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Dundaga kihelkond

  Līvõvīţli
      kilgsõ

              Liivipärast  
avastamas ehk reis 
  mööda Liivi randa     
     Lūž-Pizā-Īra-Ūžkilā- Sīkrõg- 
Irē-Kuoštrõg-Pitrõg- Sǟnag- 
           Vaid-Kūolka-Mustānum 
Teekonna marsruut kulgeb läbi vanade 
liivi kalurikülade, Sīkrõgist kuni Kolkani, 
mööda kitsast maasiilu piki Suurmerd 
e. Läänemerd ühel pool, jättes metsa-ja 
rabaküllase Slītere rahvuspargi sisemaise 
osa teisele poole. Iga küla säilitab pelgalt 
siinsetele paikadele ainuomast vanade 
kalurikülade ehitusliku omapära ja 
maastiku diskreetset sarmi.     
Marsruudi lõppedes või ka alguses võib 
teha peatuse Kubali koolmuuseumis, et 
ise liivi keeles rääkimist proovida, Dundaga 
lossis võib kuulata pajatusi paruni poolt liivi 
kalameestele peale pandud mõisatööde ja 
lõivude maksmise kohustusest ning sellest 
tingitud nn. liivlaste mässust. Muidugi 
tasub üles ronida Slītere majakatorni, 
haaramaks silmadega tihedaid Undžavas 
metsamassiive, mis olid enne suurteede 
rajamist üsnagi raskesti ületatavaks piiriks 
rannakülade liivlaste ning kõrgendikel 
asutsevate nn. maameeste vahel. 

Dundaga kihelkonna  
turismiteabekeskus
z+371 29444395  ”63232293
xtic@dundaga.lv
ywww.visit.dundaga.lv       

ywww.dundagaspils.lv     ywww.kubalmuz.lv  
ywww.kolka.lv                    ywww.livones.net

Kolka neem infokeskus
z+371 29149105
xkolkacape@inbox.lv
ywww.kolkasrags.lv

 Looduskaitsevalitsuse Kurzeme 
piirkondlik administratsioon
”+371 63286000
 xkurzeme@daba.gov.lv
 ywww.daba.gov.lv

Looduskaitsevalitsuse Kurzeme 
piirkondliku administratsiooni  
looduskoolituskeskus «Slītere», 
Šlītere majakas
z+371 28385025
xandra.ratkevica@daba.gov.lv
 ywww.daba.gov.lv

Liivi rahvamaja, Mazirbe
z+371 26159870,   2. korrusel 
z+371 29463028, 20383578
ywww.livones.net
ywww.kolka.lv
Kolka liivi keskus «Kūolka»,  
z+371 25902280, 29198596
y www.kolka.lv D
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Kohalikud giidid: Ina Brauna
Kohalik ning Põhja –Kuramaa loodus, 
kultuurilugu. 
z+371 28861445          S
xinabrauna@inbox.lv 

Edgars un Veronika Milleri 
Mazirbe ja Liivi rand.  
z+371 29463028
        20383578      ∇ 
 xegaars@inbox.lv

Kohalikud giidid: Aina Pūliņa
Dundaga loss, Dundaga ja Dundaga 
kihelkond. 
 z+371 28697226          ∇
 xtic@dundaga.lv

Kohalikud giidid: Ineta Aulika
Jalgsi-ja rattamatkad Kolka - Ēvaži – 
Melnsilsi ümbruses.
z+371 29297797           ∇
 xineta.silina@gmail.com

Kohalikud giidid: Vilnis Skuja 
Läti üks kogenum loodusuurija. 
Loodusvaatlused Slītere rahvuspargis.
z+371 29365230          S    
 xvilnis.skuja@daba.gov.lv

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
Kubali 

koolmuuseum/ 
Kubal skūol

Taami murde proovimine. Läti vanim tänapäevani 
säilinud puidust koolihoone (19.saj.). Klassi sisustus, 
mantelkorsten, ennistatud õu ning jalutusrajad 
”+371 63254335   z+371 26332238
xkubalmuz@dundaga.lv    ywww.kubalmuz.lv

Χ
Dundaga loss/ 

Dūoņig nīnõ

1859.a. teatas parun Karl Osten-Sacken valla 
rannamaade rentnikele uutest renditingimustest, 
mistap neilt nõutav rent ületas isegi viljaka Semgallia 
(Zemgale) kroonutalupoegade oma. Karmistunud 
kohustused põhjustasid 1860.a. nn. Liivlaste mässu.
Ekskursijas:  z +371 29444395   xtic@dundaga.lv 
”+371 63237860           ywww.dundagaspils.lv      

Δ
Šlītere tuletorn/ 

Šlītõr bōjk

Saaremaa ja ranna -vaated üle Undžava laiuvate 
metsade. Eelneval ettetellimisel võib külastada Ozolsi 
maja ning vaadata rahvuspargist tehtud filmi.  
z +371 28385025     ywww.daba.gov.lv
xandra.ratkevica@daba.gov.lv

Ε
Sīkrags / 

Sīkrõg

Kaluriküla. Riikliku tähtsusega ehituslik mälestusmärk, 
keskosas on säilinud ajaloolised ehitised, hoonestuslik 
struktuur, teedevõrk, maastik, iseloomulik siluett. 
Tegemist on ühe vanima liivlaste asundusega (mainitud 
juba 1387.a.). 17.saj. oli Põhja –Kuramaa üks tähtsaim 
väikesadam. Tänapäeval tegutseb külalistemaja, küla 
läbib nn.Väikeveduri (Mazbānītis) jalgrattatee, kunagise 
rongijaama asukohas on mälestuskivi.

Φ
Mazirbe / 

Irē

Kuni 20.sajandi keskpaigani oli siin liivlaste suurim 
asustus ning kultuurikeskus. Siin võis tajuda juba 
midagi linnamelu taolist. 1923.a. asutati liivi ühiskondlik 
organisatsioon Liivi Liit. Tänapäeval asuvad Mazirbes 
Liivi rahvamaja, palju külalistemaju, endine merekooli 
hoone, luteri kirik ning LELK Rekollektsioonide keskus. 
Kunagise kitsarööpmelise raudtee jaamahoone 
koopiaga võib tutvuda Ventspilsi Vabaõhumuusemis. 

Γ
Liivi 

rahvamaja / 
Līvõd rovkuodā

Mazirbe keskel asub Liivi rahvamaja, mis ehitati 1939.a., 
rahvamajal on meenutustahvel tekstiga: «Selle maja 
on liivlased püstitanud oma isamaa Latvia ja hõimlaste 
Eesti, Soome ja Ungari rahva abil». Igal aastal toimuvad 
augustikuu esimesel laupäeval liivi pühad.       
z +371 26159870.   Etnograafiline tuba 
2.korrusel  z +371 29463028, 20383578
ywww.livones.net

Η
Mazirbe «Stūrīši–

Branki»

Liivi köögi lõunasöögid: kartuli-odrakruubipudru, 
kiluleivad, liivi kohv, plaadisaiad jne. Vanade 
olmeesemete kollektsioon. Kõik on vana ja ehtne!  
z +371 29469165       xingaleo2@inbox.lv

Ι
Košrags / 
Kuoštrõg

Kaluriküla. Riikliku tähtsusega ehituslik mälestusmärk, 
kujunes välja 17.saj. Kaitse all on hooned, ruumiline 
paigutus, teedevõrk, iseloomulik reljeef. Košrags  oli 
oluline majanduslik ning kultuuriline keskus, 19.saj. 
keskel tegutsesid siin esimene liivi külakool, sajandi 
lõpus olid siin tuuleveskid, vesiveskid, siin töötasid 
paadiehitajad. Kevaditi saabusid paatidega Saaremaalt 
tulnud tööotsijad. 1932.a. rajati sadam, 1938.a. muul 
meremuda kogumiseks. Teaduslike ekspeditsioonide 
käigus talletati Košragsis kõige rohkem liivi 
folklooripärandit. Praegu on siin kaks külalistemaja. 

ϑ
Pitrags / 

Pitrõg

Esmakordselt mainitud dokumentides 1582.a. Nimistus 
on ainult 4 talu, küla tekkimise kohta on muistend, 
mis räägib, et olid tulnud neli saarlasest venda, kes 
ehitasidki talud: Kurg, Tōriz, Sīm, Jōk. Mererannas on 
näha kunagise muuli jäänukeid. Muul rajati 1938.a. 
meremuda kogumiseks, et sellega kehva maad 
rammusamaks teha. Pitragsi karidele on sõitnud 
arvukalt laevu, tuulte vaibudes võib näha nende vrakke. 
Küla keskel asub 1902.a. ehitatud baptistide palvemaja.

Κ
Pitragsi 
«Krogi»

Pitragsi Andriselt saab suitsukala, vanade aedade 
kollektsioon, majutus. 
z +371 26493087  xandrisantmanis@inbox.lv
ywww.pieandrapitraga.lv

Λ
Saunags / 

Sǟnag

1583.a. registris on mainitud kaheksat tālu, 1731.a. 
ainult kolme: Buncke Pritiz, Melcke Ans ja Walke 
Angeck. Nimetatud talud moodustasid küla 
keskosa. Aja jooksul ehitati nende kõrvale teisi 
talusid, elanikud kutsusid toda Saunagsi osa Uhkeks 
Saunagsiks (Dižsaunags). Praegu elatakse talviti ca 
6 talus, suviti umbes 28 talus. Külas on keskajast 
pärinev kalmistu – Vanakalmistu mägi.  

Μ
Vaide / 

Vaid 

1935.aasta rahvaloenduse andmetele elas Vaides 
106 inimest. 1939.a. oli külas 21 talu, suurimad 
olid: «Lāži», «Lekši», «Vecroči», «Jaunroči». «Lāži» 
talus sündis Nika Polman (1823) – esimene haritud 
liivlane, oli vallakooli õpetaja (toona asus see 
Košragsis, «Žoki» talus, samuti Kolka luteri  
koguduse köster. 

Ν
Vaide 

«Purvziedi»

Peremehe paljuaastase kogumistöö vili, rohkem  
kui 600 metsloomasarve, looduskaitsealane 
väljapanek, majutus.  
z +371 29395624
yhttp://viesunamiem.lv/purvziedi

Ο
Kolka neem/ 
Kūolka nanā

Kolka neeme (Domesnes) on esmakordselt 
mainitud 1040.a. Mervali ruunikivil (Rootsis). 
Läti mererannikul üks väljapeetum maanina, 
kus ristuvad kaks merd, tuletornid, rändlindude 
marsruudid ja erinevad rahvused. Rohkete 
karide tõttu on siin hukkunud arvukalt laevu. 
Praegu töötab tehissaarele ehitatud tuletorn. 
Rahvusvahelise tähtsusega rändlindude 
kogunemispaik. Puhkehooajal pakutakse 
toidlustamist ja majutust. Võib tellida paadisõidu
(z+371 29394504) kuni Kolka tuletornini.
Infokeskus. z +371 29149105     
xkolkacape@inbox.lv      ywww.kolkasrags.lv

Π
Kolka / 
Kūolka

Asustust on esmakordselt mainitud 1387.a. 
(«Domesnes»), toda nimetust kasutati 
dokumentides kuni 20.sajandini. 1770.a. oli Kolkas 
neli talu: «Krogi», «Ūši», «Vecvagari», «Kabriki» – oli 
kõige vanem talu. Kolka on ainuke liivi rannaküla, 
mis on viimase viiekümne aasta kestel arenenud. 
Siia tulid 20.sajandi 50.ndatel aastatel elama paljud 
rannakülade elanikud, sest nõukogude võim 
keelas merel kalalkäimise. Kolkast sai kalurikolhoosi 
keskus. Praegu tegelevad Kolkas kalandusega 
kalatöötlusvabriku «Līcis-93» tsehh, kohalikud 
kalurid ja kalasuitsetajad. Suitsukala pakub «Pūpoli», 
z +371 28311813. 
Kolkas on kolme konfessiooni kirikud – katoliku, 
õigeusu ja luteri kirikud.       ywww.kolka.lv

Θ
Kolka 
«Ūši»

Köögiviljapirukad (sklandrausis) ja kartuli-odrakruu- 
bipudru. Jalutuskäik koos Dženeta Marinskaga 
– tööstuslik Kolka «Reeveli kiludest Riia kullani». 
Läti parimate šprottide degusteerimine. Majutus.  
xinfo@kolka.info
z +371 29475692     ywww.kolka.info

Ρ
Kolka liivi 

keskus 
«Kūolka»

Valdajad – Liivi liidu Kolka grupp. Vanade 
majapidamisesemete kollektsioon, liivlastest 
ja Põhja-Kuramaa ajaloost pajatav kirjandus, 
liivikeelsed helisalvestised.      
z +371 25902280, 29198596 
ywww.livones.net           ywww.kolka.lv
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