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APSKATES OBJEKTi
1. Ķēniņkalns – teika vēsta, ka zem pakalna ir kuršu ķēniņa kaps,
un tauta aiz cieņas cepurēs un priekšautos sanesusi zemi, lai viņu
apbedītu. Tā radies šis pakalns. Ķēniņkalna simbols ir piemineklis
„Koklētājs” (K. Zemdega, V. Titāns), kas veltīts brīvības cīnītājiem.
2. Talsu pilskalnā no 10.–14. gs. bijusi seno kuršu apdzīvota vieta, un
tas bijis viens no lielākajiem kuršu centriem Kurzemē. Par to liecina
arheoloģiskajos izrakumos atrastie priekšmeti, no kuriem daļu var
apskatīt Talsu novada muzejā.
3. Baznīckalns nodēvēts par godu Talsu evaņģēliski luteriskajai baznīcai
(celta 1567.g.), kas ir vecākā ēka pilsētā. Baznīcā 19. gs. kalpojis
mācītājs un vijolnieks K. F. Amenda, komponista L. van Bēthovena
draugs.
4. Dzirnavkalnā no 13.–17. gs. atradusies Livonijas ordeņa pils, taču
kalns savu nosaukumu ieguvis no vējdzirnavām, kas darbojušās
līdz Pirmajam pasaules karam, bet vēlāk nodedzinātas. Kalnu mēdz
dēvēt arī par Sudmalkalnu. No tā virsotnes paveras skaists skats uz
Vilkmuižas ezeru.
5. Tiguļu kalna galotni rotā ozolu aplis. Senāk te atradās Tiguļu-Upseju
saimniecība, tās vietā Oktes barons fon Firkss uzcēla savu pilsētas
māju Villa Hochheim (1885), kurā tagad atrodas Talsu novada muzejs
ar vēstures, dabas un mākslas ekspozīcijām.
6. Sauleskalna brīvdabas estrāde populāra kultūras un izklaides
pasākumu norises vieta. Domās te atgriežas Talsu puses mūziķi Linda
Leen, Raimonds Tiguls, Jānis Stībelis, Intars Busulis, Rihards Zaļupe...
7. Leču kalns savu vārdu ieguvis no “Leču” mājām un kādreiz varenas
saimniecības. Mūsdienās Leču kalna apkārtnē atrodas Talsu Valsts
ģimnāzija (Brīvības 29) un Talsu novada “gaismas pils” – galvenā
bibliotēka (Brīvības 17a).
8. Vilkmuižas kalns vārdu ieguvis no pakalnā uzbūvētās Vilkmuižas. Tā
pakājē atrodas Vilkmuižas ezers, kas guvis ievērību ar bagātīgiem
kuršu ugunskapu priekšmetu atradumiem. Vairāk par seno kuršu dzīvi
var uzzināt senvēstures ekspozīcijā Talsu novada muzejā.
9. Krievragkalns nosaukumu ieguvis no kādreizējā Austrumu pareizticīgo
dievnama un draudzei piederošajām zemēm tā apkārtnē. Krievragkalnā
atrodas Talsu novada pašvaldības administratīvais centrs Kareivju iela 7.

KO redzēt
10. Talsu tautas nams un Radošā sēta ir Ķēniņmeitu un radošo talsinieku
mājvieta. Ar iepriekšēju pieteikšanos var iepazīt lielākās novada
kultūras iestādes līkločus un iemācīties kādu jaunu prasmi pie ādas
amatniekiem “StoneHill”, radošājā telpā “Patrepe” un audēju darbnīcā
“Talse”. Lielā iela 19/21, 29488242, talsutautasnams.lv
11. Piemineklis „Koklētājs” (autors K. Zemdega, tēlnieks V. Titāns) ir
miermīlīgs simbols brīvības cīnītāju piemiņai, atklāts 1996. g.
12. Talsu novada muzejā apskatāma interaktīva ekspozīcija par senajiem
kuršiem “Ceļojums senvēsturē”, kā arī vēstures, mākslas un dabas
izstādes. Pieejamas ekskursiju programmas skolēniem un ģimenēm
ar bērniem, kā arī jaunlaulāto programma. Darba laiks: O-Sv 10-17,
P-slēgts. K. Mīlenbaha iela 19, 63222770, 29102628, talsumuzejs.lv
13. Latvijas Lauksaimniecības muzeja bagātīgais priekšmetu,
unikālu spēkratu un tehnikas krājums iepazīstina apmeklētājus ar
saimniekošanu un dzīvi laukos sākot no 19. gs. līdz mūsdienām.
Darba laiks: P-Pk 9-17; 1.05.-31.10. arī S, Sv 10-15. Celtnieku iela 12,
63291343, 29403183, llm.lv
14. „Ciparnīca” Tals’ keramik’ darbnīcā Diāna Dzelme un Nauris
Galviņš iepazīstina ar Kurzemes pusei raksturīgu keramiku, piedāvā
demonstrējumus un līdzdarbošanos un gaumīgu trauku iegādi.
Lielā iela 30, 22429527, 22458389, / /Ciparnica
15. Vides objekts “Latvijas saule” (autors O. A. Feldbergs) Talsu ezera
promenādē ir Latvijas simtgadei veltīts mākslas darbs.
16. Talsu kuršu pils vizualizācija, ko radījusi māksliniece Inese Mīlberga,
palīdz iztēloties, kāda varēja būt seno kuršu dzīve pirms vairāk kā 800
gadiem.
17. Klaunu muzejā apskatāmas klaunu kolekcijas lelles un figūras, kuras
uz Talsiem atceļojušas no Zviedrijas, Vācijas, Itālijas un ASV. Klaunīte
Pendele gaida ciemos grupas, ģimenes vai draugu pulciņus un piedāvā
radošas aktivitātes. K. Mīlenbaha 19, 28795187
18. Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca (1567) ir senākā ēka pilsētā. To
rotā divas altārgleznas – „Kristus debesbraukšana” (K. Šēnherts, 1876),
un nesen tajā atgriezusies agrākā “Kristus svētī bērnus” (S. B. Grune,
1823), kuras prototipis bijis mācītājs K. F. Amenda un viņa ģimene.
Baznīcas laukums 4, 29392287, 63224251, pilsetakalna.lv
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21. “Galerija Art” Bekers namiņā
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19. Talsu Romas katoļu baznīcas zvanu tornī katru dienu skan trīs zvani
- Ticībai, Cerībai un Mīlestībai. V. Ruģēna iela 6, 63222752, 26493241
20. Kupferu dzimtas kapliča (1806) Zvaigžņu ielā ir neoklasicisma stila
arhitektūras piemineklis. Kapsētiņā apglabāti tirgotāja Heinca un
Kupferu ģimeņu piederīgie. Piemineklis, kas veidots nokaltuša koka
stumbra veidā veltīts K. F. Kupferam (1766-1825) un viņa sievai
A. D. Kupferai (1776-1830).
21. “Galerijā Art” māksliniece Elita Blumbaha piedāvā gleznošanas
nodarbības un radošās darbnīcas grupām līdz 10 cilvēkiem.
Lielā iela 41, 29122137, /galerijatalsi
22. Radošā telpa “ILLI” ir atvērta ikvienam, kurš vēlas gatavot, radīt
un veidot kopā ar māksliniecēm Ilzi un Lindu apdrukas tehnikā vai
iemācīties zīmēt. K. Mīlenbaha iela 7, 28370226, 26841236
23. “Nr.33” ir atpūtas vieta un pirtiņa Talsu vecpilsētā grupām līdz
10 cilvēkiem. Sadarbībā ar “Sun Lap” iespējamas dažādas radošās
darbnīcas – skrubju, ziepju un dekoru izgatavošana. Lielā iela 33,
27511117, nr.33nams@gmail.com, /Nr.33nams
24. “Ceļojošais Franču Makarūns” īpašniece un izsmalcināto
gardumu meistare Signe Erdmane piedāvā ekskursijas, seminārus,
meistarklases un tematiskās ballītes, lai iepazītu, nogaršotu un
iemācītos pagatavot mutē kūstošos kārumus. Piemērots grupām no
6–25 cilvēkiem. Lielā iela 33, 26527256,
travelingfrenchmacaron@gmail.com, /celojosaisfrancumakaruns
25. Kinoteātris „Auseklis”. Viena no talsinieku iecienītākajām izklaidēm
ir kino! Talsos var redzēt jaunākās filmas par ļoti demokrātiskām
cenām. K. Valdemāra ielā 17a, 25672599, auseklis@talsi.lv, /
KinoTalsiAuseklis
26. Deviņkalnu disku golfa parks ir vieta aktīvai atpūtai visa gada
garumā, kas atrodas gleznainā vietā ar skatu uz vecpilsētu. Pieejama
inventāra noma, un regulāri notiek turnīri. Jaunatnes iela 7,
26289901, /DevinkalnuDiskuGolfaParks
“Ekskursiju programmā “Talsi ar omu un mugursomu” ekskursantu
grupas iepazīst Talsu pakalnus caur uzdevumiem - Talsos pierakstītas
tautasdziesmas dziedāšanu, teikas par Nāroni performanci, Talsu
saulītes zīmēšanu un tematisko pužļu likšanu.
Ekskursiju programmā “Māksla uzzied Talsos” ir iespēja iepazīt pilsētu
mākslinieka acīm, apskatīt vairāk kā 30 gleznu reprodukcijas, kurās
attēloti Talsi un uzzināt par to tapšanas aizkulisēm.
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KUR PAĒST
— Bistro „Arto”, Lielā iela 2, 28335846, 29239999
— Bistro „Bella”, Brīvības iela 2, 28603100
— Bistro „Bīne”, K. Valdemāra iela 13, 63221949
— Bistro „Kolumbīne”, Miera iela 35, 63232246, 29243860
— Bistro „Kursa”, Brīvības iela 17a, 63224749
— Bistro „Stūrītis”, K. Mīlenbaha iela 2/4,63223413
— Bistro Štelle, Rīgas iela 8, 29243860
— Kafejnīca „Pannas”, Lielā iela 16, 63222280
— Jazz Coffee, Lielā iela 31, 29673095
— Kafijas namiņš „Ie-pauzē”, Lielā iela 8a, 26254554
— Kebabnīca „Alanya”, Lielgabalu iela 6a, 25602062
— Konditoreja „Māsas”, Raiņa iela 16-2, 28628482
— Konditoreja-veikals „Piena sēta”, Kalna iela 10, 25434012
— Picērija „Stenders Pica”, Lielā iela 30, 63222332
— Pusdienu restorāns „Taste”, Kareivju iela 16, 29369651
— Veikals-kafejnīca „Eserika”, K. Valdemāra 90, 29364258

24. “Ceļojošais Franču Makarūns”

23. Atpūtas vieta “Nr.33”

KUR PALIKT
1. Viesnīca “Talsi”, Kareivju iela 16, 26322333, 63232020,
hoteltalsi@hoteltalsi.lv, hoteltalsi.lv, booking.com
2. Viesu nams “Saule”, Saules iela 19, 29177071, saule@saulehotel.lv,
saulehotel.lv, booking.com
3. Jauniešu mītne “Krauzers”, Celtnieku iela 23a, 29156068,
viesnica@krauzers.lv
4. Brīvdienu māja “Tiguļkalns”, Tiguļu iela 4, 29198885, sandris.
suntazs@gmail.com
5. Brīvdienu māja “Vijoles”, “Vijoles”, Paugurciems, Laidzes pagasts,
29211530, ramona135@inbox.lv, booking.com
6. Otīlijas apartamenti, Lielā iela 39, Talsi, 29416586, 28358935,
otilija.apartament@gmail.com, otilija.lv, booking.com
7. Lauku māja, telšu laukums “Kurzemnieki”, “Kurzmenieki”, Lībagu
pagasts, 29279461, 26453626, www.abolucipsi.lv, booking.com

12. Talsu novada muzejs

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

5. Tiguļu kalns

19. Talsu Romas katoļu baznīca

Izdevējs: Talsu novada tūrisma informācijas centrs
Dizains: SIA “Moon river”
Tulkojumi: SIA “KasPorins”
Druka: SIA “Talsu tipogrāfija”
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