Velokvests
#TalsuPauguraine
Dabas parks “Talsu pauguraine” Talsu novadā
talsupauguraine.lv
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MARŠRUTs

Noskenē QR kodu
un atver maršrutu
Endomondo aplikācijā

Talsu pauguraines Violetais velomaršruts
Maršruts: Talsi–Sukturi–Stūrīši–Šķēde–Lauciene–Odre–Talsi
Attālums: 32 km
Ceļa segums: grants, asfalts

APSKATES OBJEKTi
1. Talsu novada muzejs iekārtots Oktes baronu Firksu celtajā vasaras mājā Villa
Hochheim (1885). Muzeju dibinājis Talsu vēstures pētnieks T. Dzintarkalns.
K. Mīlenbaha iela 19, Talsi, talsumuzejs.lv
2. T. Dzintarkalna māja, Talsu puses skolotājs, skolas direktors, aktīvs sabiedriskais
un politiskais darbinieks, rakstnieks, īstajā vārda Teodors Zaudmans (1874-1937).
Privātīpašums, apskatāma no ārpuses. „Dzintari”, Laucienes pagasts
3. Ebreju kapi, Laidzes pagasts, GPS-57.244209, 22.621101
4. K. F. Amendas (1771-1836) kapa vieta atrodas skaistā vietā dabas parkā „Talsu
pauguraine”. Mācītājs un vijolnieks bijis arī tuvs slavenā komponista
L. van Bēthovena draugs, Mācītājmuiža, Laidzes pagasts
5. Talsu mācītājmuiža ir kādreizējā K. F. Amendas rezidence. Pie romantiskā
Mācītājmuižas ezera aug dižozols (apkārtmērs - 5.6 m). Mācītājmuiža, Laidzes
pagasts, 26678322
6. Talsu leprozorija baznīca atrodas kādreizējā Talsu leprozorija teritorijā. Šobrīd te
atrodas sociālās aprūpes centrs „Stūrīši”. Stūrīši, Laidzes pagasts
7. ”Mežmāja” mācību centrs, viesnīca atrodas Valsts meža dienesta Meža pētīšanas
stacijas teritorijā, kur jau kopš 19.gs. beigām ierīkoti svešzemju koku stādījumi.
„Mežmājas”, Laucienes pagasts

1. Talsu novada muzejs

6. Leprozorija evaņģēliski luteriskā
baznīca

8. Eiropas birzs ir veltījums Latvijas uzņemšanai Eiropas Savienībā. Katru dalībvalsti
pārstāv kāda koku suga, Latvijai veltīts pīlādzis. „Mežmājas”, Laucienes pagasts
9. Nurmes baznīca neapšaubāmi ir viena no Kurzemes arhitektūras un mākslas
skaistākajām pērlēm. Lauciene, Laucienes pagasts
10. Nurmuiža ir bijusī Firksu dzimtas rezidence, celta 16.gs. un bijusi viena no
pēdējām Livonijas ordeņa pilīm. Privātīpašums, notiek rekonstrukcija. Nurmuiža,
Laucienes pagasts, 29171700, 28785676
11. Pūckalna kapi, Laucienes pagasts, GPS-57.205986, 22.751143
12. Dienliliju dārzā jūlijā un augustā var apskatīt Austrumeiropā lielāko, galvenokārt,
Latvijā selekcionēto dienliliju (Hemerocallis) kolekciju. „Mierkalni”, Laucienes
pagasts, 29422006, daylilie.lv
13. Odres Velna akmens apvīts dažādiem nostāstiem, viens no tiem vēsta, ka velns
aiz prieka uz tā dejojis, kad nomiris Nurmuižas barons. Laucienes pagasts, šosejas
P128 malā, GPS-57.231827, 22.688828
14. Milzu kalns, dēvēts arī par Milžu kalnu, ir valsts nozīmes arheoloģijas
piemineklis, jo ir sens lībiešu pilskalns. Kalna pakājē negaidīti atklājas
noslēpumainais Sapņu ezers. Laucienes pagasts, GPS-57.238583, 22.636917
15. Vīnlejā Hercoga Jēkaba laikā (17.gs.) terasēs bija sastādīti vīnogulāji. Pakalnu
ielokā guļ romantiskais Sirds ezers. Sukturi, Laucienes pagasts

10. Nurmuiža

Uzdevums - atrodi attēlos redzamos elementus dabā un atzīmē,
kuram apskates objektam tie atbilst.

Pareizās atbildes pieejamas maršruta pēdējā apskates vietā, noskanējot QR kodu

