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Lībiešu etnogrāfiskā kolekcija Mazirbē 
Līvõd entogrāfli kub Irēl 
Zilā govs uz mēles
Gotiņkonfekšu gatavošanas darbnīca nelielām grupām līdz 
15 cilvēkiem muzejklētī jeb 1880. gadā celtajā skolas palīgēkā. 
Vārīšanas procesa laikā – dažādas spēles lieliem un maziem. 
No Lībiešu krasta ciemiem savāktā etnogrāfiskā kolekcija.

8.
Mazirbes skola 
Mazirbe 
GPS: 57.676896, 
22.319273 
+371 29463028 
+371 20383578

Šlīteres bāka / Šlītõr bōjk 
Zilā govs puķēs
Šlīteres bākas apkārtnē pie Zilajiem kalniem patvērušies seni 
lapkoku meži, dzegužpuķu pilni purviņi un skaistas puķu pļavas. 
Mēs, zilās govis, tajās varam pieēst pilnu vēderu zilu gardumu! 

Skaties ZGP (zilās govs puķes) aplikācijā vai skrejlapā, iepazīsti 
iezilganās, zilās un zili violetās puķes, kas aug Slīteres Nacionālā 
parka pļavās un dabas taku mežos un purvos, nofotografē tās 
un saņem pārsteiguma balvu no zilās govs kādā no maršruta 
pieturas punktiem.

Šlīteres bāka un Dabas izglītības centrs. Bāka ir otra vecākā 
navigācijas būve Latvijā un vienīgā, kas atrodas tik atstatus 
(5 km) no jūras uz senā Baltijas ledus ezera krasta, saukta par 
Zilajiem kalniem. No augšējā stāva var redzēt Sāmsalu Igaunijā 
(ap 30 km). Te ir arī Slīteres Nacionālā parka Dabas izglītības 
centra mājvieta. Izstādes par Latvijas bākām, Baltijas jūras 
vēsturi un putnu migrāciju. 

Blakus bākai divas kājnieku dabas takas: 
Šlīteres (1,2 km garš lokveida maršruts, it kā es būtu piesieta 
pie ķēdes) un Kukaiņu taka (0,2 km garš taisns maršruts, 
it kā es bizotu no dunduriem).

9. Šlīteres bāka, Šlītere 
GPS: 57.628531, 
22.289204 
+371 28385025 
andra.ratkevica@daba.gov.lv 
www.daba.gov.lv 
www.slitere.lv

Šis maršruts ir piemērots gan grupām, 
gan individuālajiem ceļotājiem, 

tikai iepriekš par sevi jādod ziņa! 
Tas ved pa novada galveno tūrisma asi 

Dundaga–Mazirbe–Kolka. Bet var arī griezt 
asti gredzenā un ceļot pretējā virzienā, 

piedzīvojumā ietverot gan Ziemeļkurzemes 
pacēlumu, gan piejūras zemieni un

Lībiešu krasta ciemus, manas ieteiktās takas 
kombinējot ar citiem saistošiem tūrisma 
objektiem. Maršruta ass ap 45 km garumā 
ved pa asfaltētu šoseju, taču piebraukšana 
pie konkrētiem objektiem ir arī pa man 
tik tīkamajiem grants ceļiem. Esmu droša, 
ka savām interesēm atbilstošus piedzīvojumus 
te atradīs gan kultūrvēstures izzinātāji, 
gan gardēži un dabas mīļotāji.

Uz drīzu redzēšanos!  
Parakstos tā, kā mani sauc Lībiešu krastā – 

Siņņi nīem jeb zilā govs Mellene
līdz 2 h

1,5 h

Dundagas novada Tūrisma informācijas centrs / Dundagas pils, Pils iela 14 / +371 29444395 
tic@dundaga.lv / www.visit.dundaga.lv /  VisitDundaga,  Dundaga TIC,  visitdundaga

Jaunais biezpiena siers “Zilā govs” ar zilās govs šķirnes pienu 
un Dundagas piensaimnieku ražotnes pārējā produkcija: 
mīkstie svaigie sieri (“Taizelis”, “Mare”, Jāņu siers, brinza u.c.), 
knapsieriņš, jogurti, tostarp “Zaļās karotītes” produkti 
un Jāņu siers ar ES marķējumu “Garantētā tradicionālā īpatnība”.

10.
GPS: 57.509613, 
22.351518 
+371 26182900 
 DundagaPienotava 

www.dundagaspienotava.lv
20 min

Veikals “Pienenīte”, Dundaga 
Būod “Sēmdapuţkõz” Dūoņigs 
Zilā govs vēderā

Pastaiga kopā ar manu sugas māsu – 
Latvijas zilās šķirnes govi Pērli. 
Fotosesija.

11.
Saules iela 14, Dundaga 
GPS: 57.502789, 
22.354945 
+371 26378042 
 eksotiskodzivniekuparks

30 min

Eksotisko dzīvnieku parks Dundagā 
Vorõmō lūomõdtarā Dūoņigs 
Latvijas zilā



 Iepazīsimies! Latvijas zilā, saukta arī 
par jūras, līvu vai mēness govi – tā 
esmu es, zilā govs Mellene! Man ir 

pusmēness veida ragi, kas tumsā spīd, 
bet izcelsme saistās ar Kurzemes 

jūrmalu aptuveni pirms 4000 gadiem.

Kādā lībiešu teikā par to ir skaidrs vēstījums. 
Bārenītei pazudušas ganāmās govis. Jūras 
māte, redzot bārenīti raudam, vietā devusi 
citas govis. Tikai tās no jūras iznākušas nevis 
tādas kā pazudušās raibaļas, bet zilas kā 
jūras ūdens. Tā šeit radās zilās govis.

Manas sugas māsas dzīvo arī tālāk iekšzemē, 
tomēr pašai vienmēr bijis mīļš jūras tuvums 

un zvejnieki. Kopā ar viņiem izstaigātas 
takas lībiešu piekrastes vigās un kangaros. 

Ziemā sapņoju par leknajām pļavām 
pie Zilajiem kalniem, no kurienes 
saimnieki man gādāja sienu.

Esmu izturīga, mainīga un nedaudz spītīga. 
Protu arī pārsteigt, tādēļ Ziemeļkurzemē 
mani varēsi atrast dažādos veidos: gan 

dūmakaini zilajā skatā no Šlīteres bākas pāri 
mežu damakšņiem un gāršām, gan zilajās 

pļavu puķēs. Varēsi iemācīties mani sasaukt

man vismīļākajā – lībiešu – valodā, un 
nogaršot kārumus no mana veselīgā piena. 
Un, kas zina – varbūt sastapsi arī mani 
pašu. To visu vari piedzīvot šajā maršrutā, 
kas kartē izskatās... nu, protams, kā mana 
muguras līnija, un vēl aste klāt.

Par to, ka joprojām esmu, jāpateicas 
galvenokārt senajām savstarpējām 

simpātijām ar lībiešiem, kā arī šodienas 
audzētājiem – entuziastiem un šķirnes 
saglabāšanas apvienībai “Zilā govs”. 

Oficiālajā reģistrā mūsu ir ap 800, 
bet īstenībā vairāk, jo daudzām no mums 
formalitātes šķiet kā govij segli – esam 
taču īstas dabas radības! 

S V E I K S ,  M A N S  D R A U G S !

Kolkas Lībiešu saieta nams / Kūolka Līvõd kubkuodā 
Zilā govs izzina
Dokumentāls videostāsts par manām sugas māsām Lībiešu krastā 
(ar subtitriem angļu valodā) un informācija par mūsu īpašo šķirni.

1. “Pastnieki”, Kolka 
GPS: 57.742077, 
22.584853 
+371 29402093 
lsn@kolka.lv 
 Livoniancommunityhouse

Priežu dabas taka, Kolkasrags 
Piedāgõd ilā radā, Kūolka nanā 
Zilā govs tako
Pastaiga Kolkasraga priežu takā ar vides interpretācijas 
elementiem: ieskats lībiešu folklorā un piekrastes dabas vērtībās. 
Zilās govs saukšana. Melleņu klimpas grupām Kolkas “Ūšos”.

2.
“Ūši”, Kolka 
GPS: 57.748468, 
22.595016 
+371 29475692 
info@kolka.info 
www.kolka.info

Ragu muzejs Vaidē / Sōrad kub Vaid kilās 
Zilā govs saiet ragos
Mākslinieces Ildzes Oses apgleznota gaismas instalācija 
“Zilā govs”. Ragu kolekcija: apskatāmi vairāk nekā 600 meža 
dzīvnieku nomestie ragi. Citi dabas brīnumi un ragu krēsls.

3. “Purvziedi”, Vaide 
GPS: 57.726882, 
22.459974 
+371 29395624 
www.viesunamiem.lv/
purvziedi

Pitrags / Pitrõg 
Zilā govs klausās Šaltmarī
Pitrags – lībiešu folkloras ciems. Te dzimusi un dzīvojusi izcilā 
lībiešu folkloras teicēja Marija Šaltjāre (1860–1930), ciemā saukta 
par Šaltmarī. Mantojumā viņa atstājusi vairāk nekā 200 izstāstītas 
pasakas un teikas, vairāk nekā 90 tautasdziesmas, rotaļu izklāstus 
un nostāstus par lībiešu sadzīvi. 

4. “Krogi”, Pitrags 
GPS: 57.701725, 
22.385956 
+371 26493087; 
andrisantmanis@inbox.lv 
www.pieandrapitraga.lv

Pie Andra Pitragā /  Aņdrõks jūs Pitrõgõl 
Zilā govs kokteil ī
Ganību žogi, citi seno žogu veidi un stāsts par tiem. 
Kultūras mantojuma zīme. Zivju kūpināšana un degustācija. 
Zilās govs kokteilis kafejnīcā “Tēriņtš” (Pitrõg 1582).

5. “Krogi”, Pitrags 
GPS: 57.701725, 
22.385956 
+371 26493087; 
andrisantmanis@inbox.lv 
www.pieandrapitraga.lv

Košraga “Pītagi” / Kuoštrõg “Pītagi” 
Mellene pozē mierā un klusumā
Fotosesija ar mani – Melleni. Melleņu uzpūtenis. Suvenīri.

6. “Pītagi”, Košrags 
GPS: 57.695405, 
22.362139 
+371 29372728 
pitagi@pitagi.lv 
www.pitagi.lv

Lībiešu tautas nams Mazirbē / Līvõd rovkuodā Irēl 
Zilā govs teikās
Ieklausīšanās lībiešu tautas visskaistākajās teikās, 
nostāstos un tradīcijās, tostarp teikās par zilo govi. Suvenīri.

Iepazīšanās ar namu, kas, kā vēsta uzraksts pie ieejas, uzcelts 
1939. gadā “ar savas tēvzemes Latvijas un ar savu radu tautu 
somu, igauņu un ungāru palīdzību.” Nams joprojām ir nozīmīgs 
lībiešu kultūras centrs. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 
Katru gadu augusta pirmajā sestdienā te notiek vērienīgi 
Lībiešu svētki.

7. Lībiešu tautas nams 
Mazirbe 
GPS: 57.683605, 
22.317728 
+371 28603233 
+371 29110828 
ievacdf@parks.lv 
www.livones.net
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