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Man, kā jau Kurzemē (Dundagā) dzimušai, neaizmirstamas ir 
bērnībā izjustās redzes gleznas; visvairāk tās saistās ar vasaras 
vakaros notiekošo: saulrietā, skaļi pūsdams un svilpodams, 
aizbrauc mazbānītis uz Mazirbi, tad mājās nāk govis no ganībām 
(kā Līgas Purmales gleznā), smaržo siens, džinkst odu un 
dunduru bari... Arī tagad sava novada skaistumu vislabāk sajūtu 
vakara gaismās – uz kādas malas, kā Pedvālē, kur upes ielejā 
dus vēsi meži un krūmi un pār laukiem pret rietošo sauli aizskrien 
stirnu bari.

Gleznotāja Guna Millersone 

Mana dzimtā Pastende – klusa, forša, mīļa un skaista vieta. Barona 
Hāna pilī mājo Pastendes pamatskola, tajā mācījos visus astoņus 
gadus. Ļoti patīk Spāres vecais tautas nams un Spāres muiža, tur 
strādā mana bērnudārza audzinātāja Tabita, viņa joprojām labi 
izskatās. Ar Tabitu kopā jādodas pastaigā pa Spāri, viņa parādīs 
“logu uz Eiropu”. Iesaku Talsos pa Lielo ielu pastaigāt, iebļaut 
Radošajā sētā un ieklausīties savā balsī. To var darīt ne tikai vasarā, 
bet arī rudenī un ziemā. Tiguļkans, Sauleskalns, Kamparkalns. Tie 
noteikti jāredz. Man patīk vērot kā Strazdes pagasta viesu namā 
“Ūdensdzirnavas” manteļskursteņa pavardā vārās koča.

Mūziķis Intars Busulis

Noteikti ieteiktu apciemot manu dzimto pilsētu Valdemārpili, kurā 
atrodas viena no jaukākajām pludmalēm Latvijā, pie Sasmakas 
ezera. Tā ir ļoti gleznaina visos gadalaikos un man iemīļota vieta jau 
kopš bērnības. Tagad pilsēta to ir iekārtojusi kā lielisku atpūtas vietu 
iebraucējiem. Varēsiet nodarboties ar dažādām sportiskām aktivitātēm, 
kā arī tā ir lieliska vieta piknika rīkošanai. Talsu promenāde! Loti jauks 
projekts gar Talsu ezeru, kur dzīvo daudz pīlēnu un pašā ezera centrā 
ir brīnišķīga strūklaka. Man tā ir ļoti iecienīta vieta garām pastaigām 
ar manu suņuku. Sajūtas šajā vietā ir ļoti romantiskas un skats ir uz 
skaistajiem Talsu pakalniem. Sauleskalns- ļoti iedvesmojoša vieta, 
ar vērienīgu estrādi pašā centrā! Šajā vietā visa pilsēta mēdz sanākt 
vienkopus, lai baudītu brīvdabas pasākumus un priecātos par dzīvi. 
Saulainajās dienās šī vieta tiešām attaisno savu nosaukumu, tādēļ arī 
tik burvīga!

Sportiste Madara Palameika

Par vietām, kas jāredz 
Talsu novadā...

Saturs



10
 Talsu tautas nams un Radošā sēta 

Lielā iela 19/21
+371 29488242
www.talsutautasnams.lv

19
 Elitas Blumbahas “Galerija Art”

Lielā iela 41    +371 29122137

www.galerijaart.lv
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Talsi - deviņu pakalnu pilsēta
Deviņi pakalni – Talsu pilskalns, Ķēniņkalns, Leču kalns, Tiguļu kalns, Sauleskalns, 
Baznīckalns, Krievragkalns, Vilkmuižas kalns, Dzirnavkalns – rada tikai Talsiem raksturīgo 
īpatnējo apbūvi un skatu ainas. Šeit visskaistāk ir ķiršu un ābeļu ziedēšanas laikā. Pilsēta 
iedvesmo māksliniekus – vecmeistaru sniegums un regulāras mākslas izstādes apskatāmas 
Talsu novada muzejā, Talsu tautas nama Radošo sētu rotā audēju kopas “Talse” darbi, keramiķu 
darbnīcā „Ciparnīca” top tikai Kurzemei un Talsiem raksturīgie māla podi, Elitas Blumbahas 
„Galerijā Art” ir iespēja gleznot Ebru tehnikā un radošajā mākslas telpā “Baložu pasts” skatīt 
jauno mākslinieku izpausmes. Savukārt zinātnes un tehnikas sasniegumu vēsturi cauri 
gadsimtiem var iepazīt Latvijas Lauksaimniecības muzejā.

12
 Talsu novada muzejs 

K. Mīlenbaha iela 19
+371 63222770, 29102628
www.talsumuzejs.lv

13
 Latvijas 

Lauksaimniecības muzejs 
Celtnieku iela 12
+371 63291343, 29403183
www.llm.lv

15
 Keramikas darbnīca 

„Ciparnīca” Tals’ keramik’ 
Lielā iela 30 
+371 22429527, 22458389
www.ciparnica.blogspot.com

16
 Radošā mākslas telpa 

“Baložu pasts”  
Kalna iela 4
+371 22429527, 22458389

17
 Talsu evaņģēliski 

luteriskā baznīca 
Baznīcas laukums 4
+371 29392287, 63224251
www.pilsetakalna.lv

20
 Klaunu muzejs

K.Mīlenbaha 19
+371 28795187

18
 Veikals-kafejnīca 

„Piena sēta” 
Kalna iela 10
+371 25434012

14
 Piemineklis „Koklētājs” 

Fabrikas iela

11
 Talsu ezera promenāde

1
 Ķēniņkalns

2
 Talsu pilskalns

3
 Baznīckalns

4
 Dzirnavkalns

5
 Tiguļu kalns

6
 Sauleskalns

7
 Leču kalns

8
 Vilkmuižas kalns

9
 Krievragkalns

4 5



21
 Sabiles Vīna kalns

Sabiles tūrisma informācijas centrs, 

Pilskalna iela 6 

+371 63252344, 27841827

Sabile

Ooo...!

Sabile - pilsēta ar odziņu

Sabile ir pilsēta ar odziņu, kura terasveidīgi izvietojusies Abavas upes ielejas dziļākajā 
posmā. Pilsētas simbols ir Vīna kalns – apmēram 1 ha liels vīnogulāju stādījums, kas 
minēts Ginesa rekordu grāmatā kā vistālāk uz Ziemeļiem esošais vīnogu dārzs pasaulē. 
Pilsētā dzīvo un strādā darbīgi ļaudis, tāpēc te ir iespēja Harija Jaunzema rotu kalvē izzināt 
baltu simbolu nozīmi, Inas Valteres meistardarbnīcā “Cimdiņi” iepazīt rakstu rakstus un 
Andra Millera radītajā koka rotaļlietu pasaulē priecāties par izdomu bagātību.

24
 Inas Valteres 

meistardarbnīca „Cimdiņi” 
Rīgas iela 25
+371 26152461, 25426323

26
 „Sabiles sidrs” ražotne 

Rīgas iela 22
+371 61301707
www.sabilessidrs.lv

27
 Sabiles evaņģēliski luteriskā baznīca 

Ventspils iela 4/6
+371 26578200

28
 Brauciens ar motorizētu plostu 

pa Abavu 
Kalpaka iela
+371 26660690

25
 Sabiles Koka 

rotaļlietu muzejs
Kuldīgas iela 1
+371 26542227

23
 Harija Jaunzema rotkaļa darbnīca 

Ventspils iela 20
+371 29995605

22
 Sabiles pilskalns

      Talsu iela

6 7



33
 Māras kambaru smilšakmens alas Ģibuļu pagastā (ceļa posmā starp 

Sabili un Rendu)

Abavas senleja

Dabas parks “Abavas senleja”
Dabas parks “Abavas senleja” un kultūrvēsturiskā teritorija “Abavas ieleja” ieplūst Talsu, 
Kandavas un Kuldīgas novados. Abavas upe aizrauj laivotājus, slinkākie aicināti uz plosta! 
Jaunajai paaudzei patiks ielūkoties “Pasaku mežā”, paplunčāties Abavas rumbā un doties 
pārgājienā pa takām un taciņām līdz Māras kambariem. Mākslas cienītāji būs gandarīti par 
Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā redzēto un piedzīvoto, savukārt vīna baudītāji garšas 
kārpiņas var palutināt ar vietējo vīndaru meistardarbiem.

29
 Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs

Pedvāle, Abavas pagasts
+371 63252249, 29133374
www.pedvale.lv

30
 Kinētisko mākslas objektu 

dārzs „Nekurienes vidū”
“Vijolītes”, Abavas pagasts
+371 27841827

31
 Spēļu taka “Pasaku mežs”

“Imulas”, Abavas pagasts
+371 63123647, 29196494

32
 Abavas rumba 

Abavas pagasts
+371 22015165
www.abavasrumba.lv

34
 Virsaišu ūdenskritums 

Šosejas Sabile-Stende kreisajā malā, pie 
pagrieziena uz stādaudzētavu “Mazsili”

35
 Vīna degustācija 

z/s „Drubazās”
„Drubazas”, Abavas 
pagasts
+371 28370702, 
26342050

36
 Ģimenes vīna darītava “Abavas”

“Rinkules Zeltiņi”, Abavas pagasts
+371 29125518  
www.abavas.lv
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40
 Sasmakas ezera peldvieta

57°22’2.19”N 22°36’25.002”E

45
 Bīlavu Velna laiva Lubes pagasts, 

57°25’29.312”N 22°41’33.374”E

Valdemārpils

37
 Piemineklis 

Krišjānim Valdemāram
Lielā iela, Valdemārpils

38
 Valdemārpils 

evaņģēliski luteriskā baznīca
Lielā iela 2, Valdemārpils
+371 29132325

41
 Ārlavas bānītis 

un “Sirmais Žiperis” 
amatnieku sētā “Kauliņi” 
„Kauliņi”, Ārlavas pagasts
+371 29430282
www.meistarsigurds.lv

43
 Šķēršļu josla “Virves kurss” 

pie Valdemārpils 
“Doktorāts”, Ārlavas pagasts
+371 63291208, 22332623
www.ywam.lv

44
 Lūrmaņu atsegumi un Lūrmaņu avots

Lubes pagasts, 
57°25’55.25”N 22°43’4.526”E

42
 Ārlavas evaņģēliski luteriskā baznīca

Ārlavas pagasts
+371 29145305

39
 Sasmakas 

(Valdemārpils) Elku liepa 
Liepu iela, Valdemārpils

Valdemārpils 
un apkārtne

Valdemārpils, iepriekš saukta par Sasmaku, kopš 
1926. gada nes ievērojamā tautas atmodas laikmeta 
darbinieka Krišjāņa Valdemāra vārdu. Pilsētas centru rotā 
piemineklis Krišjānim Valdemāram, un bijušajā Ārlavas 
pagasta Lauksaimniecības Biedrības namā apskatāma 
viņam veltīta piemiņas zāle. Tās interjeru izstrādājis un 
panno “Latvji, brauciet jūriņā...” gleznojis mākslinieks 
Kārlis Freimanis. Blakus senajai Sasmakas muižai aug 
dižākā liepa Baltijā, Sasmakas ezera krastā labiekārtota 
peldvieta. Zinātkārie aicināti ciemos uz amatnieku sētu 
“Kauliņi”, kurā ar Ārlavas bānīti, vienīgo privāto mazbānīti 
Latvijā, lēnā gaitā atgriezties vēsturē un ļauties aizrautīgai 
fotosesijai koka automobilī “Sirmais žiperis.”
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46
 Laumu dabas parks

“Laumas”, Īves pagasts

+371 26403240, 29477731

www.laumas.lv

Laumas TiņģereLaumu 
dabas parks

Tiņģere

Laumu dabas parkā atpūties jautri, aktīvi, izzinoši un 
garšīgi! Uzzini visu par bišu dzīvi Bišu takā, daudz jauna 
par norisēm dabā sniegs Meža, Putnu un Augu taka,  
pārbaudi savu veiklību Disku golfa un Sporta takās, un 
atjauno spēkus ar gardajām Laumiņu pankūkām.

Iztēlojies glauno muižkungu Osten-Zakenu dzīvi 
Tiņģeres muižas teatralizētajā ekskursijā, ļaujies mākslas 
valdzinājumam grafiķes Baibas Kalnas studijā un nogaršo 
vienkāršo, bet gardo kalpu maltīti pils pagrabā.

47
Tiņģeres muiža un parks 

Tiņģeres muiža, 
Tiņģere, Īves pag.
+371 29172760

12 13



49
 Spāres evaņģēliski luteriskā baznīca Spāre, Ģibuļu pagasts+371 29136203

53
 Virvju trase, kvadracikli un ziemas 

prieki atpūtas bāzē „Godeļpols”

“Godeļdangas”, Ģibuļu pagasts

+371 29289349    www.godelpols.lv

48
 Spāres muiža un parks

Spāres muiža, Spāre, Ģibuļu pagasts

+371 28620076, 28688563

www.gibulupagasts.lv

Ģibuļu 
pagasts

Usmas, Mordangas 
un Spāres ezeri

Usmas, Mordangas un Spāres ezeri – makšķernieku, saulmīļu un 
aktīvās atpūtas cienītāju paradīze. Usmas, Mordangas un Spāres 
meži – melleņu un brūkleņu piebērti, baraviku piemētāti – ogotāju 
un sēņotāju sapnis. Izbraucieni ar kvadracikliem, virvju trase, laivu 
braucieni, izjādes ar zirgiem un Ūdrkalna skatu tornis – aktīvu 
atpūtnieku galamērķis. Spāres baznīca, Čakstes iela, muiža un 
parks – vēstures un tagadnes mācību stunda, kopā ar Balto dāmu 
un Raganiņu. Vēderpriekam – pašu rokām darinātie slīcinātie 
kliņģeri Spāres muižas pagraba virtuvē.

52
 Tūrisma un atpūtas 

komplekss „Bukdangas”
“Bukdangas”, Ģibuļu pagasts
+371 29256487
www.bukdangas.lv

51
 Usmas ezers 

un Ūdrkalna skatu tornis
Ģibuļu pagasts, 
57°12’38.675”N 22°12’57.316”E

50
 Jātnieku sporta klubs „Potenciāls” 

„Sūniņi 1”, Spāre, Ģibuļu pagasts
+371 26868379

14 15



55
 Strazdes evaņģēliski luteriskā baznīca Strazde, Strazdes pagasts57°8’11.803”N 22°44’27.647”E +371 22020572

59
 Kaļķleju svētavots 

Balgales pagasts, 

57°9’7.956”N 22°50’14.024”E

Strazde

Strazdes 
apkārtne

Strazdes pusē smelies iedvesmu no dabas, 
baudot krāšņas ainavas pie Viļņa Titāna piemiņas 
zīmes Latvijas zaļajiem mežiem “Zaļās saules”, 
veldzējies Kaļķleju svētavotā, un, kad prāts nesas 
uz jautrām izdarībām, dodies uz Rūķu burziņu 
Strazdes muižā! Gūsti mieru un novērtē sakrālo 
mantojumu Strazdes Baltajā baznīcā, bet viesu 
nams “Ūdensdzirnavas” parūpēsies par garšas 
krārpiņu lutināšanu, nogaršojot pašu ceptos 
cepumus lielākajā manteļskurstenī Kurzemē.

54
 Strazdes muiža

Strazdes muiža, Strazde, 
Strazdes pagasts
+371 20266761

58
 Cepumu cepšana un siera siešana 

viesu namā “Ūdensdzirnavas”
“Ūdensdzirnavas”, Strazdes pagasts
+371 29172252, 29940066
www.udens-dzirnavas.lv

57
 Tenisa korti pie viesu nama „Rezidence Kurzeme”

“Rezidence Kurzeme”, Strazdes pagasts
+371 27506721
www.rezidencekurzeme.lv

56
 Piemiņas zīme „Zaļā saule”

Strazdes pagasts, 
57°8’33.266”N 22°44’26.408”E
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64
 Zirgu izjādes lauku sētā „Vēži” 

“Vēži”, Laucienes pagasts

+371 26339169

Lauciene

60
 Nurmuižas apbūves komplekss 

Nurmuiža, Laucienes pagasts
+371 29171700, 28785676

61
 Nurmes evaņģēliski 

luteriskā baznīca
Lauciene, Laucienes pagasts
+371 26291909

62
 Vīna darītava “Vējkalnietis” 

un dienliliju dārzs
“Mierkalni”, Laucienes pagasts
+371 29457055
www.vejkalnietis.lv

65
 Peldvieta pie Pļavu ezera 

Laucienes pagastā
+371 28385008 
www.lauciene.lv

66
 Mežītes pilskalns

Lībagu pagasts, 
57°10’51.323”N 22°41’58.096”E

63
 Odres Velna akmens

Laucienes pagasts, 
57°13’54.577”N 22°41’19.781”E

Laucienes apkārtne

Lauciene ir plašu lauku ieskauta vieta un līdz 1940. gadam saukta par “Nurmuižu”. 
Šodien Nurmes vārdu nes gan baznīca, gan muiža, jo „nurme” ir lībiešu izcelsmes 
vārds ar nozīmi „lauks”. Ceļotāju vieta pārsteidz ar gadu simtu garumā darbīgu cilvēku 
atstātām pēdām Nurmuižā, Nurmes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baltijā lielākajā 
dienliliju dārzā un vīna darītavā “Vējkalnietis”.
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74
 Lielogu dzērveņu audzētava „Piesaule”„Piesaules”, Ārlavas pagasts

+371 26440154

Vandzene Vandzenes apkārtne

Vandzenes puse ir pārsteigums visām maņām! Vandzenes Rezidencē 
uzzini par pagājušā gadsimta ugunsdzēsēju ikdienu, izmēģini 
aristokrātisko tenisa spēli Vandzenes muižas parkā, nofotografējies uz 
Vandzenes Lielā akmens, sajūti Iģenes un Dārtes baznīcu svētumu un 
mielojies ar brīnumgardiem kazas piena un gaļas ēdieniem, iepriekš 
tos piesakot IK “Caprine”.

68
 Ugunsdzēsības materiālu 

kolekcija un rakstnieka Viļa Veldres 
piemiņas istaba Vandzenē
“Rezidence”, Vandzene
+371 63291170, 29496347

70
 Dārtes evaņģēliski 

luteriskā baznīca 
Dārte, Vandzenes pagasts
+371 29465844

69
 IK „Caprine” un Z/S „Bērzi” 

kazas piena produktu degustācija 
„Bērzi”, Vandzenes pagasts
+371 63225204, 29136187

75
 Uguņezers 

Vandzenes pagasts, 
57°22’37.348”N 22°57’13.633”E 
+371 29496347

73
 Mārtiņa koku fabrika 

“Cerības”, Vandzenes pagasts
+371 28354475
www.mkf.lv

71
 Iģenes evaņģēliski 

luteriskā baznīca 
Iģene, Vandzenes pagasts
+371 26435630, 
28741842

67
 Vandzenes muiža un tenisa korti

Vandzenes skola, Vandzenes pagasts
+371 63225081, 26113095

72
 Vandzenes (Krauju, Tilgaļu) Lielais akmens

Vandzenes pagasts, 
57°21’0.515”N 22°43’22.138”E
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79
 Integrētais augļu dārzs „Kurzemnieki”„Kurzemnieki”, Lībagu pagasts+371 29279461www.abolucipsi.lv

Engures 
ezers

Talsu 
pauguraine Dabas parks 

“Engures ezers”
Dabas parks 
“Talsu pauguraine”

Talsu apkārtnes krāšņās un daudzveidīgas 
ainavas iedvesmo visos gadalaikos, īpaši no 
augstākās vietas Kurzemē – Kamparkalna 
skatu torņa.  Dabas parku rotā vairāki nelieli 
ezeri, senas ozolu, egļu un dižskabāržu audzes, 
Eiropas birzs un aizsargājamu augu biotopi. 
www.talsupauguraine.lv

Lai vērotu dzīvās radības, jādodas uz 
Engures ezeru, kas ir iecienīta putnu migrācijas 
vieta, netālu Krievragā ganās savvaļas govju 
un zirgu ganāmpulki, bet “Apsīšu” saimnieki 
iepriecinās ar eksotisko putnu saimi.

76
 Kamparkalns un skatu tornis

Lībagu pagasts, 
57°12’51.433”N 22°38’34.778”E

77
 Vanagkalns (Upurkalns)

Lībagu pagasts, 
57°13’20.957”N 22°37’25.097”E

80
 K. F. Amendas piemiņas vieta

Mācītājmuiža, Laidzes pagasts
+371 63223135, 26208929

81
 „Eiropas birzs” – ES dalībvalstu 

pārstāvošs koku stādījums. 
„Mežmājas”, Laucienes pagasts
+371 22029058
www.mezmaja.weebly.com

86
 Dabas parka “Engures ezers” teritorijā 

savvaļas lopu aploki Krievragciemā
Ķūļciema pagasts, 
57°17’19.144”N 23°3’40.255”E 
+371 63161198, 29474420
www.eedp.lv

88
 Ķūļciema Sv. Arsēnija 

pareizticīgo baznīca (notiek 
atjaunošanas darbi)
Ķūļi, Ķūļciema pagasts

89
 Putnu dārzs „Apsīši”

“Apsīši”, Ķūļi, Ķūļciema pagasts
+371 63254404, 29421081
www.apsisi.viss.lv

87
 Mārtiņa Dzedru 

evaņģēliski luteriskā baznīca 
Dzedri, Ķūļciema pagasts
+371 28783552

85
 Graudaugu produktu degustācija Agroresursu un 

ekonomikas institūta (AREI) Stendes pētniecības centrā 
“Dižzemes”, Dižstende, Lībagu pagasts
+371 63291288, 29265347
www.arei.lv

84
 Stendes ev. lut. baznīca 

Dižstende, Lībagu pagasts
+371 26809127

83
 Mundigu ezers un dižozols

Lībagu pagasts, 
57°12’45.911”N 22°36’16.661”E

82
 Latviskā dzīvesziņa 

folkloras takā „Jāņkalni”
“Jāņkalni”, Lībagu pagasts
+371 26096415
www.janukalni.lv

78
 Pastaigu takas aktīvās atpūtas vietā „Rīti” 

“Rīti”, Laidzes pagasts
+371 29287285
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91
 Šinšillu audzētava „Upeskalni” “Upeskalni”, Ārlavas pagasts+371 29154018, 29154018

93
 Mini Zoo “Rančo” 

„Saules”, Lībagu pagasts

+371 26479669, 26710583

98
 Lielzeltiņu observatorija“Lielzeltiņi”, Balgales pagasts+371 29209002, +371 22082212 (grupām)

99
 Valdgales dzirnavas

Valdgale, Valdgales pagasts

+371 26678889, 26378583

100
 Stende

+371 26314135

Dzirnavas

Observatorija
Stende

Dārzi un lauku sētas
Pavasaris, vasara, rudens vai ziema 
atnāk ar savu smaržu, krāsu un gaisotni 
gan lauku sētā, gan pilsētā, gan tīrumā. 
To pastiprina bērnu čalas, suņu rejas, 
putnu balsis un sprāgstošie pumpuri 
puķu dobēs, gludie mauriņi pagalmos un 
ziedu paklāji piesaulē. Katrai vietai savs 
saimnieka stāsts un milzīgs gandarījums 
par iekoptu Latvijas zemes pleķīti, un 
lepnums par iespēju uzņemt tuvus un 
tālus ciemiņus.

90
 Šinšillu audzētava „Kalnmalas” 

“Kalnmalas”, Ārlavas pagasts
+371 26416010
www.kalnmalas-av.lv

92
 Sveču liešana un ekstrēmi 

izbraucieni ar džipu „Bandeniekos”
„Bandenieki”, Valdgales pagasts
+371 29129832
www.valdgale.lv

95
 SIA „Lubeco”

Centra aleja 20, 
Lubezere, Ārlavas pagasts
+371 27738809
www.latvijaszemenes.lv94

 Ziemciešu audzētava „Puķu lauki” 
”Palejas”, Miegūze, Laidzes pagasts
+371 29711870, 29530272
www.pukulauki.lv

96
 Austrumeiropā lielākais 

Dienliliju (Hemerocallis) dārzs 
Laucienē 
“Mierkalni”, Laucienes pagasts
+371 29422006, 29293456
www.daylilie.lv

97
 Dekoratīvo koku un krūmu 

audzētava “Robežnieki”
„Robežnieki”, Strazdes pagasts
+371 26 153 635, 29 175 483
www.robezniekustadi.lv

Lielzeltiņu 
observatorija

Valdgales dzirnavas

Stende

Lielzeltiņu observatorija ir piemērotākā vieta 
Latvijā, kur sākt jūsu zvaigžņu ceļojumu. Tās 
iniciators ir Sergejs Kļimanskis, uzņēmējs no 
Rīgas, kam astronomija ir vaļasprieks jau no 
skolas gadiem. Šeit var sajust debess juma 
varenību un apzināties, ka cilvēce tikai tāds 
niecīgs puteklītis vien ir.

Valdgales dzirnavas ir daļa no muižas kompleksa, kas būvēts 
19. gs. Jau otro gadu desmitu šeit saimnieko itālis Džuzepe 
Rikardi, kurš tās ir atjaunojis un pārbūvējis par savdabīgu 
dzīvojamo ēku ar jumta balkonu, no kura paveras lielisks skats.

Stende – pilsēta, kura savu stāstu vēstures lappusēs 
sāka rakstīt 1897. gadā. Varat paviesoties Kultūras 
krātuvē, noteikt vietējo laiku pēc Saules pulksteņa, 
ieklausīties Stendes stacijas stāstā un pabūt pie 
Represēto piemiņas akmens.
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TALSU NOVADS

APZĪMĒJUMI

5  Dižmāras gadatirgus 

Talsos augusta vidū

3  Talsu pilsētas svētki 
jūlija pirmās nedēļas nogalē

2  Brīvdabas koncerts “Ārpasaules mūzika Tiguļkalnā” jūnijā pirmās nedēļas nogalē1  Rally Talsi maija vidū

Dejo, dziedi un svini kopā 
ar Talsu novada ļaudīm!

4  Sabiles Vīna svētki 
jūlija nogalē

7  Latvijas Republikas proklamēšanas 

gadadienai veltīts pasākums Talsos

18. novembrī

2  Mazie opermūzikas 
svētki Laidzē augusta pēdējā 
nedēļas nogalē
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––––
Talsu novada tūrisma 
informācijas centrs
Lielā iela 19/21, Talsi,
Talsu novads, LV-3201
+371 63224165, 26469057
tic@talsi.lv
www.talsitourism.lv

@talsitourism
/talsitourism

––––
Sabiles tūrisma 
informācijas centrs
Pilskalna iela 6, Sabile, Talsu 
novads, LV-3294
+371 63252344, 27841827
tic.sabile@talsi.lv
www.sabile.lv

@Sabile_info 
/sabilepilsetaarodzinu

––––
Valdemārpils tūrisma 
informācijas centrs 
Raiņa iela 14a, Valdemārpils, 
Talsu novads, LV-3260
+371 63254762, 25426323
valdtic@inbox.lv
www.valdemarpils.lv


