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  aPsKaTEs oBJEKTi
1. Tiņģeres muiža (celta 1805.g) piederējusi Ostenzakenu un Manteifeļi-Scēges dzimtām. 

Klasicisma stila ēkā notiek pasākumi, iespējams iepazīties ar muižas telpām un stāstiem par 
muižas vēsturi, aplūkot ekspozīcijas izstāžu zālē un kultūrvēsturiskā mantojuma krātuvē, 
radoši darboties Radošo amatu un mākslas studijā, uzvilkt muižas dāmu “štātes” un padzert 
tēju mazajā zālē, uzrakstīt vēstuli ar spalvaskātu vai baudīt kalpu dzīves atmosfēru pils 
pagrabos. Apmeklējumu pieteikt. “Pils”, Tinģere, Īves pagasts, 26324662, baiba.kalna@talsi.lv

2. Valdgales dzirnavas ir daļa no Valdgales muižas kompleksa, kas līdz 1921. g. piederēja 
baronu fon Firksu (Fircks) dzimtai. 2000. g. tās iegādājās un atjaunoja itālis Džuzepe Rikardi, 
pārveidojot par dzīvojamo māju. Apmeklētājiem ir iespēja stāvu pa stāvam izstaigāt unikālo 
ēku, iepazīties ar šarmanto tās īpašnieku un redzēt skaistu skatu uz apkārtni no pēdējā stāva 
balkona. Apmeklējumu pieteikt. Valdgale, Valdgales pagasts, GPS-57.286232  22.571968, 
26678889, 26378583

3. Villa Hochheim uzbūvēta augstākajā pilsētas pakalnā – Tiguļu kalnā – 19. gs. beigās 
neoklasicisma stilā kā baronu fon Firksu pilsētas māja. Šobrīd te atrodas Talsu novada 
muzejs. Ekspozīcijās un izstādēs iespējams izzināt novada vēstures, mākslas un dabas 
vērtības. Līdzās esošās krājuma ēkas izstāžu zālē apskatāmas jaunākās mākslas izstādes. 
Muzeja apkārtni ieskauj jau barona laikā iekārtotais dendroloģiskais parks ar vairāk nekā 300 
kokaugu sugām. Darba laiks: O, T, C, Pk, S, Sv 10.00–17.00, P–slēgts. K. Mīlenbaha iela 19, 
Talsi, 63222770, 29102628, talsumuzejs.lv
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7. Strazdes muižas kungu māja

9. Firkspedvāles muiža

8. Lielvirbu muiža

6. Nurmuiža

5. Dižstendes muižas Bruņinieku pils

4. Spāres muižas (celta ap 1790. g.) vieni no pēdējiem īpašniekiem – Grothusi šeit 
dzīvoja līdz 1939. g., pēc  agrārās reformas muižas telpās ierīkoja skolu, kas pastāvēja 
līdz 2012. g.. Šobrīd muiža ir pašvaldības īpašumā un tās saime piedāvā teatralizētas 
ekskursijas, programmas jaunlaulātajiem, radošas tautas lietišķās mākslas aktivitātes 
un “slīcināto” kliņģeru cepšanu no senām recepšu grāmatām. Spāres muiža, Spāre, 
Ģibuļu pagasts, 28620076, 28688563

5. Dižstendes muižas Bruņinieku pils, iespējams, ir mazākā pils Latvijā un senākā 
celtne Dižstendes muižas kompleksā, būvētā 16. gs. sākumā. Piederējusi baronu fon 
der Brigenu dzimtai. Pils būvformās saskatāmas romāniskas un gotiskas iezīmes, 
taču interjers ir romantisks. Veco pili aiz aizsarggrāvja apjoza augsta akmens mūra 
sēta. Vienīgais piekļūšanas ceļš veda pa dīķa dambja uzbērumu pāri ārējo vārtu 
torņa paceļamajam tiltam. Apakšzemes ejas no pils pagrabiem kalpojušas ārkārtēju 
briesmu gadījumiem un atkāpšanās vajadzībām. Privātīpašums, apmeklējumu pieteikt. 
Dižstende, Lībagu pagasts, GPS-57.191505  22.552979, 29265930

6. Nurmuiža (celta 16.gs. otrajā pusē) bijusi Livonijas ordeņa vasaļa pils un Firksu 
dzimtas īpašums gandrīz četrus gadsimtus. Nurmuižas pils telpas uzskatāmas par 
vienu no efektīgākajām neoklasicisma interjeru paraugiem Latvijas pilīs. Vairāk 
kā desmit gadus notiek vērienīgi rekonstrukcijas darbi - atjaunota lielākā daļa 
saimniecības ēku – dārznieka māja, smēde, zirgu staļļi, aitu kūts, lopu kūtis, kalpu 
māja, klēts, krogs, siltumnīca, oranžērija, iekopts dārzs un izkopts pils parks. Iecienīta 
kāzu un pasākumu norises vieta. Privātīpašums, apmeklējumu pieteikt. Nurmuiža, 
Laucienes pagasts, 28785676 (ekskursijas), 26486389 (pasākumi), nurmuizaspils.com

7. Strazdes muižas kungu māja celta 19. gs. sākumā. No 1799. g. līdz agrārai reformai 
muiža piederēja Firksu dzimtai. Ēka pārbūvēta, piemērojot to skolas vajadzībām, un tā 
zaudējusi sākotnējo izskatu un proporcijas. Muižā ir jauniešu naktsmītne un svinību 
zāle. Iepriekš piesakoties, grupas līdz 35 cilvēkiem var satikt muižas rūķus - Kikī un 
Kraukšķi, noticēt brīnumam un kopā ļauties jautriem piedzīvojumiem. Strazdes muiža, 
Strazde, Strazdes pagasts, 29480530

8. Lielvirbu muižas saimnieki bijuši gan vācu izcelsmes muižnieki – Oldenbokumu, 
Manteifeļi-Cēges, Štrombergu un Firksu dzimtas. Ēku komplekss veidojies 18. gs. 
beigās un 19. gs. sākumā. Pēc agrārās reformas muiža pārgāja Latvijas Valsts īpašumā. 
Padomju laikā līdz 1972. g. kungu namā atradās skola, bibliotēka un vairāki dzīvokļi. 
Kopš 1992. g .muižas ēka tika pamesta un izdemolēta. Kopš 2002. g. komplekss 
atjaunots un piemērots tūrismam un pasākumu rīkošanai. Šobrīd muižas greznās 
telpas – kungu mājas viesību zāles un istabas, klēts mājas svinību zāle, viesu 
mājas apartamenti – pieejami korporatīvajiem pasākumiem, kāzu svinībām un kā 
naktsmītne viesu grupām. Privātīpašums, apmeklējumu pieteikt. Lielvirbu muiža, 
Abavas pagasts, 29402605, lielvirbumuiza.com

9. Firkspedvāles muiža arī piederējusi Firksu dzimtai. Pirmais zināmais Pedvāles zemes 
īpašnieks bijis Hanss Kuke, kurš īpašumu 14. gs. beigās saņēma no Livonijas ordeņa. 
Līdz 1939. g., kad uz Vāciju repatriējās Firkspedvāles muižas barons Volfgangs fon 
Firkss, Pedvālei ir bijuši 34 īpašnieki. 1991. g. muižu īpašumā ieguva tēlnieks Ojārs 
Arvīds Feldbergs, kurš šeit iekārtoja Pedvāles mākslas parku. Muižas komplekss ir 
Valsts aizsargājamais kultūras piemineklis. Šobrīd Firkspedvāles muiža restaurēta 
un tajā izveidota mākslinieku rezidence ar telpām dzīvošanai, radošajam darbam, 
kā arī izstādēm un nodarbībām. Telpas pieejamas arī privātu un publisku pasākumu 
organizēšanai. Privātīpašums, apmeklējumu pieteikt. Pedvāle, Sabile, Abavas pagasts, 
63252249, 29133374, pedvale.lv

Talsu novada tūrisma informācijas centrs,
Lielā ielā 19/21, Talsi, Talsu novads, 26469057, tic@talsi.lv, visittalsi.com
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