Bikeroute
“Around Usma Lake!”

Laivu brauciens
Usmas ezers
- Tīrukšu ezers
- Ilziņu ezers un no
Usmas līdz jūrai.
www.juraslaivas.lv
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apzīmējumi - legend
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baznīca
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church
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muiža

manor house

muzejs
museum

apskates objekts

14

sight

atpūtas vieta
resting place

13

naktsmājas

accommodation

telšu vieta
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tent place

kafejnīca

9

cafe

aizsargājams dabas objekts
nature object

12

Kafejnīcas / Cafes12

pastaigu takas

8

walking trail

Pastendē / in Pastende:
”Čiekurs” – Skolas iela 2, T. 29155188
SPA Hotel Usma – T. 63673654, 26334500

Gidi:
Tabita –

vides gids (Spāre), T. 28620076
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