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Dundagas novads

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

Ģimenēm 
ar bērniem, 

skolēniem
Ozola namiņš, alpaki un strausi,  
zirgu un kazu saime, alu un 
pagrabu labirinti, takas un tautas- 
dziesmas, krokodils un bukstiņ- 
putra - maršrutā ietvertas lauku 
sētas un vietas, kur labi jutīsies arī 
ģimenes ar bērniem.  

Vēstures izziņai skolēniem un 
pārējiem – maršruts pa novada 
dižgaru pēdām:  
www.visit.dundaga.lv/various/routes

Aironvīriš Maģiere Stūrišmāja 
špaciere: Rūķišķēniš paliek mēms,- 
ku i redzets šitāds ērms! Kolka dīķe 
ūdiņdrills, Dundags pile krokodills, 
Ozol namiš, ziergs vo kāz,  
epriecinas liel vo māz!

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
«Jumari», 
bioloģiskā 

saimniecība 
Valpenē 

Vispusīga bioloģiskā saimniecība, audzē augļus, 
ogas, t.sk. krūmmellenes, dārzeņus. Zāļu tējas, lauku 
sētas cienasts, žograušu cepšana. Atpūta pie dīķa, 
dārza kamīna vai šūpolēs. Valpenes piramīda un 
tautasdziesmas. Zāļu spilventiņi, austas grāmatzīmes. 
z +371 29469425,  26601306 
xivarstropins@inbox.lv

Χ
Kubalu skola – 

muzejs *

Senākais līdz mūsdienām saglabātais koka guļbūves 
skolas nams Latvijā (19. gs.). Savulaik te mācījies 
arī Krišjānis Barons. Piedāvā neparastu mācību 
stundu ar  ugunskuru skursteņnamā un tikšanos ar 
skolotāja Ernesta Dinsberga domām un darbiem. 
Jaunās pastaigu takas. Nodarbības laiks – 1 stunda. 
Ekspozīcija un izstādes pieejamas apmeklētājiem no 
1. maija līdz 31. oktobrim. 
”+371 63254335    z +371 26332238
xkubalmuz@dundaga.lv  ywww.kubalmuz.lv 

Δ
Lauku sēta 

«Kļavnieki» 

Nelielām grupām: iepazīšanās ar kazu un aitu sai-
mi, iespējama arī kazu siera iegāde, zemeņu, aveņu 
lasīšana, iespējams sarunāt dalību lauku darbos. 
z +371 26486248    xklavnieki@gmail.com

Ε
Liepniekvalka 

alas

Smilšakmens atsegums (ap 5 m augsts un 20 m 
plats), kurā avoti izskalojuši Latvijā netipisku alu un 
pazemes eju labirintu. Alu kopgarums sasniedz  
70 m - viens no garākajiem dabisko alu labirintiem 
Latvijā. To veido viena lielāka un divas mazākas 
sazarotas telpas, kas savā starpā savienotas 
ar tuneļiem. Alā izveidojušies vairāki pīlāri un 
smilšakmens stabi. Pēc aizgrūšanas alas atraktas, 
tomēr apskatāmas tikai no ārpuses, jo ejas tālāk 
pazemē aizbirušas ar smiltīm.

Φ
Eksotiskā 
Dundaga

Iepazīšanās ar eksotiskajiem mājdzīvniekiem: alpaki, 
lamas, strausi, šinšilas, pundurtruši, minicūciņas, aitu 
cūkas, kamielis, mandarīnpīles, cekulpīles, pāvi u.c. 
Batuts. Dundagas centrā. 
z+371 26378042     xevitalauksteine@inbox.lv

Γ
Dundagas pils, 
krokodili, puzle

Pils labirintu izpēte, teika par rūķu ķēniņu un Zaļo 
jumpravu, par melno vepri un ganiņu, Krokodilu 
ligzda, Naudas ozols un Dakterleja. Lielākā pils 
Ziemeļkurzemē, no 13.gs., vairākkārt pārbūvēta. 
Mūsdienās – svētku, vietējo gardumu degustāciju, 
ērtu naktsmītņu vieta. Atjautības spēle – puzle. 
Ekskursijas ilgums 1 – 1,5 stundas. 
”+371 63237860    z+371 29478393 
xpils@dundaga.lv       ywww.dundagaspils.lv 
Ekskursijas: z+371 29444395

«Kalēju» Η
zirgi Pācē

Saimniecības apskate, izjādes. Ganībās apskatāmas 
arī pussavvaļas, Latvijas brūnās un zilās šķirnes govis.   
z+371 26497430

Ι
Pāces vilnas 

fabrika 

Vienīgā vieta Kurzemē, kur vēl pārstrādā vilnu un 
vienīgā Latvijā ar pilnu pārstrādes procesu, turklāt 
saglabājot dabīgās vilnas īpašības. Šis rūpals te no 19. 
gs. beigām. Ekskursijas (I–VIII b.), pavasarī gaidītas arī 
skolēnu grupas, dziju iegāde. 
z+371 26151720    xvilnasfabrika@inbox.lv
ywww.pace.lv

            * Kājnieku takas

ϑ
Šlīteres bāka  

un dabas 
izglītības centrs 

«Slītere» *

Otra vecākā saglabājusies navigācijas būve valstī. 
Būvēta 1849.g., par diennakts bāku kļuvusi 1961.g., 
viena no augstākajām ugunīm Baltijas piekrastē, 
jo atrodas uz Zilo kalnu kraujas. No bākas 
augstumiem paveras brīnišķīgs skats uz Slīteres 
Nacionālo parku, jūru un Igaunijas krastu Sāmsalā. 
Te izvietota informācija par parka dabu, Latvijas 
un Igaunijas bākām, kā arī bērnu radošo darbu 
izstādes. Darbojas no 1.maija līdz 15.oktobrim 
katru dienu, izņemot pirmdienas. Iepriekš 
piesakot, var sarunāt gida pakalpojumu un filmu 
par nacionālo parku. Blakus - Ozola namiņā 
izveidots unikāls objekts - ozola makets dabiskā 
lielumā. Tas ir ne tikai pārsteidzoši skaists, bet arī 
"gudrs” - palīdz izprast vecu, dobumainu koku 
lomu dabas daudzveidībā. Dabas taka 1,2 km.
xandra.ratkevica@daba.gov.lv
z +371 28385025          ywww.daba.gov.lv

Κ
Pa lībiešu  

takām Mazirbē

Iepazīšanās ar seno lībiešu kultūras centru – 
Mazirbi. Vilkaču priede un Mazirbes vilkatis, 
Mērakmeņi, vecā jūrskola, Kapteiņu gatve, 
jūrmala, mols, laivu kapsēta. Ekskursijas ilgums 
pēc vienošanās: 1 – 4 stundas. 
z +371 29463028, 20383578. Iespējams 
izvēlēties apmeklēt tikai Lībiešu tautas namu un 
iepazīties ar lībiešu folkloru, līvu karoga krāsām, 
himnu, audioierakstiem, teikām par zilajām govīm
u.c. Ilgums - līdz 1 stundai.   z +371 26159870

Λ
Lībiešu ēdieni 

Mazirbes 
«Stūrīšos–

Brankos»

Atrodas blakus Lībiešu tautas namam. Te viss 
ir sens un īsts! Stāsts par Taizeļu dzimtu un 
lībiešiem, seno sadzīves priekšmetu kolekcija. 
Radošās darbnīcas un Aironiņš! Darbošanās 
laiks - ap 40 min. Savlaicīgi piesakoties, iespējams 
pasūtīt arī sātīgu un gardu maltīti, ko sagatavos 
izcils lībiešu pavārs. 
z +371 29469165      xingaleo2@inbox.lv

Ragu Μ
kolekcija Vaides 

«Purvziedos»

Meža dzīvnieku nomestie ragi – vairāk kā 600 
eksponāti, dabas aizsardzības ekspozīcija. 
z +371 29395624

Ν
Priežu dabas 

taka*

1,2 km garā taka atrodas uz R no Kolkasraga, 
Dižjūras pusē. Pasaku tēliem līdzīgie zemzaru 
priežu stumbri atklājās pēc 2005.g. vētras, kas 
noskaloja priekškāpu, izveidojot 1-3 m augstu 
stāvkrastu. Putnu vērošanas tornis.

Ο
Sklandrauši,

bukstiņ- 
biezputra,

zirgi Kolkas 
«Ūšos»

Saimniece Dženeta Marinska ceļotāju 
grupām siltajā laikā piedāvā nogaršot vietējos 
tradicionālos ēdienus — bukstiņbiezputru un 
žograušus. Aukstajā laikā - sklandraušu cepšanas 
darbnīca – 1-5 cilv., iepriekš piesakoties. Jūlijā  
- vizināšanās zirga mugurā un izjādes apvidū.         
xinfo@kolka.info
z +371 29475692     ywww.kolka.info  

Π
Pie Zēņu dīķa *

Atpūtas teritorija ar stāvlaukumu, informācijas 
stendu, tiltiņiem, takām, lapeni un telšu vietām. 
z +371 29323048

Ēvažu  Θ
dabas taka un 

stāvkrasts *

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

           zaļais                        senioriem                   ES garantētās tradicionālās
 sertifikāts                  draudzīgs                    īpatnības produkts
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