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Talsu rajons

Savieno sirdis vietā, kur jūras tiekas  - Kolkasragā! 

Ļaujies Kolkasraga vilinājumam – dabas skais-tumam un 
varenībai! Paņem savu mīļoto pie rokas, ceļo 

gar jūras krastu uz Kolku! Dundagas pils un 
parks, Slīteres bāka un dabas takas, Lībiešu 
ciemi, Ēvažu stāvkrasts, Roja  - baudi 
neaizmirstamus saulrietus un ļaujies 
divu vēju, divu jūru, divu siržu spēkam! 

Pav a di  s av u p i r m o t ik š an ās 
dienu Kolkasragā! Un varbūt tieši
šī vieta kļūs par bildināšanas un
medusmēneša vietu! Iegūsti patiesi
jaukas emocijas, bez kurām nevar
iztikt – kuras dara laimīgu!

Pa septiñ‘

- Kolkasra
gå!

and Slītere National Park

1.  Pūņu skolas muzejs. 
/ Pūņas School Museum.

 (Pūņas, Valdgales 
pagasts; T. 63295755; 
26806842)
2.   “Vecjunkuri” 
– Latvijas jūrniecības 
pamatlicēja Krišjāņa 
Valdemāra (1825-1891) 
dzimtas māju vieta. / 
Vecjunkuri – place of 
the family house of the 
Latvian marine’s developer Krišjānis 
Valdemārs (1825-1891).  (“Vecjunkuri”, Valdgales pagasts)
3.   Vides veselības saimniecība “Jumari”. / Environmental 
farm Jumari.  (Valpene, Dundagas pagasts; T. 63254325, 29469425)
4.  Valpenes akmens krāvums piemineklis izcilajam
folkloras vācējam K.Baronam (tēlnieks Vilnis Titāns). /
Valpene Stonepile is dedicated to Krišjānis Barons, 
who was the first who systemised the Latvian folklore.
5.  Kubalu skola – muzejs. / Kubalu School – Museum.

 (Dundagas pagasts; T. 63254335, 26514118; 
http://www.dundaga.lv/ksm/;

kubalmuz@dundaga.lv,
ivarsa@dundaga.lv ) 
6.  Zemeņu degustācija z/s “Zefīrs”. 
/ Strawberry tasting at the farm Zefīrs.
 (“Priedes”, Valdgales pag.,

T. 26456020, 26482368)
7.   Peldangas jeb Liepniekvalka 

alu labirints ir viena no Latvijā garākajām dabisko alu 
sistēmām (ap 70 m). / Caves of the creek Liepniekvalks – 
one of the longest natural caves systems in Latvia (70 m).
8.  Pāces pilskalns. / Pāce Hillfort.
9.  “Kalēji” – lauku māja / country house.

 (Pāce, Dundagas pagasts; T. 28354875)
10.  Dundagas baptistu baznīca. / Dundaga Baptist 
Church.  (Dundaga; T. 63242018; www.dundaga.lv)
11.  Dundagas evaņģēliski luteriskā baznīca būvēta 
1766.gadā. Ērģeles 1859.gadā būvējis latviešu zemnieks 
Ansis Dinsbergs. Baznīca glabā relikvijas: 1689.gada Bībeli 
un Kārļa Ulmaņa 1936.gadā dāvāto viesu grāmatu ar viņa 
ierakstu. / Dundaga Evangelical Lutheran Church was built 
in 1766. The church keeps a valuable Bible from 1689.

 (Dundaga; T. 63232293, 29444395;
/www.dundaga.lv/lut/)
12.  Piemineklis “Krokodils”.  / The Crocodile Sculpture.
13.    Dundagas pils ir lielākā 13.gs. būvētā pils 
Ziemeļkurzemē, ar slēgtu pagalmu, vārtu torni un 2-3 m 
bieziem mūriem. Līdzās pilij atrodas 21,7 ha liels parks ar 
48 sugu kokiem un 5 dižkokiem. / Dundaga Castle is the 
biggest castle of the 13th century in North Kurzeme. You are 
also welcome to have a walk in the nearby park, area
21,7 ha.  (Dundaga; T. 63237860, 63232293,

29444395 ;www.dundaga.lv,
www.ziemelkurzeme.lv)

14.  V.Eizenbergas 
keramikas darbnīca 

Dundagas “Slūžu 
namiņā“. / Pottery works 
of V.Eizenberga in the 
house Slūžu namiņš.
 (Dundaga; T. 22449145; 

www.ziemelkurzeme.lv)
15.  Kokamata 

meistars Ģ.Freibergs. 
/ Wood sculptor Ģ.Freibergs. 

 („Jaunbrūkļi“, Vādzeres ciems, Dundagas pagasts; T. 
28711011, 63254332)
16.  Dižraušu un pūteļa degustācija lauku saimniecībā 
“Jaunsniķeri”. / Tasting of the local cuisine dižrauši and 
pūtelis at the farm Jaunsniķeri.  (Gavsenes ciems,
Dundagas pagasts; T. 26111364, 63242801, 29484495)
17.   “Krūziņi” – viesu nams / guest house.

 (Dundaga; T. 63242104, 29174944;
www.kruzini.viss.lv; drosmag@inbox.lv)
18.  “Dundagas pils” – jauniešu mītne / hostel.

 (Dundaga; T. 63237860; www.dundaga.lv)
19.  “Pasaku namiņš” – brīvdienu māja / vacation
cottage.  (Dundaga; T. 29177245;
www.pasakunamins.viss.lv; pasakunamins@apollo.lv)
20.  “Pūpoli” – viesu nams / guest house.  (Dundaga;
T. 63242010, 26554001; www.hasselberga.se/pupoli)
21.  Selekcionāres Ritas Bumbieres Dāliju dārzā 
mājvietu radušas vairāk kā 1000 dāliju šķirnes. / Collection 
of Dahlias with more than 1000 sorts of these flowers.
 (Neveja, Dundagas pagasts; T. 27124724; www.dundaga.lv)

22.   Bioloģiskā saimniecība “Jaunlīdumi” atrodas 
Slīteres Zilajos kalnos, 13 km no jūras un 4 km no Slīteres 
bākas. Bioloģiski audzēti produkti, atpūta dabā. Riteņu 
noma, velomaršruts. Brīvdienu māja. / Biological farm 
Jaunlīdumi lies at the Blue Hills of Slitere, 13 km from the 
sea and 4 km from the lighthouse of Slitere. Vacation
cottage.  (Dundagas pagasts; T. 29467556;
www.jaunlidumi.viss.lv)
23.    Slīteres bāka (celta 
1849.gadā, 26 m augsta, 59 m 
virs jūras līmeņa) un Slīteres 
nacionālā parka dabas 
taka, kuru var izstaigāt gida 
pavadībā: pieteikties iepriekš! 
/ Slītere Lighthouse (built 
1849, 26 m high, 59 m above 
the sea level) and the Nature 
Trail of Slītere (only with
a guide, phone in advance). 

 (T. 63291066, 26437643, 
29366272; www.slitere.gov.lv; 
snp@slitere.gov.lv) 
24.    Pēterezera dabas taka
(3,5 km) ved pāri vigām un kangariem,
kas veidojušies pirms vairākiem 
tūkstošiem gadu, kad šeit vēl viļņojās jūra. 
Īpatnējie nosaukumi radušies no lībiešu 
valodas. / Lake Pēterezers Nature Trail (3,5 
km) goes over hills and valleys that were formed 
several thousand years ago when the sea was receding.

 (T. 63291066, 26437643, 29366272; www.slitere.gov.lv; 
snp@slitere.gov.lv)

25.  “Jaunklāvi” – lauku māja
/ country house.

 (Sīkrags, Kolkas pagasts; T. 29469614)
26.  Mazirbes evaņģēliski luteriskā 
baznīca. / Mazirbe Evangelical Lutheran Church.

 (Mazirbe, Dundagas pagasts, T. 63248344, 29139845)
27.  Lībiešu etnogrāfiskajā kolekcijā “Rāndali” var 
apskatīt lībiešu ciemos savāktos priekšmetus - 19./20.gs. 
zvejnieku dzīves lieciniekus. / Livs Ethnographic Collection 
Rāndali (19th-20th century).

 (Mazirbe, Kolkas pagasts; T. 63248385)
28.  Lībiešu tautas nams Mazirbē atklāts

1939.gada 6.augustā ar lībiešu radu tautu – igauņu, 
somu un ungāru atbalstu. Ik gadu augusta pirmajā 
sestdienā Lībiešu svētkos šai namā pulcējas lībieši 
un to draugi no visas pasaules / The Folk House 
of Livs was built on August 6th, 1939. Since 1989 
there is the annual Livs’ Festivity on the first 
Saturday of August.

 (Mazirbe, www.ziemelkurzeme.lv)
29.  “Upeskalni” – lauku māja / country house.

 (Mazirbe, Kolkas pagasts; T. 29259510)
30.    “Mazirbes Kalēji” – viesu nams un 

kempings / guest house and camping.
 (Mazirbe, Kolkas pagasts; T. 63248374, 29213412;

www.kaleji.viss.lv; kaleji@apollo.lv)
31.   Košraga apbūves kultūrvēsturisko vērtību veido 
ciema centra daļa, kur saglabājušās septiņas saimniecības, 
ceļu tīkls, žogu sistēma un stādījumi gar ceļiem un sētām, 
veidojot savdabīgu zvejniekciema ainavu. Ēkas būvētas 
19.gs. 2.pusē un 20.gs. sākumā. / Košrags settlement – its 
cultural-historical value consists of the remaining village 
centre with seven farms (second half of the 19th century ant 
the beginning of the 20th century). 
32.  “Jauntilmači” – lauku māja / country house.

 (Košrags, Kolkas pagasts; T. 29412974; slime@one.lv)
33.  “Krūmiņi” – brīvdienu māja / vacation cottage.

 (Saunags, Kolkas pagasts; T. 29452512;
helvijs.norenbergs@inbox.lv) 
34.    Ragu kolekciju “Purvziedos” veido 
mežsarga Edgara Hausmaņa 30 gadu laikā savāktie vairāk 
kā 550 meža dzīvnieku ragi. Tās nav medību trofejas. Viesu 
māja, kempings. / Horn Collection contains more than 550 
horns. The exhibits are not hunting trophies, they have been 
found in the forests. Guest house and camping. 

 (Vaide, Kolkas pagasts; T. 63200179, 29395624, 29104530)
35.      Kolkasrags –

tālākais Kurzemes ziemeļu 
punkts, no kura jūrā 

iestiepjas 7 km garš 
sēklis, kas kopš seniem 
laikiem ir bīstama vieta 
kuģotājiem. Pieminek-
lis “Jūras paņemtiem”. 
Kolkasraga priežu taka 
(1,2 km). Vizināšanās zirga 

pajūgā (T. 29409065). Kolkas 
raga apmeklētāju un informācijas 

centrs. / Land horn Kolkasrags – the northern point of 
Kurzeme. The Memorial for those taken by the sea.
Pine-tree trail (1,2 km). Horse cart ride. Information centre 
for visitors.  (Kolka; T. 26486622)
36.   Sklandrauši lauku mājā “Ūši” – iespēja 
nogaršot lībiešu tradicionālos ēdienus. / Sklandrauši –
tasting of the cuisine of the Liv’s. Contry house.  (Kolka;
T. 29475692, 63277350; www.kolka.info ; info@kolka.info)
37.  Kolkas evaņģēliski luteriskā baznīca celta 1886.
gadā, 1992.gadā tā tika restaurēta un ieguva modernā stilā 
neparasti risinātu altārgleznu (māksliniece Helēna
Heinrihsone, 1993). / Kolka Evangelical Lutheran Church 
was built in 1886 and now has a modern altar painting 
(1993).  (Kolka, T. 63277392, 63277200, 26424076)
38.  Kristus dzimšanas Kolkas pareizticīgo baznīca. /
Kolka Orthodox Church of Christ’s Birth.

 (Kolka, T. 63277348)
39.  Kolkas Līvu centrs piedāvā apskatīt seno Kolkas 
iedzīvotāju – lībiešu – sadzīves priekšmetu kolekciju. /
Kolka Livs’ Centre features artefacts, examples of writing 
and other objects of Liv’s – ancient residents of Kolka.

 (Kolka; T. 63277200, 63200104, 29198596)
40.   “Zītari” – viesnīca / hotel.

 (Kolka, Kolkas pagasts; T. 63277145)
41.  Jūras Zvaigznes Dievmātes Kolkas Romas katoļu 
baznīca. / Kolka St. Virgin Star of the Sea Roman Catholic 
Church.  (Kolka; T. 63277476, 29644609)
42.    Ēvažu stāvkrasts (8-15m) ir augstākais 
stāvkrasts visā Rīgas jūras līča piekrastē. Ēvažu dabas taka 
(0,3 km). / Ēvaži bluff (8-15m high) and nature trail (0,3 km).
43.  “Melnsils” – telšu vietas / tent places.

 (Melnsils, Rojas pagasts; T. 28605606, 29555753;
www.melnsilkrasts.lv; info@melnsilkrasts.lv)
44.   “Plaucaki” – kempings / camping.

 (Pūrciems, Rojas pagasts; T. 3267138, 26445124)
45.  “Brāļtīrumi” – brīvdienu mājas / vacation cottages. 

 (Pūrciems, Rojas pagasts; T. 63267163, 29212933;
rande@junik.lv)
46.  “Kurpnieki” – brīvdienu māja / vacation cottages.
 (Pūrciems, Rojas pagasts; T.26457340)

47.     Dabas taka “Pūrciema 
Baltā kāpa” (900m) iekārtota Pilsupes 
krastā, 300-600 m no jūras, kur pirms 
apmēram 4200 gadiem atradās 
akmens laikmeta zvejnieku apmetne. 
/ Nature trail Pūrciems White Dune 
(900m) is established in the place that 
was used as a living place for Stone Age 
fishermen about 4200 years ago.

 (Pūrciems, Rojas pagasts; T. 3269594; 
www.roja.lv; rojatic@inbox.lv) 
48.  “Klētnieki” – lauku māja / 
country house.  (Ģipka, Rojas pagasts; 
T. 63267185, 26414763;
www.kletniekihortus.lv; aijava@inbox.lv) 
49.   „Dzintarkrasts” – atpūtas bāze / recreation 
centre.  (Žocene, Rojas pagasts; T. 28600600; 
www.dzintarkrasts.lv; info@dzintarkrasts.lv)

Laivu brauciens Kolkasrags - Kolkas bāka.
www.juraslaivas.lv
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Kafejnīcas / Cafe
Dundagā / in Dundaga

”Krūziņi” – Talsu iela 6, T. 63242104, 29174944
“Jūras sapņi”, Vīdales iela 2, T.29177245
Kolkā / in Kolka
”Zītari”- ”Rūtas”, T. 63277345
Žocenē / in Žocene
„Dzintarkrasts”, T. 28600600

Gidi:
Alanda – vides gids (Dundaga), T. 29444395
Dina – (Roja), T. 26028634
Dženeta (Kolka), T. 29475692
Andris –  (Slīteres nacionālais
parks), T. 29366272
Valentīna (Pūņas), T. 63295649
Vizma (Roja), T. 26003479
Jānis (Slīteres nacionālais parks), T.26437643
Dagmāra (Slīteres nacionālais parks), T.26264162
Aina (Dundaga un Ziemeļkurzeme), T. 28697226
Laila – vides gids (Slīteres nacionālais 
parks), T.26357917
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