
Vadlīnijas ceļotājiem pa interešu grupām 
 

Sestdien, 01.06.2013. 
 

KĀJĀM DABĀ 

 

Kolka - Sīkrags 

Iebraucot novadā gar līča krastu, Kolkā rīta pusē  un visu dienu varēs 

nosmēķēt kūpinātas zivis, Kolkasragā un „Zītaros” darbosies kafejnīca. 

No 11.00 Kolkā darbosies „Sajūtu taka un radošās darbnīcas”. 12.00 un 15.00 

– 1 stundas pārgājiens Kolkasraga apkārtnē. 

Pārējo dabas pārgājienu sākumpunkti izkliedēti pa dažādiem līvu ciemiem, 

līdz pat Sīkragam. Nāksies izvēlēties: 

10.00 Pitraga ceļgalā pie Kolkas – Ventspils šosejas sāksies ap 4 stundu garš 

pārgājiens kopā ar Inu Braunu „Pa seniem mežu un purvu ceļiem”, bet 11.00 turpat 

sāksies ap 6 stundu garš pārgājiens Kristapa Vilka vadībā „Slīteres iedvesmojošā 

mežu pasaule”. 

Savukārt 10.00 pie Mazirbes krustojuma pulcējamies Viļņa Skujas vadītajam 

ap 4 stundu garam pārgājienam „Slīteres Divupe”. Mazirbes centrā notiks arī radošās 

darbnīcas par zivīm. 

Sīkraga centrā 12.00 sāksies pārgājiens „Līvu dzīve starp jūru un mežu” 

Daces Sāmītes vadībā.  

 

Sīkrags - Kolka 

Iebraucot novadā No Sīkraga puses un ceļojot gar piekrasti, jau minēto 

pārgājienu iespēju rinda skatāma pretējā virzienā. Iestiprināšanās iespēju izvēle nav 

liela, taču Mazirbes „Stūrīšos” (blakus Līvnamam) būs laša zupa („Šeit viss ir sens 

un īsts”), vai iepriekš var pasūtīt kādu citu lībiešu ēdienu, savukārt Līvnamā nosmēķēt 

kādu kūpinātu zivi. Mazirbes centrā ir arī pārtikas veikals. Pitragā visu dienu varēs 

degustēt kūpinātas zivis. 

Vairāk vai mazāk visas dienas garumā Mazirbē būs atvērts Lībiešu tautas 

nams un turpat blakus - lībiešu dzimtas māja „Stūrīši”, darbosies radošās darbnīcas 

„Lest, stubiš un citas zivis”, būs kultūrvēsturisks pārgājiens „Pa Mazirbes līvu takām” 

Edgara Millera vadībā, Košragā varēs mācīties šaut ar loku, Vaidē būs atvērts ragu 

muzejs. Kolkā būs atvērts līvu centrs „Kūolka”, Dženeta Marinska Kolkā vadīs 

pārgājienu ar degustāciju „No Rēveles ķilavām līdz Rīgas zeltam”. Vakarā Kolkas 

luterāņu baznīcā būs koncerts „Ziemeļkurzemes stīgu duets” 

Un vēlā vakarā no Kolkas sāksies pats savdabīgākais - nakts pārgājiens -  

„Pūču dziesmu klausīšanās” 

 

Mazirbe – Šlītere – Dundaga 

Iebraucot no Ventspils puses Sīkragā - Mazirbē, var vēl paspēt iziet kādu no 

tuvākajiem pārgājieniem ar dabas gidu, piem., Viļņa Skujas vai Daces Sāmītes vadīto 

pārgājienu. Vai arī izvēlēties īsāku – kultūrvēstures pārgājienu kopā ar Edgaru 

Milleru, padarboties radošajās darbnīcās Mazirbes centrā, paviesoties Līvnamā un 

„Stūrīšos”, un tad doties uz Šlīteres bāku, kur būs arī radošās darbnīcas. Vēlā vakarā 

bākā būs arī putnu vērošana ornitologa Helmuta Hofmaņa vadībā.  



Bet pirms tās vēl varat paspēt Dundagā un apkārtnē apmeklēt pili, Pāces 

vilnas fabriku, paviesoties pie dārzkopības guru, doties izjādēs ar Pāces zirgiem vai 

apmeklēt Kubalu skolu- muzeju ar fotodarbnīcu. 

 

Dundaga – Šlītere – Mazirbe 

 Ja iebraucat Dundagā no Talsu puses, tad 11.00 kopā ar vides gidi Lailu 

Pabērzu, varat pastaigāties „Fitoplezīrā”, protams, turot prātā arī visas iepriekš 

minētās iespējas Dundagā un apkārtnē. Pirms fitoplezīra vēl varat paspēt arī 

paviesoties Pāces vilnas fabrikā vai pie dārzkopības speciālistes Edītes Seipules. 

Paēst Dundagā var vairākās kafejnīcās pašā centrā, un tad doties tālāk uz Šlīteres bāku 

un Mazirbi. 

 

VELOMARŠRUTI AR GIDU 

 

 Ceļotājdienu piedāvājumā šoreiz tikai 2 veloapļi, toties abi pieklājīga garuma: 

40 – 50 km, abos gan ir iespējamas īsākas alternatīvas, ja pa ceļam saprotat, ka esat 

savus spēkus pārvērtējuši. 

Kolkas galā, metot pamatīgu loku gar Dižjūras krastu, ap lielo Bažu purvu un 

bijušo Dieviņezeru, un atpakaļceļā – gar Mazjūras jeb līča krastu būs iespēja redzēt 

gan dabas, gan kultūrvēstures un šodienas daudzveidību, un vakarā just pamatīgu 

nogurumu. Līv ciem – Dūmels velobōgans sāksies 12.00 no Kolkas „Ūšiem”. Gide – 

Dundagas vidusskolas skolotāja, novadpētniece, 2011.g. velomaratona Tartu-Dundaga 

dalībniece Lienīte Iesalniece. 

Ap Dundagu 40 km garu loku jeb Baron bōgan sāksim „mest” 13.00 no 

Dundagas pils. Dundagas apkārtnes dabas un kultūras daudzveidības iepazīšana un 

patīkams finiša nogurums garantēts. Gide – ilggadēja Dundagas pagasta un novada 

attīstības nodaļas vadītāja, kādu laiku arī domes priekšsēdētāja Gunta Abaja. 

Izvēloties piedalīties velomaršrutos, jāatceras, ka tie aizņems lielāko dienas 

daļu. Nedrīkst aizmirst arī par drošību, tādēļ noderēs aizsargķiveres. 

Abi šie veloapļi komplektā ar gidu un degustācijām piedāvājumā tikai 

sestdien! 

 

AR VISURGĀJĒJU DABĀ 

 

 Abas dienas būs iespēja doties braucienā pa bijušajiem tanku ceļiem bij.kara 

mežniecības teritorijā līdz pat Irbenes radioastronomijas centram. Bij. padomju 

armijas visurgājēja šoferis un gids – viesu mājas „Pūpoli” saimnieks Edgars 

Kārklevalks. Jārēķinās, ka arī šis pasākums aizņems lielāko dienas daļu, bet varbūt 

vērts pamēģināt! Lai brauciens būtu pa kabatai, vajadzētu savākt vismaz 20 cilvēku 

draugu kopu vienā tūrē. Izbraukšana 10.00 no Dundagas „Pūpoliem”, taču, ja esat 

vesela grupa braukt gribētāju, iespējams sarunāt arī citu laiku.   

 

AR LAIVU JŪRĀ 

 

 Sākot no 9.00, vairākās 1 stundas tūrēs (vienā braucienā augstākais - 8 cilvēki) 

Kolkā būs iespēja izbraukt ar zvejnieku jūrā. Piedāvājums abās dienās. 

 12.00 no Kolkas „Ūšiem” „Jūras laivas” piedāvā braucienu uz Kolkas bāku. 

Piedāvājums abās dienās. 

Protams, abas laivošanas iespējamas tikai labvēlīgos laikapstākļos. 

 



PUTNU VĒROTĀJIEM 

 

Piedāvājumā 2 pārgājieni Kolkas galā (pulcēšanās pie Kolkas vecās skolas): 

sestdien 22.30 „Pūču” nakts pārgājiens kopā ar ornitologiem Andri Avotiņu un Gaidi 

Grandānu, nākamajā rītā 04.30 sekos otrs pārgājiens rīta saules staros Kolkasragā. Abi 

šie pārgājieni laikietilpīgi, taču te iespēja ieekonomēt laiku uz nakts rēķina ! 

Sestdienas vakarā 21.00 – putnu vērošana no Šlīteres bākas ornitologa 

Helmuta Hofmaņa vadībā. 

 

KULTŪRVĒSTURES IEPAZĪŠANAS PĀRGĀJIENI 

 

 

Kolkā: 12.00 un 15.00: Kolkasraga apkārtnē – Kolkasraga saimnieka Jāņa 

Dambīša vadībā. 15.00 – pārgājiens - uzvedums zivsaimniecības vēsturē ar 

degustāciju „No Rēveles ķilavām līdz Rīgas zeltam” „Ūšu” saimnieces, 

novadpētnieces Dženetas Marinskas vadībā. 

Mazirbē: 10.00 pa Mazirbes līvu takām vedīs ilggadējs jūras vides inspektors, 

tagad līvu tautas nama saimnieks, novadpētnieks Edgars Millers. 

Sīkragā 12.00 kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās 

administrācijas direktores pienākumu veicēju Daci Sāmīti varēsiet iepazīt 

zvejniekciemu dabas un kultūrvides mijiedarbību. 

Dundagā kopā ar vides gidi Lailu Pabērzu varēsit doties fitoplezīrā – sākums 

11.00 pie pils.  

Savukārt Kubalu skolā – muzejā no 12.00 būs nelielas pastaigas tūres (ar 

atkārtojumiem līdz pat 16.00) dabā ar fotografēšanu. 

 

DARBNĪCAS 

 

Kolkā: Sajūtu taka un radošās darbnīcas: 11.00 - 15.00 

Košragā: Šaušana ar loku: 11.00 – 17.00 

Mazirbē: „Lest, stubiš un citas zivis”: 11.00 – 15.00 

Šlītere: radošās darbnīcas pie Šlīteres bākas: 10.00 – 18.00 

Kubalu skolā (7 km no Dundagas): fotodarbnīca: 12.00 – 18.00 

 

ĢIMENĒM AR BĒRNIEM 

 

Ģimenēm ar bērniem piemēroti piedāvājumi ir visas jau minētās darbnīcas, var 

apmeklēt līvu centru „Kūolka”, doties pārgājienā ap Kolkasragu kopā ar Jāni 

Dambīti, arī bērniem saistoša ir ragu kolekcija Vaidē, lībiešu sēta Mazirbē „Te viss ir 

sens un īsts!”, Šlīteres bāka, Pāces vilnas fabrika, var paviesoties arī pie Pāces 

zirgiem vai dārzkopības pasaulē pie Edītes Seipules Dundagā.  

 

LAIKIETILPĪGIE PASĀKUMI (3,5 – 8 stundas katrs) 

 

Abi veloapļi: Kolkas (sākums 12.00) un Dundagas (sākums 13.00) pusē. 

Pārgājieni: „Slīteres iedvesmojošā mežu pasaule” (11.00) Kristapa Vilka 

vadībā, „Pa seniem mežu un purvu ceļiem” (10.00) Inas Braunas vadībā, „Slīteres 

Divupe” (10.00) Viļņa Skujas vadībā un „Pūču dziesmu klausīšanās” nakts pārgājiens 

(22.30) Andra Avotiņa un Gaida Grandāna vadībā. 



Izbrauciens ar Jūras laivām uz Kolkas bāku (12.00). Arī brauciens ar 

visurgājēju uz Irbenes teleskopu (10.00). 

Šajos pasākumos jārēķinās arī ar kādiem nedaudz ekstrēmākiem brīžiem, 

piem., slapjāku vietu šķērsošana, kritalu pārvarēšana, u.tml. 

 

NAŠĶI, DEGUSTĀCIJAS 

 

Kolkā abas dienas 3 vietās būs zivju kūpināšana, arī Pitragā sestdien visu 

dienu līdz vēlam vakaram. Mazirbē Līvnamā varēs nosmēķēt kūpinātas zivis, bet 

blakus – „Stūrīšos” – laša zupu. Pārgājiens Kolkā „No Rēveles ķilavām ...” būs ar 

Baltijas labāko šprotu degustāciju, bet abu veloapļu dalībnieki varēs nogaršot 

sklandraušus. Dūmeles „Ziedkalnos” – karpu makšķerēšana un kūpināšana, Cirstes 

ciema dzīvesveida centrā „Tavai sirdij” varēs pasūtīt maltītes un degustēt sojas 

ēdienus. Izbrauciena ar visurgājēju dalībnieki var pasūtīt lauku zupu Dundagā 

„Pūpolos”. 

Kafejnīcas darbosies pašā Kolkasragā, Kolkā - „Zītaros”, vairākas kafejnīcas 

Dundagā, pie Šlīteres bākas varēs remdēt izsalkumu ar zupu un tēju. 

 

KONCERTI 

 

Sestdienas vakarā 17.30 Kolkas baznīcā - „Ziemeļkurzemes stīgu duets” 

 

PIRTIS 

 

Visu laiku darbosies pirtis Kolkasragā.  

 

 

Svētdien, 02.06.2013. 
 

 Slīteres ceļotāju dienās arī svētdien gana daudz piedāvājumu. Ja kaut kas 

nebūs paspēts sestdien, varbūt atradīsit to svētdienas piedāvājumu sarakstā.  

 

PĀRGĀJIENI UN IZBRAUCIENI (ar laivām u auto) 

 

Kolkā:  

04.30 - „Kas dziedāja Kolkas malā?” – putnu iepazīšana 

10.00 - „Dzīvnieku fotografēšanas ABC” kopā ar Vilni Skuju 

11.00 – laivās uz Kolkas bāku (ap 4 stundām) 

12.00 – „No Rēveles ķilavām līdz Kolkas zeltam” Dženetas Marinskas vadībā 

12.00 – „Kolkasrgs, Laimes mājas un jaunais tornis” Jāņa Dambīša vadībā 

Kolkā būs arī zivju kūpināšana, izbraucieni laivā ar zvejnieku, darbosies pirtis, 

Dūmelē – SPA. 

Vaidē: 

11.00 – „Ciemos pie Vaides dīķa bebriem” Dzintara Ozola un Ojāra Rēriha vadībā 

Mazirbē: 

10.00 – „Mazirbes mērakmeņi” Veronikas Milleres vadībā 

10.00 – „Pa Mazirbes līvu takām” Edgara Millera vadībā 



Šlīterē: 

10.00 – orientēšanās pārgājiens „Vecā barona pēdu nospiedumi Šlīteres dabas pērlēs” 

Rūtas Abajas vadībā (ap 4 st.) 

Dundagā: 

09.00 – „Ar visurgājēju uz Irbenes teleskopu” Edgara Kārklevalka vadībā (ap 5 st.) 

10.00 – „Meklējam Dundagas dižkokus” kopā ar Inu Braunu 

 

ATVĒRTI OBJEKTI, DARBOŠANĀS 

 

Kolkā: 

No 11.00 – 15.00 atvērts līvu centrs „Kūolka” 

Turpat 13.00 līvu ansambļa „Laula” koncerts  

Vaidē: 

10.00 – 18.00 saimnieks Ivars Hausmanis izrādīs ragu kolekciju 

Mazirbē: 

11.00 – 15.00 būs atvērts Lībiešu tautas nams un „Stūrīši” 

Šlīterē: 

10.00 – 18.00 atvērta Šlīteres bāka 

Cirstes ciemā pie Vīdales: 

10.00 – 19.00 būs atvērts dzīvesveida centrs „Tavai sirdij” 

Dundagā: 

09.00 – 17.00 varēs izglītoties pie dārzkopības guru 

10.00 – 15.00 atvērta Pāces vilnas fabrika 

13.00 – 16.00 varēs doties izjādēs ar Pāces zirgiem 

11.00 – 17.00 ekskursijas Dundagas pilī 

 

ĢIMENĒM AR BĒRNIEM 

 

Kolkā: 

10.00 – „Dzīvnieku fotografēšanas ABC” 

13.00 – koncerts līvu centrā 

Vaidē: 

11.00 – pārgājiens pie Vaides dīķa bebriem 

Mazirbē: 

No 11.00 – „Stūrīšos”- ”Seit viss ir sens un īsts”  

Cirstes ciemā pie Vīdales: 

No 10.00 atvērts dzīvesveida centrs „Tavai sirdij” 

Dundagā: 

Visi svētdienas piedāvājumi, izņemot braucienu ar visurgājēju. 

 

 

 

 

 


