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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
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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

Dundagas
  novads 

  vēsajā laikā
Vēss laiks nav šķērslis, lai atvilktu elpu. 
Katram, protams, ir sava izpratne par 
labu atpūtu – vienam derēs skarbās 
Kolkasraga vētras un ledus krāvumi, 
citam – putnu vērošana vai mierīga 
makšķerēšana. 
Kārtīgu kāju izlocīšanu piedāvā dabas 
takas Slīteres Nacionālā parka meža 
aizvējā. Arī vietējie gidi ir pieejami 
un sagatavos maršrutus dažādām 
gaumēm. Tie, kam vairāk tīk atrasties 
omulīgi siltās telpās, var izmantot 
Pāces Vilnas fabrikas un Dundagas 
viduslaiku pils viesmīlību, arī degustējot 
sklandraušus pilī, vai arī paši piedalīties 
raušu gatavošanas meistarklasē Kolkas 
«Ūšos». Arī karsēšanās kādā lauku pirtī 
šajā gadalaikā būs pašā laikā!

Duntke un riņķe apkārt dzīvšen notiek  
un i ko dārt aukste gād laike a. Pa prov,  
var ciert pa paš Kolksrāg, adar pa kād 
dābs tak meže iekš. Vo, ja cileks i dikt 
nosāls, ta jem un sildes a Pāc ait vill  
vo Dundags pile, nosmeķe kād  
rittig sklandrauss a kārst tēj vo  
elīž kāde lauk spā. 

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



Ν
«Pītagi» 
Košragā

Pirts ar dzesēšanos mazā baseiniņā (2x2 m).   
Iespējami papildpakalpojumi: pēršana ar 
dažādām slotiņām, ar ieziešanu (medus, sāls, 
skrubis), masāža. Jāpiesaka iepriekš. Naktsmītne. 
z+371 29372728    xpitagi@pitagi.lv
ywww.pitagi.lv

Ο 
Ragu kolekcija 

Vaides 
«Purvziedos»

Saimnieka Edgara Hausmaņa vāktā ragu 
kolekcija, kuru veido vairāk nekā 600 ragu, no 
tiem aptuveni 350 aļņu ragu. Kolekcijas eksponāti 
nav medību trofejas, bet atrasti mežsarga gaitās. 
Vēl apskatāma dabas aizsardzības ekspozīcija. 
Naktsmītne.  z+371 29395624

Π 
Kolkasrags

Kolkasraga (Domesnes) vārds pirmo reizi minēts 
(1040.) rūnu akmenī Zviedrijā. Drošai kuģu 
satiksmei zemūdens sēkļa galā uz mākslīgas salas 
atrodas Kolkas bāka, Baltijas lielāko kuģu kapsētu 
pie raga atstājot vēsturei. Starptautiski nozīmīga 
migrējošo putnu atpūtas vieta. 
z+371 29149105   xkolkacape@inbox.lv
ywww.kolkasrags.lv

Mobilā Θ
pirts Kolkasragā

Ekstrēmāku izjūtu cienītājiem – ar iespēju 
atdzesēties tieši jūrā.  z+371 29323048.

Ρ
Sklandraušu 

meistardarbnīca 
Kolkas «Ūšos» 

Saimniece Dženeta Marinska vēsajā sezonā,  
no rudens līdz pavasarim, piedāvā sklandraušu  
(žograušu, dižraušu, lībiešu val. — sūrkak) 
darbnīcas nelielām grupām, līdz 10 cilvēkiem. 
Naktsmītne. 
z+371 29475692     ”+371 63276507
xinfo@kolka.info         ywww.kolka.info

Σ
Kolkas līvu 

centrs «Kūolka»

Seno Kolkas iedzīvotāju - lībiešu sadzīves 
priekšmetu kolekcija, kultūra, paražas, 
videofilmas, lībiešu valodas ieraksti un suvenīri. 
Vēsajā laikā atvērts otrdienās 12.00 – 15.00, 
pārēja laikā apmeklējums iepriekš jāpiesaka. 
z+371 25902280, 29198596

Τ
«Vītoli» Kolkā

Latviešu pirts (iepriekš piesakot – arī klasiskā 
masāža), viesību telpa ap 20 cilvēkiem. 
Naktsmītne.          ywww.lai-ripo.lv/atputa/
z+371 29135764 xannabj@inbox.lv

 «Ziedkalnu» α 
SPA Dūmelē

Pirts, pirtnieka pakalpojumi, dažādas SPA 
procedūras, klasiskā masāža, īpašā Dūmeles 
augu masāža, medus, medus produkti, dārzeņi. 
Naktsmītne.   z+371 29417229  
xsia.ziedkalni@gmail.com  ywww.ziedkalni.lv

⎞
Gadskārtu 
notikumi 

vēsajā laikā

Putnu vērošanas dienas Kolkasragā: īpaši aprīļa 
vidū un oktobra sākumā;
Leģendu nakts Dundagas pilī: oktobra pēdējā 
sestdienā;
Makšķerēšana jūrā - sacensības Kolkā: oktobrī 
vai novembrī;
Līvu karoga svētki Mazirbē un Kolkā: novembrī;
Ziemas saulgriežu svinības Kolkasragā;
Vētras un ledus krāvumi Kolkasragā

⊕
Kafejnīcas

Bistro «Vecā pirts» Dundagā
z+371 63242331
Kafejnīca «Krūziņi» Dundagā
z+371 29174944

           zaļais                        senioriem                   ES garantētās tradicionālās
 sertifikāts                  draudzīgs                    īpatnības produkts

Β
Dundagas pils 

un apkārtne

Lielākā pils Ziemeļkurzemē, no 13. gs., degusi un 
vairākkārt pārbūvēta. Daudz teiku un nostāstu. 
Mūsdienās - svētku, kāzu svinību, ekskursiju, 
degustāciju, un ērtu naktsmītņu vieta. 
Ekskursijas:  z +371 29444395 
”+371 63237860   z29478393
xpils@dundaga.lv       ywww.dundagaspils.lv 

Χ
Sklandraušu 

un pūteļa 
degustācija 

Dundagā     

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 gardā un veselīgā rauša 
meistaru nav nemaz tik daudz. 
z +371 29444395    ”+371 63232293 
xtic@dundaga.lv

 «Kalēji», Δ
zirgaudzētava 

Pācē

Saimniecības apskate. Ganībās arī Latvijas brūnās un 
zilās šķirnes govis. 
z +371 26497430

Ε
Pāces vilnas 

fabrika

Pāce ir vienīgā vieta Kurzemē, kur vēl pārstrādā vilnu 
un vienīgā Latvijā, kur veic pilnu pārstrādes procesu. 
Šis rūpals te uzturēts jau no 19.gs. beigām. Ekskursijas 
no janvāra līdz augusta beigām, pavasarī gaidītas arī 
skolēnu grupas, dziju iegāde.   z +371 26151720
xvilnasfabrika@inbox.lv  ywww.pace.lv

Φ
Vilnas fabrikas 

darbnīca 
Dundagā

Vilnas pildījuma segu un spilvenu šūšanas darbnīca, 
izmantojot Pāces fabrikā dabīgi apstrādātu 100% 
Latvijas aitu vilnu.      xvilnasfabrika@inbox.lv
z +371 26311838   

 Atpūtas Γ
komplekss 

«Jaunemari» 
Dundagā

Atpūtas komplekss. Divas svinību zāles (līdz 30 un  
līdz 100 personām), kamīns, pirts, turku pirts, baseins 
(3x5 m), virtuve. Naktsmītne. 
z+371 29432740

 «Pasaku Η
namiņš» 
Dundagā

Guļbūves mājiņa ar pirti, baseinu, kamīnu. Telpas 
nelielām svinībām.  No terases skats uz ezeru. 
Naktsmītne.      z+371 22074210

Ι
«Pūpoli» 
Dundagā

Sauna, āra kubls, kamīnzāle. Izbraucieni ar 
padomjlaiku visurgājēju. Naktsmītne. 
z +371 29197900, 26554001
xpupoli9@inbox.lv    ywww.celotajs.lv/lv/e/pupoli

ϑ
Veselīga 

dzīvesveida 
centrs 

«Mežlīdumi» 

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

Κ
«Jaunlīdumi» 
Lapmežciemā

Brīvdienu māja ar pirti, viesību telpām, kamīnu Zilo 
kalnu kraujas malā. 
z +371 29467556     xjaunlidumi@inbox.lv
ywww.jaunlidumi.viss.lv

 Dabas Λ
takas Slīteres 
Nacionālajā 

parkā

Arī vēsajā gadalaikā ir pieejamas labiekārtotas 
pastaigu dabas takas – Ēvažu stāvkrasts (0,6 km), 
Kolkasraga priežu taka (1,2 km), Pēterezera (3,4 km)  
un Šlīteres taka (1,2 km).

Μ
Lībiešu ēdieni 

Mazirbes 
«Stūrīšos –

Brankos»

No agra pavasara līdz ziemas sākumam - izcila 
lībiešu pavāra gatavoti ēdieni - savlaicīgi piesakoties 
un vienojoties! Stāsts par Taizeļu dzimtu un 
lībiešiem. Lībiešu seno sadzīves priekšmetu kolekcija. 
Naktsmītne. Šeit viss ir sens un īsts! 
z +371 29469165
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