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Dundagas novads

Ventspils 85

RĪGA 150
Talsi 33

RĪGA 154

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

iz
ai

ns
: A

in
ar

s 
G

ai
di

s

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

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

Dundagas 
novada 

vertikāle -  
   dievnami, 

torņi un bākas!
Iespēja ieraudzīt Dundagas 
novadu "vertikālē": iepazīties 
ar dievnamu dažādību, to 
kultūrvēsturiskajām vērtībām, 
šodienas dzīvi. 
Novadā ir četru dažādu konfesiju 
dievnami, kā arī luterāņu baznīcas 
Rekolekciju centrs Mazirbē. 
Maršruts vijas cauri visam 
novadam, no Dundagas līdz 
Kolkai, tajā iekļautas arī bākas un 
torņi, kuros vistiešākajā veidā var 
pakāpties pa vertikāli. 

Brouc šuorp un paklouses, kā baznīc 
torņes zvān dunge un pasrouges no 
Šlīters bāk  – Undžavs bieze mēž ka 
uz deln! Un putan torņ augstumes 
visād lidoņ plodznes un čivne  
pe paš auss!

Mērogs 1 km

M
ērogs 1 km



Ι
Pitraga 

baptistu 
baznīca

Draudze Pitragā dibināta 1890.g. 1902.gadā par 
kapteiņa Damberga līdzekļiem celtais lūgšanu 
nams Pirmajā pasaules karā izdedzis, 1925.g. 
atjaunots, 20. gs. beigās remontēts, bet tā veidols 
nav mainīts kopš atjaunošanas. Baznīcas zālē - 
gleznotāja V. Krēsliņa dāvināta altārglezna (1991.). 
z+371 22018468
ywww.lbds.lv/draudzes/

ϑ
Putnu vērošanas 

tornis pie 
Kolkasraga

Tornis atrodas pie Priežu dabas dabas takas 
stāvlaukuma, uzbūvēts 2013.g. Koka tornim ir  
6 stāvi jeb līmeņi, torņa augšējās skatu platformas 
augstums ir 16 metri. No torņa paveras skaists 
skats Lielās jūras pusē ar Kolkas bāku tālumā. No 
torņa ar binokli vai teleskopu putnus ērti vērot to 
migrāciju laikā, kad Kolkasraga apkārtnē stundas 
laikā iespējams saskaitīt pat vairākus desmitus 
tūkstošus putnu.

Κ 
Kolkasraga 

bākas

13.gs. šeit kurināti signālugunskuri, jo rags, kura 
zemūdens sēklis iestiepjas 7 km jūrā, vienmēr bijis 
kuģniecībai bīstams, pie tā esošā kuģu kapsēta 
ir lielākā Baltijas jūrā. Pirmais koka tornis, kura 
virsotnē kurināts ugunskurs, minēts 1532.g. 16.gs. 
te bijušas divas bākas, kas veidoja vaduguņu līniju 
pa sēkļa asi. Šodien no tām saglabājušies tikai 
drupu fragmenti. Mūsdienu Kolkas bāka ir vienīgā 
Latvijā, kas būvēta uz mākslīgas salas, darbojas no 
1884.g., kopš 1979.g. - automātiski, bez apkalpes.
Ar motorlaivu līdz bākai     z+371 29394504
z+371 29149105          xkolkacape@inbox.lv
ywww.kolkasrags.lv

Λ 
Kolkas 

evaņģēliski 
luteriskā 
baznīca

Tagadējā mūra baznīca celta 1885. - 1886.g. 
Padomju okupācijas laikā stipri izpostītais 
dievnams tagad atkal atjaunots. Dokuments, 
ko atrada 1992.g., vēsta, ka senākā baznīca līdz 
1833.g. trīs reizes mainījusi atrašanās vietu. 
Spēcīgs akcents dievnama atturīgajā interjerā ir 
modernā stilā risinātā altārglezna - triptihs -  
mākslinieces Helēnas Heinrihsones 1993.g. 
dāvinājums. 
z+371 26057021
ywww.piltenesiecirknis.lv

Μ
Kristus 

dzimšanas 
Kolkas 

pareizticīgo 
baznīca

Ap 1885.g. daudzi Kolkas iedzīvotāji pārgāja 
pareizticībā un nodibināja draudzi. Vienīgais 
jūrmalas ciems, kur ap 1890.g. uzcelta pareizticīgo 
baznīca. 1982.g. draudzei nācās atteikties no sava 
dievnama, baznīca tika demolēta. Laukakmens 
mūra ēka ar sarkano ķieģeļu apdari un diviem 
sīpolveida kupoliem atjaunota 1989. - 1999.g. 
Zvans uzlikts 1936.g. 
”+371 63220489 
yhttp://www.pareizticiba.lv

Ν
Jūras 

zvaigznes 
dievmātes 

Kolkas Romas 
katoļu baznīca

Pagājis vairāk nekā 900 gadu kopš pirmās 
katoļu baznīcas būves Kolkā. Gadsimtiem ilgi šīs 
konfesijas dievnama te nav bijis, līdz 1992. - 1997.g. 
veidojās katoļu draudze un radās nepieciešamība 
pēc sava dievnama. 1997.g. uz Kolku tika pārvesta 
1935.g. Sakas Grīņos celtā baznīca - koka guļbūve. 
Piebūvēts tornis, mainīts altāra iekārtojums. 
z+371 29793759, 29644609 
yhttp://www.kolka.lv

Β
Dundagas 

evaņģēliski 
luteriskā 
baznīca

Celta 1766. g. un līdz 20.gs. 20.gadu sākumam 
kalpoja abām draudzēm - vācu un latviešu. 1897. g. 
agrākā torņa vietā uzbūvēja tagadējo slaido torni. 
Saglabājusies arī interjera senā iekārta. Jaņa Rozentāla 
altārglezna «Lieldienu rīts» (1912.), zemnieka Anša 
Dinsberģa būvētās ērģeles (1859.) un Kārļa Ulmaņa 
1936.g. dāvātā viesu grāmata ar ierakstu. 
z+371 29441563     ywww.piltenesiecirknis.lv 
Ekskursijas z+371 29444395, tic@dundaga.lv

Χ
Dundagas pils 

kapela 

Pēc pils uzcelšanas (13.gs.) katoļu laikos tajā ierīkoja 
kapelu, ko vēlāk izmantoja vācu draudze. 1872.gada 
ugunsgrēkā kapela kopā ar pili nodega. Pili atjaunoja, 
bet baznīciņu vairs ne. Latviešu draudzes vajadzībām 
Āžu muižā, 5 km no Dundagas centra, kopš 17.gs. 
pastāvēja koka baznīca. Apmēram 100 gadu tā 
darbojās vienlaikus ar pils kapelu. 
”+371 63237860        ywww.dundagaspils.lv 
Ekskursijas z+371 29444395  
xtic@dundaga.lv

Δ
Dundagas 

baptistu 
baznīca

Kopš dibināšanas 1867.g. Dundagas baptistu draudzei 
nav bijis sava dievnama, tā pulcējusies dažādās mājās. 
Baznīcas ceļ gadsimtos reizi, uz šo misiju bija aicināts 
mācītājs Haralds Anzenavs. Gandrīz 3 gadus ilgais 
būvniecības laiks noslēdzās 1995.g. nogalē, kad notika 
ēkas atklāšanas dievkalpojums. 
z+371 29174844      ywww.lbds.lv/draudzes

Ε
Dundagas  
TV tornis

1988. g. Dundagā darbu uzsāka radio un televīzijas 
mezgla 29. cehs, kurā ietilpa arī 203,2 m augstais TV 
retranslācijas tornis (ar antenu – 210 m). 80. gadu 
beigās Kurzemē uz Z no Talsiem bija vājas iespējas 
uztvert Latvijas TV signālu. Bez jumta antenas nevarēja 
iztikt, bet piekrastes iedzīvotāji bija bez TV pārraidēm. 
Tādēļ nolēma, ka šāda stacija jāceļ Dundagā. 
z+371 29109470

Φ
Šlīteres bāka

1849.g. būvētais Slīteres tornis, kurš par diennakts 
bāku kļuvis 1961.g., šodien ir otra vecākā saglabājusies 
navigācijas būve Latvijā. Tā bija arī viena no 
augstākajām ugunīm visā Baltijas piekrastē, jo 26 m 
augsto torni vēl paaugstina atrašanās uz Zilo kalnu 
kraujas. Neviena no Latvijas bākām neatrodas tik tālu 
no jūras - 5,3 km. No bākas augstumiem var vērot gan 
nacionālā parka teritoriju, gan citas bākas, pat Sāmsalā.
z+371 28385025
xandra.ratkevica@daba.gov.lv    ywww.daba.gov.lv

Γ
Mazirbes 

evaņģēliski 
luteriskā 
baznīca

Viena no skaistākajām Kurzemes piekrastes baznīcām, 
uzbūvēta 1868.g. Pirmā pasaules kara laikā krievu 
artilērija uzspridzināja baznīcas torni, tas atjaunots 
1927.g. 36 m augstais tornis kalpojis arī kā orientieris 
kuģotājiem Irbes jūras šaurumā. 1964.gadā baznīcu 
draudzei atsavināja. Dievnams piedzīvoja pamestību 
un demolēšanu, bet tagad atkal ir atjaunots. 
z+371 20074480    ywww.piltenesiecirknis.lv

Η
Rekolekciju 

centrs Mazirbē

Garīgas un fiziskas atspirgšanas vieta mācītājiem, 
draudžu darbiniekiem un pārējiem. Centrs atrodas 
teritorijā pie Mazirbes baznīcas un Mācītājmuižas. 
Darbi muižā vēl turpinās, arī pie parka izveides un
vides sakopšanas. z+371 26549433    
ywww.rekolekcijas.lv/mazirbe
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