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z+371 29297797
∇
xineta.silina@gmail.com

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

Dabas aizsardzības pārvaldes
Kurzemes reģionālā administrācija
”+371 63286000
xkurzeme@daba.gov.lv
ywww.daba.gov.lv
Dabas aizsardzības pārvaldes
Kurzemes reģionālās administrācijas dabas izglītības centrs
«Slītere», Šlīteres bāka
z+371 28385025
xandra.ratkevica@daba.gov.lv
ywww.daba.gov.lv
Kolkasraga apmeklētāju
Rude
un informācijas centrs
z+371 29149105
xkolkacape@inbox.lv
ywww.kolkasrags.lv
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Viens no pieredzējušākajiem dabas
pētniekiem Latvijā. Dabas vērošana
Slīteres Nacionālajā parkā		
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«Līdumiņu» dāliju
kolekcija Nevejā
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z+371 28861445
xinabrauna@inbox.lv

Anuži
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TALSU
NOVADS
Mērogs 1 km

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

Dizains: Ainars Gaidis
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Daba un kultūrvēsture novadā
un Ziemeļkurzemē

Lauku
labumu
un gardēžu
maršruts

Novadā ir lauku sētas un ražotnes,
kur var ne tikai nobaudīt dažnedažādus vietējos ēdienus, bet arī
iepazīt citus lauku labumus un
gudrības. Šīspuses lepnums ir
lībiešu un kurzemnieku tradicionālie ēdieni, tostarp arī sklandrausis, kas ieguvis ES garantētās
tradicionālās īpatnības zīmi.
Novada kulinārās iezīmes veidojušās
piekrastes lībiešu zvejnieku un
Dundagas pacēluma arāju –
kalna ļaužu tradīciju
mijiedarbībā. Rezultāts ir
gards un daudzveidīgs!
Bukstiš, dižrouš, pepants pleksts,
drupantmaiz un pļediņ. Pūtels,
rūgšpiens, skābputr, rūšrāciņ a
slapnam. Visād eidan, visāds
rikts, – cileks paliek stipars dikt!
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«Jumari»,
bioloģiskā
saimniecība
Valpenē

Χ

Ģimenēm ar bērniem un nelielām grupām:
iepazīšanās ar kazu un aitu saimi, iespējama
kazu siera iegāde, zemeņu, aveņu lasīšana, dalība
lauku darbos.
z +371 26486248 xklavnieki@gmail.com

Δ

Dundagas centrā. Ģimenēm ar bērniem,
skolēniem u.c.: alpaki, lamas, strausi, šinšilas,
pundurtruši, minicūciņas, aitu cūkas, kamielis,
mandarīnpīles, cekulpīles, pāvi. Batuts, lauku pirts.
z +371 26378042 xevitalauksteine@inbox.lv

Ε

Elma Zadiņa cep ne tikai dižraušus, bet, izmantojot
samaltus kviešu un rudzu graudus,
gatavo pūteli. Sklandrausis, dižrausis, burkānrausis, žograusis - dzirdēts un garšots, bet īstu šī
veselīgā rauša meistaru nav nemaz tik daudz.
z +371 29444395 ”+371 63232293

«Kļavnieki»,
lauku sēta
attīstībā
Dundagā

Eksotiskā
Dundaga
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Dižraušu
un pūteļa
degustācija
Dundagā
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Vilnas fabrikas
darbnīca
Dundagā

Γ

Pāces vilnas
fabrika

Η

«Kalēji»,
zirgaudzētava
Pācē

Ι

Ι

ϑ

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

Krodziņš
«Pie Pūpola»
Dundagā

ϑ

Laimīgo
ķirbju zeme
Dundagas
«Amalēs

Vilnas pildījuma segu un spilvenu šūšanas
darbnīca, izmantojot Pāces fabrikā dabīgi
apstrādātu 100% Latvijas aitu vilnu.
z +371 26311838
xvilnasfabrika@inbox.lv
Pāce ir vienīgā vieta Kurzemē, kur vēl pārstrādā
vilnu un vienīgā Latvijā, kur veic pilnu vilnas
pārstrādes procesu, turklāt saglabājot tās dabīgās
īpašības. Šis rūpals te jau no 19.gs. beigām.
Ekskursijas, dziju iegāde.
z +371 26151720 xvilnasfabrika@inbox.lv
ywww.pace.lv
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«Līdumiņu»
dāliju kolekcija
Nevejā
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Ciemos pie Edītes Seipules. Vīnogas, paprika,
ķirbji, arbūzi, tomāti, melones, rododendri u.c.:
saimniecības apskate, padomi audzēšanā, dārza
veidošanā, veselības uzlabošanā, degustācija, stādi.
z +371 29948167 xkirbju-seklas@inbox.lv
ywww.kirbji.lv

Λ

Veselīga
dzīvesveida
centrs
„Mežlīdumi”
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Lībiešu ēdieni
Mazirbes
«Stūrīšos–
Brankos»
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Zivis Mazirbē
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Zivju
kūpināšana pie
Andra Pitragā

Ο

Π

Π

Saimniecības apskate, izjādes. Ganībās arī Latvijas
brūnās un zilās šķirnes govis.
z +371 26497430
Maltītes, tikai iepriekš pasūtot: Siļke ar rūšrāceņiem, pelēkie zirņi ar speķi, uz ugunskura vārīta
zupa, Dundagas krēms, Užavas alus. Izbraucieni
grupām ar padomjlaiku visurgājēju. Naktsmītne.
z +371 29197900, 26554001
xpupoli9@inbox.lv
ywww.celotajs.lv/lv/e/pupoli
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Sklandrauši,
bukstiņbiezputra,
šprotes
Kolkas
«Ūšos»

Θ

Zivju
kūpināšana
«Pūpolos»,
Kolkā
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«Ziedkalni»
Dūmelē
zaļais
sertifikāts

Dārzu veidojusi kolekcionāre, selekcionāre
Rita Bumbiere. Tagad turpina viņas dēls.
Dāliju audzēšanas gudrības, stāsts par
ziemeļu āmuli.
z +371 28646859
Zilo kalnu virsotnē. Veselīga dzīvesveida
ābece, semināri, pirts, masāžas. Audzē
dārzeņus, pākšaugus, gatavo vienkāršus
ēdienus bez dzīvnieku valsts produktiem.
Naktsmītne.
z +371 26543781, 26185402,
xansis.roderts@gmail.com
Izcila lībiešu pavāra gatavoti ēdieni - savlaicīgi
piesakoties un vienojoties! Stāsts par Taizeļu
dzimtu un lībiešiem. Lībiešu seno sadzīves
priekšmetu kolekcija. Šeit viss ir sens un īsts!
Naktsmītne.
z +371 29469165 xingaleo2@inbox.lv
Iespēja iegādāties kūpinātas zivis.
z +371 26465991, 26114424
Zivju degustācija, dalība kūpināšanas procesā,
dažādi seno žogu veidi. Zivju iegāde —
kūpinātas, svaigas butes, dažreiz brekši,
vējzivis, laši. Makšķerniekiem - iespēja tikt
pie svaigi kūpinātām, pašu ķertām zivīm.
Jāpiesaka iepriekš! Brīvdiena – svētdiena.
Naktsmītne.
z +371 26493087
xandrisantmanis@inbox.lv
yhttp://www.pieandrapitraga.lv
Saimniece Dženeta Marinska ceļotāju grupām
siltajā laikā piedāvā senos vietējos ēdienus —
bukstiņbiezputru un žograušus (sklandraušus,
lībiešu val. — sūrkak). Piedāvā arī pastaigu
(1 km) Kolkas zivsaimniecības vēsturē «No
Rēveles ķilavām līdz Rīgas zeltam» ar Latvijas
labāko šprotu degustāciju. Vēsajā sezonā
piedāvā sklandraušu meistardarbnīcas
nelielām grupām, līdz 10 cilvēkiem.
Naktsmītne.
z +371 29475692 ”+371 63276507
xinfo@kolka.info ywww.kolka.info
Dalība zivju kūpināšanā un degustācijā.
Atpūtas vieta, vieta sporta spēlēm. Rīgas
līča krastā, īsi pirms iebraukšanas Kolkā no
Melnsila puses. Telšu vieta.
z +371 28311813
Medus, medus produkti, dārzeņi. Dūmeles
SPA. Naktsmītne. z +371 29417229
xsia.ziedkalni@gmail.com
ywww.ziedkalni.lv
senioriem
draudzīgs

ES garantētās tradicionālās
īpatnības produkts

