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Dundagas novads

Ventspils 85

RĪGA 150
Talsi 33

RĪGA 154

Dundagas novada tūrisma  
informācijas centrs Dundagas pilī
z+371 29444395  ”63232293
xtic@dundaga.lv
ywww.visit.dundaga.lv       skat. arī 

ywww.dundagaspils.lv     ywww.kubalmuz.lv  
ywww.kolka.lv                    ywww.livones.net

Kolkasraga apmeklētāju  
un informācijas centrs
z+371 29149105
xkolkacape@inbox.lv
ywww.kolkasrags.lv

Dabas aizsardzības pārvaldes  
Kurzemes reģionālā administrācija
”+371 63286000
 xkurzeme@daba.gov.lv
 ywww.daba.gov.lv

Dabas aizsardzības pārvaldes 
Kurzemes reģionālās admini- 
strācijas dabas izglītības centrs 
«Slītere», Šlīteres bāka
z+371 28385025
xandra.ratkevica@daba.gov.lv
 ywww.daba.gov.lv

Lībiešu tautas nams Mazirbē
z+371 26159870, 2.stāvā
z+371 29463028, 20383578
ywww.livones.net
ywww.kolka.lv
Kolkas līvu centrs «Kūolka» 
z+371 25902280, 29198596
y www.kolka.lv D
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Gide: Ina Brauna
Daba un kultūrvēsture novadā  
un Ziemeļkurzemē
z+371 28861445          S
xinabrauna@inbox.lv 

Edgars un Veronika Milleri 
Pa Mazirbi un Lībiešu krastu  
z+371 29463028
        20383578      ∇ 
 xegaars@inbox.lv

Gide: Aina Pūliņa
Dundagas pilī, Dundagā, novadā  
z+371 28697226          ∇
 xtic@dundaga.lv

Gide: Ineta Aulika
Kājāmgājēju un velomaršruti  
Kolkas - Ēvažu - Melnsila apkārtnē
z+371 29297797           ∇
 xineta.silina@gmail.com

Gids: Vilnis Skuja 
Viens no pieredzējušākajiem dabas 
pētniekiem Latvijā. Dabas vērošana 
Slīteres Nacionālajā parkā    
z+371 29365230          S    
 xvilnis.skuja@daba.gov.lv

Dundagas 
novada 

daudzveidība 
          jeb Centrālā  
 ass ceļotājam
Maršruts ved cauri visam novadam, 
no Valpenes piramīdas dienvidos, 
pa lībiešu ciemiem pie Lielās jūras, 
Kolkasragam ziemeļos un Ēvažu 
stāvkrastam Mazjūras pusē.
Tūrisma objektiem bagātākais 
maršruts ietver arī visu reljefa savda-
bību no Ziemeļkurzemes augstienes 
pāri Zilajiem kalniem līdz piejūras 
zemienei un divu jūru krastiem. 

Brouc šuorp uz dīv jūr zēm, pašivere 
pa sene Dundags pīl, izpēt Pācs vill 
fabrīķ, paķīķre no Šlīters bāk pār pa 
Undžavs mēž čokšņem un noštope 
Maģiere pe lībeš balte nām. Noprōve 
kād smeķig lībeš eidan un ta brouc 
uz Kolksrāg, ku dīv liel ūdiņ  
sites viens gar otar.Mērogs 1 km

M
ērogs 1 km

42,5 30,3 21,2 18,5 Kolka
26,6 14,7 5,6 Košrags
22,8 10,9 Mazirbe
14,4 Šlītere

Dundaga



Β
Valpenes 
piramīda

Laukakmeņu krāvumu (9 m h) pēc dzejnieka I. Ziedoņa 
ieceres veidojis tēlnieks V. Titāns, tā simbolizējot 
dainu tēva K. Barona ieguldījumu. Te senāk atradusies 
Valpenes muižas ēka, kurā Krišjānis dzīvojis bērnībā.

Χ
Kubalu  
skola –  

muzejs * 

Senākais līdz mūsdienām saglabājies guļbūves skolas  
nams Latvijā (19. gs.). Klases iekārtojums, manteļ-
skurstenis, sēta un pastaigu takas. Dainu tēva pirmā 
īstā skola. ”+371 63254335   z26332238 
xkubalmuz@dundaga.lv    ywww.kubalmuz.lv

Δ
Dundagas pils 

un apkārtne

Lielākā pils Ziemeļkurzemē, no 13. gs., degusi un 
vairākkārt pārbūvēta. Daudz teiku un nostāstu. 
Mūsdienās - svētku, kāzu svinību, ekskursiju, 
degustāciju, un ērtu naktsmītņu vieta.
Ekskursijas:  z +371 29444395 
”+371 63237860   z29478393
xpils@dundaga.lv       ywww.dundagaspils.lv 

Ε
Dundagas 

luterāņu 
baznīca

Celta 1766. g., šodien skatāma arī senā iekārta -  altāra 
retabls, kancele, krucifikss. Altārglezna «Lieldienu rīts» 
(1912.), pirmās latviešu zemnieka būvētās ērģeles 
(1859.) un K. Ulmaņa 1936.g. dāvātā viesu grāmata ar 
viņa ierakstu. z+371 29444395

Φ
Pāces vilnas 

fabrika un 
šūšanas 

darbnīca

Vienīgā vieta Kurzemē, kur vēl pārstrādā vilnu un 
vienīgā Latvijā ar pilnu pārstrādes procesu. Šis rūpals 
te no 19. gs. beigām. Ekskursijas (I – VIII b.), pavasarī 
gaidītas arī skolēnu grupas, dziju iegāde. 
z+371 26151720. Fabrikas šūšanas darbnīcā 
Dundagas centrā no dabīgi apstrādātas 100% Latvijas  
aitu vilnas šuj segas un spilvenus. Darbnīcas 
apmeklējums, produkcijas iegāde.
z+371 26311838
xvilnasfabrika@inbox.lv       ywww.pace.lv

Γ
Dāliju dārzs - 

kolekcija

Dārzu veidojusi kolekcionāre, selekcionāre Rita 
Bumbiere, tagad  turpina viņas dēls. Audzēšanas 
gudrības, gumu iegāde.   z+371 28646859

Η
Šlīteres bāka un 
dabas izglītības 
centrs «Slītere» 

*

Šodien - otra vecākā saglabājusies navigācijas būve 
valstī, kā arī Latvijā vistālāk no jūras esošā bāka, 
viena no augstākajām ugunīm Baltijas piekrastē. 
Būvēta 1849.g. Iepriekš piesakot - arī ozola namiņa 
apmeklējums un filma.   z+371 28385025
xandra.ratkevica@daba.gov.lv  ywww.daba.gov.lv

 Šlīteres Ι
dabas taka *

Bākas pakājē - vecākajā nacionālā parka daļā - 1,2 km. 
Eiropas nozīmes aizsargājamie biotopi: platlapju meži, 
minerālvielām bagāti avoksnāji, kaļķaini zāļu purviņi.

ϑ
Pēterezera 

dabas taka *

Taka (3,4 km) ved pa pasaulē unikālu dabas 
veidojumu — kāpu un starpkāpu ieplaku sistēmu  — 
kangariem un vigām, kas  veidojusies pirms 9000 g. 
Daudzveidībā bagātākā  — Pēterezera viga.

Κ
Mazirbes 
luterāņu 
baznīca

Uzbūvēta 1868.g., 36 m augstais tornis kalpojis arī 
kā orientieris kuģotājiem. Piedzīvojusi pamestību un 
demolēšanu, tagad atkal atjaunota. z20074480. 
Līdzās - mācītājmuižas teritorijā darbojas Latvijas 
luteriskās baznīcas Rekolekciju centrs.
z+371 26391171

Λ
Lībiešu ciemi

Lībieši - viena no Baltijas jūras somugru tautām, kas 
agrāk apdzīvoja plašu Latvijas teritoriju.
Šodien par Lībiešu krastu saucam 12 ciemu virkni 
Ziemeļkurzemes piekrastē:  Lūžņa / Lūž, Miķeļtornis / 
Pizā, Lielirbe / Īra, Jaunciems / Ūžkilā, Sīkrags / Sīkrõg, 
Mazirbe / Irē, Košrags / Kuoštrõg, Pitrags / Pitrõg, 
Saunags / Sǟnag, Vaide / Vaid, Kolka / Kūolka un 
Melnsils / Mustānum.

      * Kājnieku takas

Lībiešu Μ
tautas nams  

Mazirbē

Lībiešu tautas nams uzcelts 1939.g. «ar savas 
tēvzemes Latvijas un ar savu radu tautu somu, 
igauņu un ungāru palīdzību». z+371 26159870. 
Etnogrāfiskā istaba – nama 2.stāvā.
z+371 29463028, 20383578

Ν
Laivu kapsēta 

un Mazirbes 
jūrmala*

Laivu rašanos te veicināja zvejas aizliegums no 
padomju režīma puses - saruka iedzīvotāju skaits 
ciemos un veco laivu otrreizējs pielietojums 
(dūmbūdām u.tml.). Tagad tās pamazām «apēd» 
mežs.   z+371 29463028, 20383578

Ο 
Mazirbes 

«Stūrīši–Branki»

Lībiešu seno sadzīves priekšmetu un darbarīku 
kolekcija. Iepriekš pasūtot – izcila pavāra gatavoti 
lībiešu ēdieni. Naktsmītnes.  z+371 29469165

Π 
Pie Andra Pitragā

Dažādi seno žogu veidi Pitraga «Krogos». Turpat, 
iepriekš piesakot, dalība zivju kūpināšanas procesā. 
Naktsmītne. z+371 26493087
xandrisantmanis@inbox.lv 
ywww.pieandrapitraga.lv

Θ
Ragu kolekcija 

Vaidē

Meža dzīvnieku nomestie ragi – vairāk kā 600 
eksponāti, dabas aizsardzības ekspozīcija Vaides 
«Purvziedos». Naktsmītnes. z+371 29395624

 Priežu Ρ
dabas taka, putnu  
vērošanas tornis *

Pie Kolkasraga - Dižjūras pusē, 1,2 km gara: 
mežainās, pelēkās un baltās kāpas. Žuburaino 
zemzaru priežu stumbri atklājās pēc 2005.g. vētras, 
kas noskaloja priekškāpu. 

Σ
Kolkasrags*

Kolkasraga (Domesnes) vārds pirmo reizi minēts 
1040.g. rūnu akmenī Zviedrijā. Drošai kuģu 
satiksmei zemūdens sēkļa galā uz mākslīgas salas 
atrodas Kolkas bāka, Baltijas lielāko kuģu kapsētu 
pie raga atstājot vēsturei. Starptautiski nozīmīga 
migrējošo putnu atpūtas vieta. Informācija, kafija, 
vasaras kafejnīca.  z+371 29149105
xkolkacape@inbox.lv   ywww.kolkasrags.lv

Τ
Kolkas luterāņu 

baznīca

Celta 1886.g. Padomju okupācijas laikā izpostīta, 
tagad atkal atjaunota. Interjerā ir altārglezna -  
triptihs - mākslinieces H. Heinrihsones 
dāvinājums (1993.).  z+371 26057021

α
Kolkas 

pareizticīgo 
baznīca

Ap 1885.g. daudzi Kolkas iedzīvotāji pārgāja 
pareizticībā un nodibināja draudzi. Vienīgais 
jūrmalas ciems, kur ap 1890.g.  uzcelta pareizticīgo 
baznīca. Atjaunota 1989. - 1999.g. 
z+371 63220489

β
Kolkas «Ūši»

Pastaiga kopā ar Dženetu Marinsku industriālās 
Kolkas vēsturē «No Rēveles ķilavām līdz Rīgas 
zeltam ». Turpat arī sklandrauši un citi lībiešu 
ēdieni. Naktsmītnes. z+371 29475692
xinfo@kolka.info    ywww.kolka.info

χ
Kolkas līvu 

centrs «Kūolka»

Seno Kolkas iedzīvotāju - lībiešu sadzīves 
priekšmetu kolekcija, videofilmas un valodas 
ieraksti.    z+371 25902280, 29198596

δ
Kolkas katoļu 

baznīca

1997.g. uz Kolku tika pārvesta 1935.g. Sakas Grīņos 
celtā baznīca - koka guļbūve. Piebūvēts tornis, 
mainīts altāra iekārtojums. z+371 29644609

ε
Pie Zēņu dīķa * 

Atpūtas teritorija ar tiltiņiem, takām, lapeni un telšu 
vietām. Makšķerēšana. z+371 29323048

φ
Ēvažu stāvkrasts 
un dabas taka *

Viens no augstākajiem stāvkrastiem Latvijā, dabas 
taka 0,6 km. Pie stāvlaukuma - vasaras kafejnīca ar 
labu kafiju. z+371 29297797

           zaļais                        senioriem                   ES garantētās tradicionālās
 sertifikāts                  draudzīgs                    īpatnības produkts
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