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NNAAKKTTSSMM ĪĪTTNNEESS  TTAALLSSUU,,   DDUUNNDDAAGGAASS,,   MMĒĒRRSSRRAAGGAA  UUNN  RROOJJAASS  NNOOVVAADDOOSS  
 

Nosaukums 
(naktsmītnes veids; adrese) 

Tālrunis 
(+371) 

Vietu 
skaits 

Cena LVL 
Pakalpojumi 

(interneta adrese, e-pasts) 

TALSI   www.talsi.lv 

Birzes 
(lauku māja; Talsciems – pie 
Talsu robežas) 

29227880 5 
8.00 – 10.00  

(no personas) 
Tikai nakšņošana. 

Brīvdienu dzīvoklis 
(Celtnieku iela 3 - 74) 

29623293 3 
no 30.00 (par 

dzīvokli) 

Vienistabas dzīvoklis, pilnībā aprīkota virtuve, WI-FI, 
divguļamā gulta. Par papildu samaksu transfērs. 
(booktalsi@gmail.com)  

Martinelli 
(viesu nams; Lielā iela 7) 

63291340 
29403911 

4 
45.00 – 55.00 
(par istabu) 

B&B, restorāns, enotēka - vīna veikals „Vīns un kafija”, 
vīnu un gardēžu klubs. (www.martinelli.lv / 
martinelli@inbox.lv)  

Saule***  
(viesu nams; Saules iela 19) 

63232232 
29177071 

14 + 14 
20.00 – 30.00 
(par istabu) 

6 istabas, virtuve, internets, TV, katamarānu un 2 
velosipēdu noma, 4 treileru pieslēgums, rotaļu laukums 
bērniem. (www.saulehotel.lv / hotelsaule@apollo.lv) 

Talsi*** 
(viesnīca; Kareivju iela 16) 

63232020 109 
16.00 – 80.00 
(par istabu) 

B&B, svinību zāle, konferenču aprīkojums, TV, WiFi 
internets, pirts, džakūzi, blakus sporta centram, tuvumā 
slēpošanas trases. (www.hoteltalsi.lv / 
hoteltalsi@hoteltalsi.lv) 

Talsu pirtiņa 
(brīvdienu māja; „Vijolītes”, 
Paugurciems, Laidzes pag.) 

29211530 no 6 
no 8.00 (no 

pers.) 

Pirts, kamīns, telšu vietas, grils, iespējama ēdināšana, 
bērnu pieskatīšana, rotaļu laukums, mazo mājdzīvnieku 
pieskatīšana, velonoma. (ramona135@inbox.lv) 

BALGALES PAGASTS 

Rapas 
(telšu vietas) 

29383027 
29225028 

 
1.50 (par telts 

vietu) 
Piknika vieta, akas ūdens. 

Snapji 
(telšu vietas) 

63254700 
29350212 

 
1.50 (par telts 

vietu) 
WC, duša (laukā), sporta laukums, pikniks, zirgu izjādes, 
10 velosipēdi, maizes krāsns, 6 km Kaļķleju svētavots. 

DUNDAGAS NOVADS  www.dundaga.lv  www.ziemelkurzeme.lv 

Annes 
(brīvdienu māja; Pāce) 

29452512 10 vienošanās  
Pie Pāces ezera, pirts, atpūtas vieta bērniem, laiva, 
velosipēdi, ūdens baļļa. (www.annes.viss.lv / 
helvijs.norenbergs@inbox.lv) 

Dundagas pils 
(jauniešu mītne; Pils iela 14, 
Dundaga) 

29478393
63237860 

28 + 10 
+15 

6.00 vai 12.00 
(no pers.) 

Svinību zāle, konferenču telpa (aprīkojums), ēdināšana. 
(www.dundaga.lv / tic@dundaga.lv) 

Jaundundaga 
(jauniešu mītne, 1905.g.iela 4, 
Jaundundaga) 

63242321 
26484108 

15 3.50 (no pers.) 
Virtuve, veļas mazgāšana, telšu vietas ar iespēju 
izmantot dušas un WC. Tuvumā atrodas Dundagas pils 
ar parku.  

Jaunemari 
(viesu nams; Talsu iela 17, 
Dundaga) 

29432740 22 
5.00 – 7.00 
(no pers.) 

Kamīnistaba, pirts, turku pirts, virtuve, svinību telpa, 
baseins. (j.zingnika@inbox.lv) 

Jaunlīdumi  
(brīvdienu māja; Vīdale) 

29467556 12 
no 10.00 (no 

pers.) 

Atrodas Slīteres Zilajos kalnos, bioloģiskā saimniecība, 
10 velosipēdi, pirts, virtuve, kamīns, savvaļas liellopi. 
(www.jaunlidumi.viss.lv) 

Kalēji Pācē 
(lauku māja; Pāce) 

26497430 8 
10.00 (no 

pers.) 

300 m no Pāces ezera, zirgaudzētavas teritorija, izjādes, 
apmācības, virtuve, svinību zāle, kamīns, 1 laiva. 
(jony81@inbox.lv) 

Krūziņi 
(viesu nams; Pils iela 6, 
Dundaga) 

29174944 
63242104 

12 + 20 
20.00 – 40.00 
(par istabu) 

B&B, kafejnīca, svinību zāle, TV, kamīns, internets. 
(www.kruzini.viss.lv / drosmag@inbox.lv) 

Pasaku namiņš 
(brīvdienu māja; Vīdales iela, 
Dundaga) 

29462622 17 
5.50 – 7.00 
(no pers.) 

Kafejnīca, svinību zāle, TV, pirts, baseins, Dundagas 
teiku takas. (www.pasakunamins.viss.lv / 
pasakunamins@apollo.lv) 

Pūpoli*** 
(viesu nams; Dundaga) 

26554001 
29197900 
63242010 

8 
20.00 (par 

istabu) 
Svinību zāle, TV, virtuve, pirts, baseins, sporta laukums, 
dabas taka. (www.dundaga.lv/pupoli / pupoli9@inbox.lv) 

Seņķi 
(lauku māja; Kaļķu ciems)  

22050900 
26234377 

12 
10.00 (no 

pers.) 
10 km no jūras, svinību zāle, pirts. (www.senki.viss.lv)  

Ziedkalni  
(brīvdienu māja, Dūmele) 

29417229 10 
25.00 (par 

istabu) 
kolazas@gmail.com 

ĢIBUĻU PAGASTS   www.gibuli.lv 

Aldari 
(viesnīca; Skolas iela 4, 
Pastende) 

29446246 
63221253 
(tel.mājās) 

14 
20.00 (par 

istabu) 

Svinību zāle, konferenču aprīkojums, TV, virtuve, sporta 
laukums, trenažieru zāle. (www.aldari.viss.lv / 
vesmao@inbox.lv) 

Bukdangas 
(tūrisma un atpūtas 
komplekss) 

29256487 80 
35.00 (par 

māju) + 6.00 
(no pers.) 

Usmas ezera krastā, svinību zāle, TV, pirts, kamīns, 
kubls, 7 laivu un 2 velo noma, sporta laukums, veikbords, 
ūdensslēpošana. (www.bukdangas.lv / 
atis@bukdangas.lv) 

Ezerlīči 
(pirts un naktsmītne; Spāre) 

26554692 10 5.00 no pers. 
Atpūtas vieta ar iespējām pārnakšņot. Atrodas aiz Spāres 
skolas pie Spāres ezera. 

 



Godeļi 
(atpūtas komplekss; 
„Godeļdangas”) 

29289349 
29429748 
28338717 

42 
no 20.00 (par 

māju) 

Usmas ezera krastā, TV, pirts, sporta laukums, laivu un 
velosipēdu noma, izbraucieni ar jahtu, ūdensslēpošana, 
spa. Virvju un kvadraciklu trases. (www.godelpols.lv / 
godeli@tvnet.lv) 

Imantas 
(telšu vietas; Spāre)  

28620076  vienošanās 
Spāres ezera krastā. Telšu un ugunskura vietas. 
Iespējams iznomāt laivu, makšķerēšana. 
tabitaspare@inbox.lv 

Kalves 
(brīvdienu māja; pie Kalvenes 
ezera) 

29446246 50 
25.00 (par 

māju) + 5.00 
(pers.) 

7 mājiņas Kalvenes ezera krastā, laivu noma. Internets, 
TV. Ideāla vieta klusuma cienītājiem. (www.kalves.viss.lv) 

Kurpnieki 
(atpūtas bāze; Mordanga) 

29497457 14 
15.00 – 30.00 

(par māju) 

4 mājiņas Kalvenes ezera krastā. Makšķerēšana, telšu 
vietas, laivu, ūdensmotocikla, velosipēdu, un motorolleru 
noma. (www.kurpnieki.lv / kurpnieki25@inbox.lv) 

Madaras 
(brīvdienu māja; pie Usmas 
ezera) 

29446246 8 
25.00 (par 

māju) + 5.00 
(pers.) 

Usmas ezera krastā, laiva, makšķerēšana. TV, internets. 
(www.madaras.viss.lv) 

Mauriņi 
(lauku māja; 1 km no Spāres 
ezera) 

29146106 10 
5.00 – 10.00 

(no pers.) 
Telšu vietas, pārgājieni, laivu braucieni, medības, 
makšķerēšana, šaušana ar loku. ivovanags@inbox.lv 

Spāre 
(viesu nams; „Dumbri”) 

26669099 33 
20.00 – 30.00 
(par istabu) 

Gulbju ezera krastā, svinību telpa, pirts, internets, virtuve, 
treileru pieslēgumi, laivu noma. (www.mammadaba.lv / 
m.jaunvalks@lvm.lv, lvm@lvm) 

Usma 
(kempings; ”Radziņi”) 

29364154 
(tikai sez.) 
29277266 
63223119 

20 
12.00 – 18.00 
(par istabu) 

Usmas ezera krastā, sporta laukums, rotaļu laukums 
bērniem, 5 laivu noma, makšķerēšana. 
(valdis.nemiers@talsi.lv) 

Veccepļi 
(atpūtas bāze; Rīgas – 
Ventspils šos. 131.km) 

29256740 50 
3.00 – 7.00 
(no pers.) 

Spāres ezera krastā, svinību zāle, virtuve, pirts, baseins, 
kamīns, sporta laukums, rotaļu laukums bērniem, 2 laivu 
un 2 katamarānu noma, 3 treileru pieslēgumi. 
(www.veccepli.lv / antravetra@inbox.lv)  

ĪVES PAGASTS 

Laumas  
(viesu nams, kempings) 

26403240 
29477731 

26 + 35 

20.00 – 45.00 
(par istabu) 

15.00 – 25.00 
(kempingā) 

Laumu dabas parks, svinību zāle, TV, kamīns, kafejnīca, 
minigolfs, sporta laukums, distanču slēpošana. 
(www.laumas.lv / laumudabasparks@inbox.lv) 

Līdumkalni  
(telšu vietas) 

29567279   Telšu vietas. Iespēja gleznot. 

KOLKAS PAGASTS   www.kolka.lv 

Dzintariņi 
(brīvdienu māja; Mazirbe) 

26173009 4 -8  
40.00 (par 

māju) 
400 m no jūras, pirts ar dīķi, sporta laukums, velo noma, 
makšķerēšana, mikroautobusa pakalpojumi. 

Jaunklāvi 
(lauku māja; Sīkrags) 

29469614 6 
30.00 (par 
augšējo 
stāvu) 

200 m no jūras, virtuve, TV, sporta laukums (pludmalē), 
rotaļu laukums bērniem, telšu vietas, stiklota nojume. 
(rasma.sikrags@inbox.lv) 

Jauntilmači*** 
(lauku māja; Košrags) 

29412974 4 

35.00 (par 
istabu) 

45.00 (par 
māju) 

400 m no jūras, TV, sauna, virtuve. (www.kolka.lv / 
slime@one.lv)  

Mazirbes Kalēji 
(viesu nams, kempings; 
Mazirbe) 

29213412 28 
20.00 – 

40.00 (par 
istabu) 

700 līdz jūrai, B&B, virtuve, pirts, sporta laukums, telšu 
laukums, kempinga mājiņās dušas, makšķerēšana, 6 
velosipēdu noma. (www.kaleji.viss.lv / kaleji@apollo.lv)  

Pītagi  
(kempings, viesu māja; 
Košrags) 

29372728 

24 
(mājiņās) 
10 + 10 
(viesu 
namā) 

16 (brīvd. 
mājas 

20.00–30.00 
(istaba viesu 

mājā) 
20.00 

(kemp.māj.) 
35.00 

(brīvd.māj.) 

800 m līdz jūrai. Kempings ar sešām 4-vietīgām mājiņām 
(gultas ar griķu matračiem), viesu māja ar 4 istabām, 4 
brīvdienu mājas, 10 telšu vietas, 6 treileru pieslēgumi, 
velosipēdu noma. (www.pitagi.lv / pitagi@pitagi.lv)  

Purvziedi 
(kempings, Vaide) 

63200179 
29395624 

13 
no 10.00 

(par mājiņu) 

Jūras krastā, 3 mājiņas, pirts, makšķerēšana, piknika vieta, 
sporta laukums, telšu vietas, Ragu muzejs. 
(www.purvziedi.viss.lv) 

Stūrīši 
(brīvdienu māja; Mazirbe) 

29469165 10  
Šeit viss ir sens un īsts. Lībiešu ēdieni. Lībiešu priekšmeti. 
Āra tualete. 

Upeskalni 
(brīvdienu māja; Mazirbe) 

29259510 
29259499 

10 + 2  
10.00 vai 
12.00 (no 

pers.) 

10 min. gājienā līdz jūrai, brokastis ar iepriekšēju 
pieteikumu, virtuve, velosipēdu noma, sporta laukums, 
rotaļu laukums bērniem, makšķerēšana. 

Ūši 
(lauku māja, kempings; Kolka) 

63276507 
29475692 

5 + 2 
26.00 – 

32.00 (par 
istabu) 

200 m no jūras, B&B, virtuve, TV, sporta laukums, 5 
velosipēdu noma. (www.kolka.info / info@kolka.info)  

 

http://www.godeli.viss.lv/
mailto:kaleji@apollo.lv
http://www.kolka.info/


Zītari 
(viesnīca, Kolka) 

63220451 20 
30.00 (par 

istabu) 
300 m līdz jūrai, Kolkas centrā. 

ĶŪĻCIEMA PAGASTS   www.kulciems.lv 

Apsīši 
(brīvdienu māja) 

63254404 
29421081 

26 
6.00 (no 
pers.) 

Engures ezera tuvumā, svinību zāle, kamīns, virtuve, pirts, 
5 velosipēdi. Mazo mājdzīvnieku dārzs. Velotūristiem 
atlaides. (www.apsisi.viss.lv / apsisi@inbox.lv)  

LAIDZES PAGASTS 

Laidzes profesionālā 
vidusskola  
(jauniešu mītne; Laidze) 

63221888 
29649616 

200 
4.50 (no 
pers.) 

Virtuve, sporta laukums. (tehnikums@apollo.lv, 
laidzespsk@talsi.teliamtc.lv)  

LAUCIENES PAGASTS   www.lauciene.lv 

Kalndruvas 
(telšu vietas; Lauciene)  

29156109  vienošanās 
Telšu un ugunskura vietas Laucienē un arī 10 km no 
Laucienes - "Ķibatu" mājās Pļavās, kur 1 km attālumā 
atrodas Pļavu ezers. 

Mežmāja 
(viesnīca; netālu no Talsu 
Mācītājmuižas) 

63214151 
22029058 

43 
8.25 (no 
pers.) 

7,5 km no Talsu pilsētas centra, konferenču zāle (līdz 120 
personām), WiFi internets, blakus Eiropas birzei, 
iespējamas ekskursijas mežā. 
(www.mps.gov.lv/ForHouse.html / 
gundega.elvika@mps.vdm.gov.lv) 

Pie Pūces 
(viesu nams; “Jaunčakši”) 

29136334 
22141876 

13 
no 10.00 

(par istabu) 

Svinību zāle, kamīns, virtuve, pirts (un infrasarkano staru 
pirts), baseins, horoskopu dārzs, tuvumā slēpošanas 
trases. (www.piepuces.viss.lv)  

Strēlnieki 
(viesu nams; Pļavas) 

28618899 
63254156 

50 
10.00 (no 

pers.) 
Svinību telpas, pirts (arī slotiņas pēršanai), baseins. 
(www.kuklis.lv / ingmars@kuklis.lv) 

LĪBAGU PAGASTS 

Alīnas 
(viesu nams, Dižstende) 

29173921 4 + 15 
10.00 – 

15.00 (par 
istabu) 

Svinību zāle, kamīns, pirts, baseins, virtuve, laivu noma, 
makšķerēšana, āra grils. Circeņa taka pirtī. 

Bezdubeņi 
(viesu nams; aiz Ābeļu ezera) 

29266236    

Jāņkalni 
(lauku māja) 

26096415 18 
6.00 – 8.00 
(no pers.) 

B&B, pirts, svinību zāle, kamīns, karstā ūdens kubls, 
velonoma, sienaugša, telšu vietas, Folkloras taka. 
(www.janukalni.lv / jankalnitalsi@inbox.lv)  

Kamparkalns 
(viesu nams; “Dziļlejas”) 

29518415 
29860075 
29992933 

12 + 10 
3.00 – 10.00 

(no pers.) 

400 m no Kamparu ezera, svinību zāle, kamīns, virtuve, 
pirts, laivu noma, sporta laukums, rotaļu laukums bērniem, 
slēpošanas trase. (www.kamparkalns.lv / 
kamparkalns@inbox.lv) 

Mežvidi 
(viesu nams) 

29293945 18 + 52 
12.50 (no 

pers.) 
Viesu nams klusā meža ielokā, pirts māja, svinību zāle, 
dīķi, ūdenskritumi. (juris.saks@inbox.lv) 

Pie Kamparu ezera 
(telšu vietas) 

28706506 
29981299 

 
2.00 (par 

telti) 
Kamparu ezera krastā. 

Pie Ābelītes 
(viesu nams; netālu no 
Talsiem) 

28386425 
29175436 

14 
13.00 (no 

pers.) 

B&B, Ābeļu ezera krastā, svinību zāle, pirts, kamīns, rotaļu 
laukums bērniem, makšķerēšana, laivu noma. 
(www.pieabelites.viss.lv / u.grinbergs@lvm.lv)  

Pīlādzīši 
(treileru un telšu vietas; 
Mundigciems) 

22021123   4 treileru vietas, ūdens un elektrības pieslēgums. 

Vizbulītes  
(viesu nams) 

29343692 22 
5.00 – 10.00 

(no pers.) 

6 km no Talsiem. Svinību zāle, pirts, virtuve, baseins, 
tuvumā slēpošanas trases, blakus Bērzenes ezers, 
laukums bērniem, 1 laivas noma, velo uz pasūtījumu, telšu 
vietas, nūjošana (www.vizbuliites.lv / vizbulītes@apollo.lv) 

MĒRSRAGA NOVADS   www.mersrags.lv 

Bebri 
(atpūtas bāze; Ezera iela 45, 
Mērsrags) 

29343402 
28363400 
67500773 

40 
3.00 – 5.00 
(no pers.) 

Engures ezera krastā, pirts, laivu noma, putnu vērošanas 
tornis. (www.bebri.viss.lv) 

Knaģi 
(telšu vietas; Upesgrīva) 

26842413  
1.00 – 2.00 
(telts vieta) 

Jūras krastā, laivu noma. 

     
Mālderi 
(telšu vietas; Ezera iela 20, 
Mērsrags) 

63235420 
29115127 

5 (telšu 
vietas) 

1.50 (telts 
vieta) 

300 m no jūras, pirts, ugunskura vieta, 200 m līdz kanāla 
peldvietai, Ežu figūru kolekcija (apmeklējumu pieteikt). 

Mercenes (lauku māja; Lielā 
iela 1, Mērsrags) 

63235912 
26723451 

20 
4.00 – 15.00 

(no pers.) 
Svinību zāle, kamīns, pirts, virtuve, TV. 

 



Mērsrags  
(jahtu centrs, hostelis; Lielā 
iela 62, Mērsrags) 

28205805 10 
no 15.00 

(par istabu) 

Jūra 800 m, svinību zāle, sauna, treileru pieslēgums, laivu 
un velosipēdu noma. Iespēja izbraukt jūrā ar jahtu. 
(www.jahtucentrs.lv / jahtucentrs@jahtucentrs.lv, 
ivo@jahtucentrs.lv) 

Saules kempings 
(kempings; Bākas iela 28, 
Mērsrags) 

26126205 20 
5.00 – 8.00 
(no pers.) 

Jūras krastā, 1 laivas noma, sporta laukums. 6 mājiņas. 
www.sauleskempings.lv 

Stieress 
(kempings; Upesgrīva) 

26513692
29408291 

32 + 16 
no 7.00 (no 

pers.) 
300 m līdz jūrai, kafejnīca, ēka ar WC un dušām, 10 
mājiņas, telšu vietas. (www.stieres.lv / info@stieres.lv) 

Vētrasputns 
(viesu nams; Ozolu iela 10, 
Mērsrags) 

63235810 
29411154 
29717383 

10  
TV Sat, bezvadu internets, kafejnīca. (www.vetrasputns.lv / 
info@vetrasputns.lv) 

Zālītes  
(brīvdienu māja; Ceriņu iela 
43, Mērsrags) 

29117207 
29421069 

8 
25.00 (par 

istabu) 

1 km no Engures ezera, 3,5 km no jūras, pirts, kubls, 
virtuve, kamīns, sporta laukums, 6 velosipēdu noma, svaigi 
kūpinātas zivis. (www.e-zalites.lv / dr.maris@apollo.lv)  

ROJAS NOVADS   www.roja.lv 

Akmeņi 
(viesu nams, Kaltene) 

20316439 
29550814 

12 
10.00 (no 

pers.) 
400 m līdz jūrai, svinību zāle, virtuve, kamīns, pirts, 2 
velosipēdu noma. (martlat@inbox.lv) 

Brāļtīrumi-1 
(brīvdienu māja, Pūrciems) 

29212933 6 
15.00 – 
36.00 

Guļbūve ģimenei, svinību zāle - 25 pers., sauna, pirts, TV, 
video, kamīns, stāvlaukums.  

Brāļtīrumi-2 
(brīvdienu māja; Pūrciems) 

29212933 18 
27.00 – 
36.00 

B&B, svinību zāle, TV, pirts, sporta laukums, laivu noma. 

Dana (viesu nams; Raudu iela 
3, Roja) 

29927556 
63260234 

17 – 20  
5.00 – 16.00 

(no pers.) 

500 m līdz jūrai, B&B, svinību zāle, virtuve, pirts, sporta 
laukums, rotaļu laukums bērniem, internets. 
(www.dana.viss.lv / nadezdaludmili@yandex.ru) 

Dzintarkrasts 
(atpūtas bāze, Žocene) 

28600600 140 

no 39.00 
(par istabu) 

no 80.00 
(par māju) 

Jūras malā, B&B, svinību zāle, pirts, baseins (8 x 4 m), 
brīvdienu mājas, sporta laukums, bērnu laukums, 
brīvdabas estrāde, restorāns u.c. (www.dzintarkrasts.lv / 
info@dzintarkrasts.lv)  

Klētnieki** 
(viesu nams, Ģipka) 

63200198 
26414763 

22 13 (no pers.) 
300 m jūra, virtuve, pirts, sporta laukums, rotaļu laukums 
bērniem. (www.kletnieki.viss.lv / www.kletnieki.1w.lv)  

Kuģenieki 
(telšu vietas, Roja) 

28748190  
2.00 (telts), 
1.00 (pers.) 

Jūras krastā, ugunskura vieta, dzeramais ūdens. 
(rojatic@inbox.lv) 

Kurpnieki 
(viesu māja; Pūrciems) 

26457340 
27075245 
63254949 

14 
10.00 (no 

pers.) 

Jūras krastā, svinību zāle (līdz 10 personām), virtuve, 
kamīns, makšķerēšana, sporta laukums, laivu noma. 
(www.kurpnieki.viss.lv / larisa3332@inbox.lv)  

Mare 
(viesnīca; Selgas iela 1c, 
Roja) 

63269009 
28328599 

35 
16.00 – 

28.00 (par 
istabu) 

TV, 3 numuros – internets, svinību un konferenču zāle, 
pirts, ekskursijas Talsu rajonā, golfs. (www.mare.viss.lv / 
viesnicamare@inbox.lv) 

Melnsils 
(telšu vietas; Melnsils) 

28605606 
29112244 

 
2.00 (telts 

vieta); 1.00 
(no pers.) 

Pašā jūras krastā, sporta laukums, makšķerēšana, treileru 
pieslēgums, 2 laivu noma. 

Plaucaki 
(kempings; Pūrciems) 

26445124 27 
10.00–15.00 
(par mājiņu) 

250 m līdz jūrai, 11 mājiņas, sauna, dārza kamīns, rotaļu 
laukums bērniem, 10 treileru pieslēgums, 10 velosipēdu 
noma. (plaucaki@inbox.lv) 

Priežu iela 13 
(istaba privātā mājā; Roja) 

63269310 
29913881 

6 + 2 
5.00 (no 
pers.) 

600 m no jūras, ugunskura vieta, 1 velosipēda noma. 

Roja 
(viesnīca; Jūras iela 6, Roja) 

63232226 
29477602 

35 
18.00 – 

30.00 (par 
istabu) 

B&B, kafejnīca, 200 m no jūras, svinību un konferenču 
zāle, kamīns, TV, pirts, 8 velosipēdu un 2 laivu noma, 
pēcpusdiena ar zvejniekiem. (www.rojahotel.lv / 
rojahotel@inbox.lv) 

Rojas mūzikas un mākslas 
skola (jauniešu mītne; Strauta 
2, Roja) 

63299808 
29140791 

12 + 3 
5.00 – 6.00 
(no pers.) 

200 m no jūras, svinību zāle, konferenču aprīkojums, 
virtuve, internets, kamīns, sporta laukums, izstāžu zāle, 
nometnes. (rbms@inbox.lv) 

Rojupe 
(viesnīca; Rude) 

63260272 
29441780 

42 + 12 
14.00 – 

30.00 (par 
istabu) 

5 km līdz jūrai, B&B, internets, kafejnīca, svinību zāle, TV, 
kamīns, pirts, baseins, biljards. (www.rojupe.viss.lv / 
zsmadaras@one.lv)  

Tāti (kempings; Kaltene) 29385841 21 
5.00 (no 
pers.) 

350 m līdz jūrai. (velpu@inbox.lv) 

Vanaturs 
(viesu nams; Kaltene) 

26441722 10 + 7 
13.00 (no 

pers.) 

B&B, 60 m no jūras, svinību zāle, kamīns, rotaļu laukums 
bērniem, makšķerēšana, 2 velosipēdu un 1 laivas noma. 
(www.vanaturs.viss.lv / vanaturs@gmail.com)  

Vecmuižas 
(brīvdienu māja) 

29244537 
29488953 

12 
10.00 (no 

pers.) 
30 – 50 m no jūras, pirts, sporta laukums, 3 treileru 
pieslēgumi, 1 laivas un 4 velosipēdu noma. 

Vīnkalni 
(brīvdienu māja; Kaltene) 

63220072 
26596275 

10 + 5 
6.00 – 8.00 
(no pers.) 

100 m no jūras, B&B, svinību zāle, internets, pirts, virtuve, 
makšķerēšana (r.grende@inbox.lv) 

Zivtiņi 
(viesu nams; Kaltene) 

29231907 44 
8.00 (no 
pers.) 

Pašā jūras malā, svinību zāle līdz 80 cilv., pirts, baseins ar 
pretstraumi, kamīns, 3 kotedžas. (www.zivtini.viss.lv / 
zivtini@inbox.lv)  

 

mailto:rbms@inbox.lv


 

SABILE, ABAVAS NOVADS,   www.sabile.lv 

Abavas rumba  
(telšu vietas) 

22015165  
2.00 (par 

telts vietu) 
Sporta laukums, laivu un ūdensvelosipēdu noma. 
(www.abavasrumba.lv / abavasrumba@abavasrumba.lv) 

Drubazas 
(telšu vietas) 

63254404 
26473783 

 
2.00 (telts 

vietu) 
Botānikas taka, sporta laukums, trosu ceļš pāri Abavai. 
(drubazas@inbox.lv)  

Imulas 
(viesu nams) 

63123647 
29196494 

30 
20.00 – 

40.00 (par 
istabu) 

Abavas krastā, B&B, kafejnīca, svinību zāle, konferenču 
aprīkojums, TV, pirts, baseins, makšķerēšana, spēle 
Pasaku mežā. (www.imulas.lv / imulas@imulas.lv)  

Remontā!!!    Mežtiņi 
(brīvdienu māja) 

29418603 
26107901 

6 
25.00 (par 

istabu) 
Abavas krastā, svinību zāle, pirts. (www.meztini.viss.lv / 
pmarite@one.lv)  

Pedvāle 
(viesu nams; Sabile) 

63252248 
63252249 
29133374 

16  
1,5 km līdz Abavai, svinību un konferenču telpa, kafejnīca, 
pirts, rotaļu laukums bērniem, Pedvāles brīvdabas mākslas 
muzejs. (www.pedvale.lv / pedvale@pedvale.lv)  

Rambules 
(viesu nams; Raiņa iela 1, 
Sabile) 

29244964 10 
10.00 – 

15.00 (no 
pers.) 

B&B, 500 līdz Abavai, svinību zāle, virtuve, TV, kamīns, 
pirts, baseins, 10 velosipēdu noma. (www.rambules.viss.lv 
/ rambules@inbox.lv)  

Sendzirnavas 
(viesu nams) 

29298937  
no 15.00 

(par istabu) 
Pirts, svinību telpa, peldvieta, dabas takas. 
(www.sendzirnavas.viss.lv / nraimo@inbox.lv) 

STRAZDES PAGASTS 

Rezidence Kurzeme*** 
(viesu nams) 

27506721 
29223657 

120 
20.00 – 

25.00 (par 
istabu) 

Trīs mājas, konferenču un svinību zāle, kamīns, spēļu un 
izklaides zāle, karstā ūdens baļļa, dīķis, ziemā – 
slēpošanas trase. (www.rezidencekurzeme.lv / 
katrinahofmane@inbox.lv / aiva@rezidencekurzeme.lv) 

Ūdensdzirnavas 
(viesu nams) 

29172252 
29940066 

52 + 48 
25.00 (par 

istabu) 

20 km no Talsiem, ezera krastā. Svinību zāle, kamīns, 
sauna, TV, makšķerēšana, baseins, pirts, laivu noma. 
(www.udens-dzirnavas.lv / udens_dzirnavas@inbox.lv)  

VALDEMĀRPILS AR LAUKU TERITORIJU, ĀRLAVAS PAGASTS   www.valdemarpils.lv 

Ezerkrasti*** 
(brīvdienu māja; Valdemārpils 
lauku teritorija) 

29133442 15 

60.00 dienā 
un 350.00 

nedēļā (par 
māju) 

Divas brīvdienu mājas Sasmakas ezera krastā, svinību 
zāle, kamīns, pirts, sporta laukums, rotaļu laukums 
bērniem, ūdens velosipēds, laivu noma, 1 treilera 
pieslēgums. (http://ezerkrasti.webs.com / 
ildzuks@hotmail.com) 

Kalnmalas 
(lauku māja; Valdemārpils 
lauku teritorija) 

26416010 6 
10.00 (no 

pers.) 

Virtuve, makšķerēšana (piederumu noma), rotaļu laukums 
bērniem, 3 velosipēdu noma. Šinšillu audzētava. 
(kalnmalasav@inbox.lv) 

Kauliņi 
(telšu vietas; Valdemārpils l.t.) 

29430282   
Telšu un ugunskura vietas un pirtiņa. Iespēja gulēt siena 
šķūnī. Lauku sēta “Kauliņi” 2001. gadā saņēma lielo 
tencinājumu “Gudra ir lauku sēta”. 

Tīrumi 
(telts vietas; Valdemārpils l.t.) 

29177185   Telts vietas un pirts. 

Vidi 
(viesu nams; Valdemārpils) 

29107578 46 
10.00 (no 

pers.) 
Netālu no Sasmakas ezera, svinību zāle, TV, pirts, sporta 
laukums, laivu noma. (www.vidi.viss.lv / vidi@inbox.lv)  

Vītoli 
(atpūtas bāze; Valdemārpils) 

26456179 
26374540 

28 + 12 
no 6.00 (no 

pers.) 

Sasmakas ezera krastā, svinību zāle, virtuve, pirts, sporta 
laukums, 5 laivu noma, makšķerēšana. (www.vitoli.lv / 
strazdina.a@inbox.lv) 

VANDZENES PAGASTS 

Audas 
(brīvdienu māja, Upesgrīva) 

29285404 10 10 (no pers.) 
800 m no jūras, 3 istabas, kamīnzāle, pirts, sporta laukums. 
(www.audas.viss.lv / liena125@inbox.lv) 

Ēmužas 
(lauku māja; Vandzene) 

29294318 100 
5.00 – 7.00 
(no pers.) 

Svinību zāle, virtuve, pirts, kamīns, sporta laukums. 
(www.ezerasonate.lv / ezerasonate@inbox.lv)  

Mēnesnīcas 
(brīvdienu māja; Uguņciems) 

29285116 
26163956 
63254576 

10 + 10 
10.00 (no 

pers.) 
3 km no jūras, upes krastā, 5 istabas, sauna, volejbols. 
(www.menesnicas.viss.lv / ilzepetersone@inbox.lv)  

Rezidence 
(viesnīca; Vandzene) 

29496347 22 
5.00 (no 

personas) 
Internets, svinību un konferenču zāle, TV, pirts, baseins, 
kamīns, Ugunsdzēsības muzejs. (vandzene@navigator.lv)  

Sārāji 
(lauku māja) 

63200118 
29471349 

10 
10.00 (no 

pers.) 
Virtuve, kamīns, pirts, makšķerēšana. 

Uguņciema Dzirnavas 
(viesu nams; Uguņciems) 

29496347   
Pirts, peldvieta, ugunskura vieta, telšu vietas. 
(vandzene@navigator.lv) 

 

Talsu novada tūrisma informācijas centrs – Lielā ielā 19/21, Talsi, LV-3201 
tel./fakss: 63224165, mob. tel. 26469057; e-pasts: talsutic@apollo.lv / www.talsitourism.lv 

 
 Mazirbes skola – 6348375  
 Aizupes (Sabiles novads) – 26221993  

Atmodas (pirms Villām) – 29149490 Zinta 
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