
Dundagas novads

Ventspils 85

RĪGA 150
Talsi 33

Dundagas pils
  ➝ +371 63237860,  29478393
 ➒ pils@dundaga.lv
  ➔ www.dundagaspils.lv
  ↕   GPS: 57.510648, 22.355418

Dundagas novada tūrisma  
informācijas centrs Dundagas pilī
 ➝ +371 63232293, 29444395
➒ tic@dundaga.lv
 ➔ www.visit.dundaga.lv

Kolkasraga apmeklētāju  
un informācijas centrs
➝ +371 29149105
➒ kolkacape@inbox.lv
➔  www.kolkasrags.lv
 ↕  GPS: 57.747406, 22.620183

Dabas aizsardzības pārvaldes  
Kurzemes reģionālās admini- 
strācijas Slīteres birojs
➝ +371 63286000, 28385025
➒ kurzeme@daba.gov.lv
➔  www.daba.gov.lv
➔  www.slitere.lv
 ↕  GPS: 57.624311, 22.294908

Lībiešu centrs „Kūolka“ Kolkā
➝ +371 25902280, 29198596
➔  www.livones.net
➔  www.kolka.lv
 ↕  GPS: 57.743106, 22.585090

Lībiešu tautas nams Mazirbē
➝ +371 29463028
➒ nonika27@inbox.lv
➔ www.livones.net
↕ GPS: 57.652977, 22.295133 D
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Gide: Ina Brauna
Daba un kultūrvēsture novadā  
un Ziemeļkurzemē
 ➝ 28861445                   ∇
 ➒ inabrauna@inbox.lv 

Gids: Vilnis Skuja 
Dabas vērošana Slīteres  
nacionālajā parkā    
➝   29365230                   ∇     
 ➒ vilnis.skuja@daba.gov.lv

Edgars un Veronika Milleri 
Mazirbē un Lībiešu krastā  
 ➝  29463028
        20383578      ∇ 
 ➒ egaars@inbox.lv

Gide: Aina Pūliņa
Dundagas pilī un Dundagā  
 ➝  28697226                  ∇
 ➒ tic@dundaga.lv

Dundaga
Šlītere 14,3

Vīdale 16,7 28
Puiškalnciems 10,9 21,2 12,7

Zilo kalnu  
loks jeb 

Ceļojums 
gar Baltijas ledus 
ezera senkrastu
Ap 25–30 km garā puslokā Zilie 
kalni ar to unikālajām gravu 
sistēmām sadala novada teritoriju 
Ziemeļkurzemes augstienes 
Dundagas pacēlumā un Piejūras 
zemienē. Iespaidīgākā šāda 
veida reljefa forma Latvijā. Te var 
vērot gan Undžavas mežu biežņu, 
gan jūras tāles no Šlīteres bākas 
augstumiem, iepazīt unikālus dabas 
veidojumus un viesoties veselīga 
dzīvesveida saimniecībās.  
Brouc šourp un pasrōges no Šlīters 
bāks augstumem uz Sāmsāl pus. 
Saoušes, kā Undžavs čorkšņes visād 
radeb čum un mudž, paost mežlok 
smārd un uzgavile Gaviļkalna! Un ja 
vel dabe kād gruntig eidan pa ceļam, 
ta i vesals uz pill klap! Mērogs 1 km

M
ērogs 1 km



Β
Dundaga

Jau izsenis bijusi divu jūru novada pārvaldes 
centrs ar senu pilskalnu pēdām un 13. gs. pili 
centrā. Arī mūsdienās Dundaga ir novada centrs, 
bet teju astoņsimtgadīgā pils — vērienīgu svētku, 
kāzu ceremoniju, vietējo gardumu degustāciju 
un ērtu naktsmītņu vieta.
➝ +371 29444395, 29478393

Χ
Šlīteres bāka 

Otra vecākā saglabājusies navigācijas būve valstī, 
kā arī Latvijā vistālāk no jūras esošā bāka. Būvēta 
1849.g. Līdz 1999.g. bija viena no augstākajām 
bākugunīm Baltijas piekrastē. Šodien - Slīteres 
nacionālā parka apskates objekts ar informācijas 
stendiem par dabu, bākām, lībiešiem. Iepriekš 
piesakot - arī līdzās esošā ozola namiņa 
apmeklējums un filma. 
➝ +371 28385025

Δ
Ozola 

namiņš

Šlīteres bākas namiņā izveidots unikāls objekts 
- ozola makets dabiskā lielumā. Tas ir ne tikai 
pārsteidzoši skaists, bet arī “gudrs” - tā uzdevums 
palīdzēt izprast vecu, dobumainu koku lomu 
dabas daudzveidībā.
➝ +371 28385025

Ε
Dabas taka 

Vecajā 
piemineklī

**

Pie Šlīteres bākas, nacionālā parka dabas 
rezervāta zonā. Tā ved pa Zilo kalnu krauju, 
tās piekāji, kā arī pa zāļu purvu uz kaļķainām 
augsnēm. Takas malā redzama parastā īve - 
Latvijas skujkoks, tagad reta, izzūdoša suga. 
Nelielā teritorija ir dzīvesvieta daudzām Latvijā 
un Eiropā īpaši sargājamām augu un dzīvnieku 
sugām, dažām no tām pat vienīgā dzīvotne 
valstī.

Φ
Bioloģiskā 

saimniecība 
„Jaunlīdumi” 

*

Bioloģiskā un vides veselības saimniecība Zilo 
kalnu virsotnē. 
Iespēja iegādāties augļus (āboli, ķirši, bumbieri), 
lasīt ogas (zemenes, upenes, kazenes, jāņogas), 
degustēt zāļu tējas, pasūtīt pusdienas, kā arī vērot 
savvaļas zirgus (konikus). Brīvdienu māja, pirts, 
atpūta pie dabas. 10 velosipēdi.
➝ +371 29467556

Γ
Rīgzemju 

ozols

Otrs resnākais Baltijā: apkārtmērs krūšu 
augstumā - 9,2 m. Kokam ir milzīgs sakņu 
kakls, kas paceļas gandrīz 2 m augstumā, 
stumbrs apaudzis ar lieliem māzeriem. Senatnē 
zibens nospēris ozola galotni, tāpēc tā vainaga 
augstums ir tikai 16,5 m. Turpat arī iespaidīgi 
zviedru pīlādža eksemplāri.

Η
Cirstu gravas 

**

Viena no savdabīgākajām Zilo kalnu gravu 
sistēmām. Pieejama tikai kopā ar vietējo dabas 
gidu. Bez labiekārtotām takām.

Ι
Veselīga 

dzīvesveida 
centrs 

„Mežlīdumi” 
*

Zilo kalnu augšmalā. Audzē dažādus dārzeņus, 
pākšaugus, arī soju. No sojas gatavo pienu, 
rūgušpienu, biezpienu, krējumu u.c. vienkāršus 
ēdienus bez dzīvnieku valsts produktiem, 
kurus var baudīt ikviens ciemiņš. Ieskats 
veselīga dzīvesveida ābecē. Iespēja nakšņot 
(8 vietas), masāžas, rekreācija, semināri. Pa 
ceļam jābrauc cauri gravai ar smilšakmens 
atsegumiem.
➝ +371 26543781, 26185402

ϑ
Vīdales 
karjeri

Karjeros atsedzas ledāja kušanas ūdeņu 
izgulsnēts materiāls – smilts, grants, oļi. Tas 
piepilda dziļu ielejveida iegrauzumu pamatiežos.

Κ
Gaviļkalns

**

Bijusī brīvdabas sarīkojumu vieta 20.gs. pirmajā 
pusē. Vidusdevona smilšakmens atsegumi 
upītes gravā. Pieejams tikai kopā ar vietējo 
dabas gidu. Bez labiekārtotām takām.

Λ
Zeltapses 

dižakmens
**

Dižakmens atrodas 500 m no Upsīšu mājām, 
bērzu birzē. Tā tilpums 30 m³. Pēc ģeologa  
R. Knapa teorijas tas ir Litorīnas laika 
jūrakmens, ko ledus krāvumi uzbīdījuši uz 
mazāku krasta akmeņu klājuma. Akmenī 
iekalto zīmju dēļ tas dēvēts arī par Rūnu 
akmeni. 

Μ
Svētmeitu 

kambari
**

Kambaris jeb ala agrāk sastāvējis no trim 
daļām: no priekšējās  lielākas, vidējās mazākas 
un pēdējās vismazākās alas. No mazākās 
iztecējis avots. Agrākos laikos šai strautā bijušas 
zivis, sevišķi foreles. Alā bijušas dzirdamas 
skaņas, kas atgādinājušas vērpjamā ratiņa 
troksni. Pieejams tikai kopā ar vietējo dabas 
gidu. Bez labiekārtotām takām.

Ν
Puiškalns

**

Viens no dižākajiem Ziemeļkurzemes 
pilskalniem,  ierīkots zemesragā, starp Kaļķupes 
un Mazupes stāvajām gravām. Kalna plakumā 
atradies akmens, kas pēc formas līdzinājies 
cilvēkam. Vēlāk tas atradies Dundagas pils 
ieroču istabā. 1866.g. šo tēlu aprakstījis 
gleznotājs J. Dērings. 

Ο
Vakariņas 
krodziņā  

„Pie Pūpola”

Maltītes gardēžiem: šašliks kurzemnieku 
gaumē, uz ugunskura vārīta zupa, pašu 
audzēti dārzeņi, Užavas alus, sulas, zāļu tējas. 
Var pieteikt arī izbraucienus ar padomjlaiku 
visurgājēju. Naktsmājas, pirts, kubls.
➝ +371 26554001, 29197900

* Atsevišķi maršruta posmi drīzāk piemēroti vieglajam 
autotransportam vai velotransportam.

** Atsevišķās vietās ir kājnieku takas vai pieeja objektam 
tā tuvumā vēlama tikai nelielām grupām ar vietējo 
vides gidu, vēlami atbilstoši apavi

12. attēls – R. Beļavska foto
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