LĪBIEŠU KRASTS
Ciemā pie Ventiņiem. Gar Lībiešu krastu
Maršruta pamatgaita: Ventspils – Mazirbe – Kolka –
Ģipka – Kaļķi – Dundaga – Ance – Ventspils
Šī Ziemeļkurzemes daļa ir pazīstama ar daudziem nosaukumiem: “dzelzs priekškars”, “slēgtais
krasts”, “Lībiešu krasts”. Te atrodas izdaudzinātie Slīteres sili, lībiešu zvejniekciemi un Kolkasrags. Te
cilvēki runā ventiņu dialektā un var sastapt arī pašus lībiešus. Kas ir lībieši? – vietējie saka tā: “Lībieš
dzīvo jūrs piekraste abpus Kolks rāg un šodien mājas gan vairs neruna sava dzimta valoda, bet gan
tai paša tāmnik dialekta (sava izloksne) kā ventiņ. Tas dialekts ir rades tieša lībieš rūns ietekme. Lībieš
ir strādīg, godīg un apdāvināt cilvēk, bet viegl aizkaitinam ar. Tie stingr turas pie savem uzskatem un
mājam. (Citēts no Dženetas Marinskas)
Jūrā iešana līdzi zvejniekiem, svaigas, ceptas, žāvētas zivis vai zivju zupa – to nobaudiet piekrastes
ciemos! Šejienes zvejnieki ir īsti un nav “tradicionāli” tūristu gidi, tāpēc baudījums ir tik smeķīgs!
Daba Kurzemē ir krāšņa – baudiet vētras laiku piekrastē, dodaties dzīvnieku vērošanā kopā ar
dabas gidu, kur pieredzēsiet aļņus, varbūt pat vilku gaudošanu, putnu balsis, lecošās zivis rudeņos
un pavasaros. Līvõd rānda kutsūb! Līvu krasts aicina!

MARŠRUTA
RAKSTUROJUMS
Transporta līdzeklis: Automašīna.
Sākums/galapunkts: Ventspils.
Garums: ~240 km.
Aptuvenais veikšanas laiks: Divas – trīs
dienas (atkarībā no izvēlētā apskates
objektu skaita un tajos pavadītā ilguma).
Ceļa segums: Lielākā daļa – asfalts. Grantēti ir
Ģipkas – Dundagas un Dundagas – Jorniņu posmi.
Ieteicamais laiks: Maijs – oktobris.
Loģistika: Tā kā maršruts ir apļveida, to var
sākt/beigt jebkurā citā punktā, piemēram – Dundagā
Der zināt! Ir vēlams apmeklēt TIC, kur var iegādāties Ventspils un
Dundagas pilsētu un novadu kartes, kā arī iegūt cita veida aktuālo
informāciju. Muzeju u.c. objektu apmeklēšanas laikus ir vērts
noskaidrot pirms brauciena. Objektos, kurus vēlaties apskatīt no
iekšpuses (vai kuriem nav atrodams darba laiks), savs apmeklējums
jāpiesaka savlaicīgi.
Alternatīvas: Šo var apvienot ar maršrutu, kas ved pa Suitu novadu.
Maršruts šķērso: Slīteres nacionālo parku un Ovišu
dabas liegumu. Maršruta posms no Ovišiem līdz Ģipkai ietilpst
kultūrvēsturiskā teritorijā “Lībiešu krasts”. Tā ir vienīgā teritorija
pasaulē, kur var iepazīt Kurzemes lībiešiem raksturīgo kultūrvidi.
Ceļojot, esiet saudzīgi pret dabas un cilvēkradītajām vērtībām!

Plašāka informācija par maršruta apskates
objektiem (aprakstītiem šajā lapā, kā
arī citiem), naktsmītnēm un krodziņiem
atrodama www.celotajs.lv. Naktsmītņu un
krodziņu numuri sakrīt ar interneta datu
bāzi www.celotajs.lv – meklējiet pēc tiem.
Citu etnogrāfisko novadu maršruti (suiti,
lībieši, sēļi, zemgaļi, piebaldzēni, latgaļi,
malēnieši u.c.) Latvijas apceļotājiem
atrodami www.tures.celotajs.lv
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VĒRTS REDZĒT!
1. Ventspils Ostas ielas promenāde. Viena no
Latvijas skaistākajām krastmalu promenādēm.
Meklējama Ventspils vecpilsētas ziemeļdaļā. Ostas
ielas promenādes sākumu tās austrumdaļā iezīmē
Tirgoņu dārzs (turpat Ventspils TIC) un
Jūrakmens. Tā izdekorēta ar govju skulptūrām,
pieminekļiem, strūklakām un ziedu kompozīcijām. Līdz pagājušā gadsimta vidum Ostas ielā
atradās noliktavas - spīķeri, no kuriem daļa ir
saglabājusies. Iepretim Livonijas ordeņa pilij
uzstādīts Krišjānim Valdemāram veltītais
piemineklis. Te meklējams kuģītis “Hercogs
Jēkabs”.
2. Ventspils Livonijas ordeņa pils. Pili cēla kā
militāri stratēģisku objektu, tādēļ tā savā
pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi dažādus laikus
un varas. Celtne (pirmoreiz pieminēta 13. gs.
beigās), neskatoties uz postošajiem kariem, ar
nelielām izmaiņām ir saglabājusi savu ordeņa pils
pamatapjomu un būtību, kas ir Latvijai unikāls
gadījums! Dēvēta arī par Latvijas vecāko viduslaiku cietoksni. Kopš 2001. gada ēkā ir izveidots
Ventspils muzejs – viens no modernākajiem
Latvijā. + 371 63622031.
3. Ventspils Amatu nams. Atrodas Skolas ielā 3.
Ēka ir vecākā Kurzemes hercogistes laikā celtā
skolas ēka, kas saglabājusies līdz mūsdienām.
Amatu mājā (kopš 2007. g.) ventiņu stāstnieces un
zāļu sievas Līgas Reiteres vadībā var piedalīties
skolas stundā un mācīties ventiņu valodu. No
1849. – 1851. g. šeit mācījās Krišjānis Barons, par
ko vēsta uz sienas uzstādītā piemiņas plāksne. Te
atrodas foto, audēju un podnieku darbnīcas, kur
var darboties un iegādāties Kurzemē ražotus
suvenīrus (salons „Ventiņpūrlād”).
+ 371 63620174.
4. Piejūras brīvdabas muzejs. Muzeja (dibināts
1954. g.) krājums atspoguļo latviešu un lībiešu
zvejnieku, jūrnieku un zemnieku tradīcijas, to
dzīves vidi un veidu. Brīvdabā apskatāmas
zvejnieku sētas ar tīklu būdām, dūmnamiem un
kūpinātavām, klētīm u.c. Te izvietota zvejas laivu
un Baltijā lielākā enkuru (> 100 eksemplāri,
lielākais 22 t) kolekcija. Vējdzirnavas atvestas no
Užavas pagasta. 19. gs. dzīvojamā „Smiltnieku”
mājā apskatāmi autentiski sadzīves priekšmeti.
Popularitāti ir ieguvis brauciens (1. maijs –
31. oktobris) ar mazbānīti (sliežu platums
600 mm) pa 1,3 km garo Kalna līniju, kuras galā ir
izveidots griezulis. Muzejēka ir uzcelta pēc
bijušās Mazirbes dzelzceļa stacijas parauga.
Muzeja daļa ietilpst Jūrmalas parkā (bērnu
rotaļlaukumi un Enkuru taka). + 371 63624467.
5. Oviši. Oviši (lībiski – Paţikmō) ir sens lībiešu
zvejniekciems, kura iedzīvotāju skaits (līdzīgi kā
citos lībiešu zvejniekciemos) 20. gs. laikā sarucis
turpat 10 reizes.
Ovišu bākas 38 m augstais mūra tornis
(signāluguns - 33 m augstumā) celts 1814. g. un
bez ievērojamām izmaiņām darbojas mūsdienās.
Šī ir mūsu vecākā funkcionējošā bāka, kurā
izvietota Latvijas bākām veltīta ekspozīcija.
+ 371 63600364, 26264616. Jūras krastā iepretim

Ovišiem atrodas izteikts zemes rags – Ovišrags,
- laba putnu vērošanas vieta.
Atrodas
Ovišu dabas liegumā.
6. Irbenes radioantenas, Irbenes armijas
pilsētiņa „Zvaigznīte”. Viens no PSRS slepenākajiem objektiem – militāra bāze ~ 200 ha
platībā, kurā atradās trīs liela izmēra radioantenas, ar kuru palīdzību varēja noklausīties
mobilo telefonu sarunas Baltijas jūras reģionā,
pretinieku sakarus ar zemūdenēm, karabāzēm,
kosmiskajiem pavadoņiem u.c. Mazāko no
antenām armija demontēja un aizveda. Lielākā
no antenām (SATURN, augstums – 47 m,
svars > 600 t) ir lielākais šāda veida objekts
Ziemeļeiropā un astotais lielākais pasaulē.
Mūsdienās antenas apsaimnieko Ventspils
Starptautiskais radioastronomijas centrs, kura
zinātnieki pēta Visuma radiostarojumu. Iepriekš
piesakoties, var doties izzinošā ekskursijā ar
vietējo gidu, kuras laikā var uzkāpt līdz lielākās
antenas zemspoguļa līmenim un iepazīt
pazemes tuneli. + 371 29230818.
7.
Sīkrags. Viens no vecākajiem lībiešu
ciemiem, kas kā lībiešu apmetne pirmoreiz
minēts 1387. gadā. 17. gs. Sīkragā atradās viena
no svarīgākajām Ziemeļkurzemes sīkostām. Arī
padomju laikos šī bija viena no retajām vietām
Baltijas jūras krastā, kur atļāva individuālo zveju.
Mūsdienās ciemā pastāvīgi dzīvo ap 10 cilvēki.
Vēsturiskas ēkas nav tūrisma objekti. Dažas no
tām atrodas sliktā stāvoklī.
8. Mazirbe. Vēsturiskajos avotos pirmoreiz
pieminēta 1387. gadā. Pirmās neatkarīgās
Latvijas laikā šis lībiešu zvejniekciems bija
nozīmīgs industriālais, tirdzniecības un
transporta krustpunkts. Padomju gados
Mazirbes bijušās Jūrskolas ēkā (neparasti liela
būve „Lībiešu krastā”, arī pamatskola) atradās
Padomju armijas postenis – t.s. zastava, bet
Ventspils – Kolkas ceļa malā – robežkontroles
punkts. Pēc individuālās zvejas aizlieguma
Baltijas jūrā, daudzi mazirbnieki pārcēlās uz
Kolku. Apskatāms
Lībiešu tautas nams
(atklāts 1939. gada 6. augustā) - ikgadējo
Lībiešu svētku u.c. pasākumu norises vieta, kurā
Interesanta ir Laivu kapsēta Mazirbes kāpās.
9. Mazirbes mēra akmeņi. ZA no Mazirbes
luterāņu baznīcas, - starp dievnamu un
Pakalnu mājām laukā redzami divi mēra
akmeņi. Uz lielākā virsmas bijis (šobrīd izdzisis)
teksts par lībiešiem, kurus pieveicis Zviedrijas
karalis Kārlis IX un mēris. Pie lielākā akmens
sāna atbalstīts otrs (vismazākais) mēra
akmens, kas savulaik atradies pie blakus
esošajām mājām. Izdzisušais teksts stāstījis par
armijām, kas staigājušas pa Kurzemi, badu un
mēri. Trešais – Lielais mēra akmens atrodas
aiz
Mazirbes mācītājmuižas. Tajā iekaltais
teksts (nedaudz saskatāms) ir vēstījums nākamajām paaudzēm par vietējo mācītāju (mira no
mēra) un pastorāta izveidi Sīkragā. Vienlaikus
tas ir arī piemineklis sešiem plašākas apkārtnes
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Foto no A. Atmaņa arhīva

draudzes mācītājiem. Visi trīs mēra akmeņi
„stāsta” par 1710. gada Lielo mēri un teksti tajos
iegravēti laikā no 1711. - 1734. gadam.
10. Šlīteres bāka. Otra Latvijas vecākā (1849. –
1850. g.), visaugstāk (82 m v.j.l., t.sk. 32 m augsts
tornis) esošā un iekšzemē vistālāk (5 km no jūras)
celtā bāka. Tās bākuguni izslēdza 1999. g. un
mūsdienās bāka kalpo kā lielisks skatu tornis un
izstāžu zāle (šobrīd – Latvijas bākām un Baltijas
jūras veidošanās vēsturei veltīta ekspozīcija).
Skaidrā laikā no bākas labi redzams Irbes
šaurums un Serves rags (Sāmsalā) ar Serves
bāku. Pie bākas atrodas Šlīteres dabas taka, ko
turpmāk (plānots ar 2013. g.) varēs iziet tikai
nacionālā parka gida pavadībā Taka atrodas
dabas rezervātā, kur 1923. g. dibināja Šlīteres
dabas pieminekli. Apmeklētāji varēs iepazīt
Šlīteres Zilos kalnus – Baltijas ledus ezera
senkrasta stāvo krauju, nogāžu un platlapju
mežus, avoksnāju, kaļķainu zāļu purvu, kā arī
senas meliorācijas grāvju atliekas un satrupējušos egļu stumbrus, kurus sagāza vējš 1969. gada
orkāna laikā. Takas garums 1,2 km.
+ 371 63286000.
11.
Košrags. Viens no jaunākajiem lībiešu
zvejniekciemiem, kas sācis veidoties 17. gs.
beigās. 19. – 20. gs. mijā Košrags bija iecienīta
sāmsaliešu viesstrādnieku darba vieta. Košraga
ēkas ir labā stāvoklī un tas ir viens no „atvērtākajiem” Slīteres nacionālā parka ciemiem. Ejot pa
ciemu, redzamas vairākas dzīvojamās ēkas, kas
20. gs. sākumā celtas kā jaunsaimniecības
(Vāldamō, Virgo) vai mazistabas (Fīlmaņi,
Silkalni) un to saimniecības ēkas (Norpiedagi).
Viena no lielākajām vecsaimniecībām un arī
ciema vecākā sēta (vēsture zināma no 1680. gada)
ir Anduļi. Tajā ietilpst dzīvojamā māja (~1909. g.),
rija (1905. g.), klēts (19. gs. vidus) un dūmnams,
kas uzsliets no pārzāģētas laivas. Žokos 19. gs.
vidū atradās lībiešu bērnu pirmā lasītmācīšanas
skola. Tilmačos ir saglabājušās vairākas 19.–20. gs.
mijas ēkas.
12. Pitrags. Lībiešu zvejniekciems, kas kā
apdzīvota vieta dokumentos minēts 1582. gadā.
19. gadsimtā. 20. gados Pitragā bija 11 sētas, bet
gadsimtu vēlāk – 12 vecsaimniecības un 38
zvejnieku saimniecības. 19. – 20. gs. Pitrags bija
pazīstams kā nozīmīgs laivu un kuģu būvniecības
centrs. Iepretim ciemam jūrā ir nogrimuši daudzi
kuģi un laivas, kuru atliekas dažkārt izskalo pēc
vētrām. Mūsdienās Pitrags atdzīvojas g.k. vasaras
laikā. Ciemā apskatāma Pitraga baptistu
baznīca, kas celta 1902. g., bet atjaunota 1925. –
1926. g. un neatkarīgās Latvijas laikā. Ziemeļrietumos no tās (jūras virziens) redzami Kurgati zvejnieka un zemkopja saimniecība, kas celta
pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados, ienesot
„Lībiešu krastā” jaunu būvelementu – nošķeltu
jumta galu.
13. Zivju kūpināšana „Pie Andra” Pitragā.
Pitraga „Krogos” tūristu grupām piedāvā stāstījumu par piekrastes zvejniecības tradīcijām un

dalību zivju kūpināšanas procesā. Degustācijas. Saimnieks Andris Antmanis ir izveidojis ap
20 lībiešu zvejniekciemiem raksturīgos
saimniecību žogu paraugus. + 371 26493087.
14. Saunags. Vēstures avotos pirmoreiz
minēts 1310. gadā. Līdz 2. pasaules karam
ciema iedzīvotāji nodarbojas g.k. ar zveju un
kokapstrādi. Mūsdienās visa gada garumā
apdzīvotas ir tikai sešas sētas. No ceļa
redzamie Vecvalki ir zvejnieka un zemkopja
saimniecība ar 1926. g. celto dzīvojamo māju
un saimniecības ēkām (20. gs. pirmā puse).
15. Vaide. Lībiešu zvejniekciems, kas vēstures
avotos minēts 16. gs. 80. gadu vidū. Purvziedu dzīvojamā mājā (celta 20. – 30. gados kā
zvejnieka un zemkopja jaunsaimniecība)
esošo Ragu kolekciju (> 550 aļņu, briežu un
stirnu ragi) savācis lībietis Edgars Hausmanis.
Te apskatāms lībiešu sētām raksturīgais žogs.
Pie Vaides dīķa izveidota atpūtas vieta, bet tā
ziemeļu krastā atrodas Vaides kapi (no 1928. g.)
ar interesantiem koka krustiem.
16. Kolkasrags. Izteiktākais Latvijas
piekrastes zemesrags, kur vērojama Baltijas
jūras (Dižjūra) un Rīgas jūras līča (Mazjūra)
viļņu saskares vieta. Vētru laikā te viens pret
otru sitas līdz pat 7 metrus augsti viļņi. Rags kā
zemūdens sēklis turpinās līdz 5 km attālajai
Kolkas bākai. To cēla uz mākslīgas salas, ko
uzbēra 1872. – 1875. g. Kad sala nosēdās,
1883. g. uz tās uzcēla tagadējo – 21 m augsto
bākas torni (izgatavots Sanktpēterburgā), kas
sāka darboties 1884. g. 1. jūlijā. Mūsdienās uz
salas atrodas bākas uzrauga ēka un vairākas
saimniecības ēkas, kā arī iespaidīgs miglas
zvans. Kolkasragā uzstādīts tēlnieka Ģ. Burvja
piemineklis
“Jūras
paņemtajiem”,
apskatāms koka kuģa vraks (domājams, - no
19. gs.), akmens – Eiropas sirds, (Kr.
Valdemārs šo vietu uzskatīja par Eiropas
centru), Kr. Valdemāram veltītie informācijas
stendi un kādreizējā PSRS armijas krasta
apsardzes spēku bāze, ko Latvijas
robežsardze izmanto mūsdienās. Migrāciju
laikā Kolkasrags ir Ziemeļeiropas mērogā
nozīmīga caurceļojošo gājputnu koncentrēšanās un atpūtas vieta. Kolkasragā
izveidots apmeklētāju centrs un vasaras
kafejnīca. Neparastas ir vētru izskalotās
priedes liedagā! Kolkasraga apkārtnē zem
ūdens atrodas Baltijas jūras lielākā kuģu
kapsēta. Peldētājiem šī ir bīstama vieta
nepastāvīgo straumju un kustīgo smilšu dēļ!
Kolkasraga galā apskatāmas Vecās bākas
drupas – 18. gs. celtā dienvidu torņa (ziemeļu
torni noskaloja 19. gs. otrajā pusē) atliekas.
+ 371 29149105.
17. Kolka. Vienīgais lībiešu zvejniekciems,
kurā pēc PSRS pierobežas režīma izveides
saglabājās intensīva saimnieciskā (t.sk. zivju
pārstrāde) darbība. Arī cilvēku skaits Kolkā,
gadsimta vidū nesamazinājās, bet gan
pieauga. Padomju laikā Kolkasrags bija

civilām personām grūti pieejama
teritorija un Kolkā bija tikai dažas
Kolka ir lielākā no „Lībiešu krasta”
apdzīvotajām vietām.
18. Ūši. Viena no senākajām
Kolkas māju vietām, kur izveidots
Slīteres nacionālā parka teritorijā
lielākais kempings. Ūšu saimniece
Dženeta Marinska demonstrē
Ziemeļkurzemes
tradicionālā
ēdiena
–
sklandraušu
gatavošanas procesu un piedāvā
maršrutu „Pastaiga industriālās
Kolkas vēsturē” ar teatralizētiem
elementiem un Latvijas labāko
šprotu
degustāciju. Tūristu
grupām iepriekš jāpiesakās.
+ 371 29475692.
19. Līvu centrs „Kūolka”. Atrodas
Kolkas centrā, ēkā „Zītari”. Te
savākta un eksponēta 19. – 20. gs.
priekšmetu kolekcija, kā arī lībiešu
garīgās kultūras liecinieki –
grāmatas un raksti lībiešu valodā,
Apskatāmi izslavēto kājgriežu
iekārotie zābaki un zvejas cepure.
+ 371 29198596.
20. Ēvažu stāvkrasts. Labiekārtota dabas taka iepazīstina ar vienu
no retajiem Rīgas jūras līča
stāvkrastiem (līdz 15 m augsts) un
piekrastes mežiem. Pa kāpnēm var
nokāpt līdz neparastajai pludmalei ar šauru smilšu liedagu, kas
vētru laikā pazūd jūras viļņos.
Takas garums ir vienā virzienā ir
0,3 km. Kolkas – Jūrmalas ceļa
malā iekārtots autostāvlaukums
(atrodas pie Slīteres nacionālā
parka robežas).
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21. Pūrciema Baltās kāpas taka. Taka visā
garumā veidota no koka laipām. Tā izvijas
augšup un lejup gar Pilsupes lejteces
stāvajiem krastiem un atklāj skaistus skatus
uz trīs balto smilšu atsegumiem (lielākais no
tiem – t.s. Baltā kāpa). Apkaimes kāpu
masīvs ir veidojies Litorīnas jūras periodā
pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Takas
apkārtnē ir atrastas akmens laikmeta
apmetnes liecības. Takas apskatei ir jāatvēl
pusstunda.
22. Dundagas pils. Viena no lielākajām
Kurzemes pilīm, kas līdz mūsdienām
saglabājusies salīdzinoši labā stāvoklī. 13. gs.
vidū Rīgas domkapituls uzsāka tās būvniecību. 1434. g. Dundagas muižas īpašumus
iegādājas Kurzemes bīskaps. Laikā no 16. –
20. gs. te saimnieko muižnieku Maidelu
un Ostenu - Zakenu dzimtas pārstāvji.
Dundagas pils ir divas reizes nodegusi un
daudzkārt pārbūvēta. Pēdējā pārbūve

notika pēc 1905. g. dedzināšanas. Interesantas ir pie pils durvīm iemūrētās akmens
stēlas ar bruņinieka (kreisajā pusē) un
bīskapa (labajā pusē) tēliem. Pils pazīstama
ar nostāstiem par rūķīšu kāzām un Zaļo
jumpravu. Te atrodas Dundagas mūzikas un
mākslas skola, viesnīca un viesību zāles,
Dundagas TIC un dažādas ekspozīcijas.
Ieteicama pils apskate vietējā gida pavadībā.
+ 371 29444395, 63232293. Pili ieskauj
parks, kura pirmsākumi ir meklējami jau
17. gs. Tam cauri tek Pāces upīte, kuras
uzdambējums veido Dundagas dīķi. Dīķī uz
mākslīgas salas redzams Kalnadārza
pilskalns. Parkā joprojām zaļo (daži lielākie
zari ir nolūzuši) t.s. “Rubļa ozols”, kura attēls
bija uz 1919. g. izdotās Latvijas simts rubļu
naudaszīmes.

1859. g. būvētās ērģeles uzskata par vecākajām latviešu meistara darinātajām Latvijas
ērģelēm. Jaņa Rozentāla altārglezna
“Lieldienu rīts” iesvētīta 1912. g. Baznīca ir
apskatāma arī no iekšpuses.
+ 371 29615990, 29444395.

23.
Dundagas luterāņu baznīca.
Dievnams uzcelts 1766. g., bet tā tornis tapis
1897. gadā. Ērģeļu meistara Anša Dinsberga

TŪRISMA PAKALPOJUMI
Naktsmītnes
345
“Raibie logi” – Lielais prospekts 61, Ventspils. +371 29142327
285
“Zaķu jūras māja” – Tārgales pag., Ventspils nov. +371 29410163, 65152389
194
“Upeskalni” – Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov. +371 29259510
734
“Pītagi” – Košrags, Kolkas pag., Dundagas nov. +371 29372728
822
“Kolkas Vītoli” – “Vītoli”, Kolkas pagasts, Dundagas nov., Kolka. +371 29135764
255
“Ūši” – Kolkas pag., Dundagas nov. +371 63276507, 29475692
145
“Klētnieki” – Ģipka, Rojas pag., Rojas nov. +371 26414763, 63200198
159 239
“Brāļtīrumi” – Pūrciems, Rojas pag., Rojas nov. +371 63254970, 28680133, 29212933
689
“Dzintarkrasts” – Žocene, Rojas nov. +371 28600600
250
“Pūpoli” – Dundagas pag., Dundagas nov. +371 63242010, 26554001

Krodziņi
20462
20463
20464
20465
20461
20307

“Kupfernams” – Kārļa iela 5, Ventspils. +371 63626999
“Skroderkrogs” – Skroderu iela 6, Ventspils. +371 63627634
“Melnais Sivēns” – Jāņa iela 17, Ventspils. +371 63622396, 22015754
“Bugiņš” – Lielā iela 1/3, Ventspils. +371 25552958, 26740082
“Zītari” – Selgas iela 57, Roja. +371 63269256
“Mielasts zvejnieku sētā” – Jūras iela 6, Roja, Talsu nov. +371 29477602

Veikali: Ventspilī, Mazirbē, Kolkā, Ģipkā, Kaļķos, Ancē, Dundagā
Labiekārtotas vietas piknikam Kolkasragā
Interesanti pasākumi

∙ Slīteres ceļotāju diena un Dundagas pils diena jūnija sākumā
∙ Velomaratona “Barona taka” noslēgums Dundagā, jūlijā
∙ Lībiešu svētki Mazirbē, augusta pirmā sestdienā
Tūrisma informācija
Ventspils TIC, www.visitventspils.com, tourism@ventspils.lv, Dārzu iela 6, Ventspils, +371 63622263; 63607664; 29232226
Dundagas TIC, www.ziemelkurzeme.lv, www.dundaga.lv, tic@dundaga.lv, Pils iela, Dundagas pils, +371 29444395; 63232293
Kolkasraga apmeklētāju centrs, www.kolkasrags.lv, kolkacape@inbox.lv, +371 29149105

Noderīga informācija
www.celotajs.lv, “Lauku ceļotājs”
www.dundaga.lv (Dundaga)
www.livones.lv (Lībieši)
www.slitere.lv (Slīteres nacionālais parks)

www.celotajs.lv
“Lauku ceļotājs”
Kalnciema iela 40. Rīga, LV-1046, Latvija
T: +371 67617600, F: +371 67830041
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv

Teksts/foto: Juris Smaļinskis (Lauku ceļotājs). Materiāls sagatavots ar Ventspils (Una Libkovska,
Ērika Klapare) un Dundagas (Ālanda Pūliņa) TIC sniegto informatīvo atbalstu.
Tajā dalījās Līga Reitere, Dženeta Marinska, Gunita Ansone un Jānis Dambītis.
Informācijas aktualitāte atbilst situācijai maršruta apsekošanas laikā 2012. g. vasarā.

