
Lībiešu krastā un  
Dundagas pagastā 
11. – 12. septembrī



Wild  ‘N’ Free    ✲   
Medījumu cienītāji it sevišķi tiek gaidīti Melnsilā. 
Mājas kafejnīcas saimnieka Justa un viņa labākā drauga Rako 
hobijs ir medības.  
Šeit labākie Latvijas savvaļas brieži transformējas labākajos 
burgeros un gaļas kulinārijas produktos, kas slēpjas zem 
zīmola Wild ‘N’ Free. Saimniecībā uz vietas tiek gatavoti burgeri, 
steiki, šašliki, pildītas paprikas un pankūkas, kuras būs iespēja 
iegādāties līdzņemšanai, lai pagatavotu mājās. Apmeklētāji 
varēs nesteidzīgi izbaudīt nelielā piekrastes zvejniekciema 
ainavai raksturīgos elementus, senās un mūsdienu arhitektūras 
līdzās pastāvēšanu. 

ńĒdienkarte:
• Savvaļas brieža gaļas burgeri «Wild ‘N’ Free» stilā. Ar siera 

zobiņiem, gurķa mēlīti un olīvu radziņiem-actiņām. 
DAtvērta 11. un 12. septembrī no plkst. 9.00 līdz 19.00 
2«Kārandas», Melnsils, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264   
957.64548, 22.57498
;Apmeklējums iepriekš jāpiesaka! 
1+371 2912 8403 (Justs)
ňApmeklējums līdz 6 cilvēku lielām grupām.
ŅNorēķini kafejnīcā tikai bezskaidrā naudā ar bankas karti.

Pie Elmāra    ✱
Piekrastes garšu un ēdienu baudījums Ģipkas «Jokos»!
Šajā vēsturiskajā lībiešu ciema sētā ikvienu ciemiņu sagaidīs viesmīlīgā 
saimniece Ieviņa Svitiņa, kura savus ciemiņus pacienās ar gardiem  
piekrastes ēdieniem. Šo ēdienu receptes piekrastē ir saglabājušās cauri  
gadsimtiem, vietējie ļaudis tās gatavo un liek galdā vēl šodien! Ieviņas  
dzimtas māju vēsture ir cieši saistīta ar Dundagas baronu Osten-Zakenu.  
Jau no mājas uzcelšanas dienas, šeit dzīvojuši vietējie ļaudis, kas  
nodarbojās gan ar zvejniecību, gan arī ar lauksaimniecību.

ńĒdienkarte:
• Avīzē cepta siļķe • Saldskābmaize
• Rūšrāceņi • Riekstiņi
• Biezpiens ar krējumu • Plātsmaize
• Skābputra • Rūgušpiens ar rudzu maizi un cukuru

DAtvērta 11. septembrī no plkst. 10.00 līdz 18.00.
2«Joki», Ģipka, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264
957.5704373, 22.6534011
1+371 2642 9973 (Ieviņa)
;Mājas kafejnīcas apmeklējums iepriekš jāpiesaka!
ňApmeklējums līdz 20 cilvēku lielām grupām. 
      Apmeklējuma ilgums līdz 1h.
ŉNorēķināšanās tikai skaidrā naudā!
CĢipkas «Jokos» var atpūsties arī ārpus Mājas kafejnīcu dienām!

Pie Mājas kafejnīcām būs izvietotas atpazīstamības zīmes. 

    Lībiešu krastā
      Dundagā un  
         apkārtnē

Vairāk informācijas:

ŉŅLielākajā daļā Mājas kafejnīcās norēķināšanās notiks 
      tikai skaidrā naudā.

ĹLai samazinātu vienreiz lietojamo trauku patēriņu, ēdieni  
tiks pasniegti arī jūsu līdzi paņemtajos traukos.

; Mājas kafejnīcas apmeklējums iepriekš jāpiesaka, zvanot  
uz dalībnieku norādīto tālruņa numuru.

FViesiem bez iepriekšējas rezervācijas apmeklējums iespējams  
atkarībā no brīvo vietu pieejamības.

;Aicinām būt atbildīgiem un neierašanās gadījumā laicīgi  
paziņot saimniekiem par rezervācijas atcelšanu.

łMājas kafejnīcas darbosies pēc kafejnīcu un restorānu terašu  
principa, līdz ar to, būs pieejamas ikvienam apmeklētājam.

ňMājas kafejnīcu apmeklētājus aicinām būt atbildīgiem un  
ievērot visus valstī noteiktos ierobežojumus epidemioloģiskās  
situācijas novēršanai.

4Informējam, ka Mājas kafejnīcu dienu norise var tikt filmēta  
vai fotografēta un iegūtie foto vai videomateriāli var tikt  
izmantoti publicitātes nolūkos.

6majaskafejnicas
=www.majaskafejnicas.lv 

Foto: Ieva Kristiņa, Inese Dāvidsone, Ainars Gaidis, Dundagas TIC materiāli,   
         mājas kafejnīcu dalībnieku kolekcija
Dizains: Ainars Gaidis



Dižraušu  
pietura 
Piedāvājuma centrā būs vecās «Zaļmežu» saimnieces tradicionālie dižrauši 
(citviet saukti arī sklandrauši, žograuši). Recepte noskatīta pēckara gados 
Pitragā, iznesta cauri kolhoza laikiem un nodota mazmeitai, kura turpina 
tos cept ar mīlestību un atbildību. Kafejnīcā būs iespēja baudīt gan tradici- 
onālos dižraušus pēc omammas receptes, gan sāļos raušus, kas gatavoti, 
improvizējot starp tradīciju un jaunradi. Būs pieejami mājas konditorejas 
pārsteigumi. 

ńĒdienkarte:
• Tradicionālie dižrauši pēc omammas receptes
• Sāļie dižrauši ar dārzeņu pildījumu
• Sāļie dižrauši ar šķiņķa un siera pildījumu
• «Yoni cupcakes»
• «Kolkas Gailītis»
• Kafija, tēja, zaptsūdens

DAtvērta 11. septembrī no plkst. 11.00 līdz 21.00 
2«Zaļmeži», Kolka, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275
957.738372, 22.582785
;Apmeklējums lielākām grupām iepriekš ir jāpiesaka!
1+371 2602 8009 (Rudīte)
ňApmeklējums līdz 10 cilvēku lielām grupām.
ŉNorēķināšanās tikai skaidrā naudā!
CMājas kafejnīcas apmeklētāji tiek aicināti uz ekskursiju baznīcā gida 
      pavadībā – par ziedojumu.

Mājas kafejnīcā būs iespējams iegādāties vietējos suvenīrus un zīmola 
“Ariza” mājas tekstilu (dvieļi, maisiņi, galdauti). Iepriekš piesakoties pie 
saimnieces Rudītes Rērihas, ir iespēja piedzīvot tantrisko masāžu.

✴

Krogs                   ✳ 
Melnsils
Melnsila krogs aicina nobaudīt šefpavāra pagatavotos izcilos ēdienus. 
Garda maltīte, jūras gaiss, saulriets kopā ar mīļoto cilvēku vai ģimeni 
– nu kas var būt labāks par šo? Visu ēdienreižu piedāvājums vēsta par 
dabas garšu un tās klātbūtni. Krodziņā tiek izmantoti vietējie produkti, 
dažādas zivis un gaļas ēdieni ikvienai gaumei. 

ńĒdienkarte:  Papildus ikdienas ēdienkartei krodziņš piedāvās  
                             Melnsila godu zupu – frikadeļu omlešu zupu. 
DAtvērta 11. un 12. septembrī no plkst 12.00 līdz 21.00 
2Melnsils, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264
957.650662, 22.581716
;Apmeklējums lielākām grupām iepriekš ir jāpiesaka!
1+371 2871 1911 
ňApmeklējums dažāda lieluma grupām.
BNorēķināšanās mājas kafejnīcā ar karti.
ŉInventāra noma tikai skaidrā naudā!
ĹMelnsila krogs dod iespēju atpūtniekiem ieturēt gardas maltītes 

visa gada garumā.

JEMĀD            ✵ 
PĀIKIST 
Pikniks dārza mežiņā
Kā pati saimniece Ginta stāsta: "Pankūku, paņčiņu, pļedu cepšana 
man saistās ar mammu, ar vecmammas "ķēķa" saldo smaržu, 
ar gaišo bērnību. Svētdienas rīti vai ziemas vakari ar pankūkām, 
brūkleņu "zapti" un karstu pienu ar medu. Pankūkas, paņčiņas,  
pļedas, tās gan ir kaut kas ļoti, ļoti JEMĀD PĀIKIST / no mammu 
vietām nākošs! Jau labu laiku mani iedvesmo un nomierina tādi 
mierīgi rīti, kad no tālajām, senajām mammu vietām atnāk idejas un 
viss Dārza Mežiņa piknikā piedāvātais ir nācis no pašām labākajām 
vietām – no mammu un vecmāmiņu vietām – viss Dārza Mežiņa 
piknikā piedāvātais ir JEMĀD PĀIKIST! Veseli ēduši un lai labi garšo."

ńĒdienkarte:
• Saldās mandeļu pankūkas ar brūkleņu/medus mērci 
• Sāļās zirņu/griķu pankūkas ar mārrutku mērci
• Kartupeļu pankūkas + ķirbju, tomātu, garšaugu  

sautējums "čatnijs"
• Sezonas salāti / dārzeņi, ogas, garšaugi, rieksti un sēkliņas, 

sējas idras un kaņepju eļļa 
• Rožu kombuča / Tējas sēnes fermentētais dzēriens
• Lavandas kombuča / Tējas sēnes fermentētais dzēriens
• Lupīnu+Cigoriņu "kafijas" dzēriens
• Kadiķu tumšā šokolāde, pašas gatavota

 
JEMĀD PĀIKIST piknika vieta ir iekārtota kā Gadalaiku dārzs –

 Ziemas galds (2 vietas),  
Pavasara galds (4 vietas),  
Vasaras galds (4 vietas) un  
Rudens galds/terase/skatuve (ģimenēm ar bērniem un  
grupām līdz 9 cilvēkiem).

Gadalaiku dārzā būs pieejamas radošās darbnīcas, jūrkociņu  
teātris un īpašas Gintas spēles.
Kādā brīdī uz Rudens terases notiks skaņu piedzīvojums 
Sekojiet informācijai JEMĀD PĀIKIST un  
Gintas Ernštreites 6lapā.

DAtvērta 11. septembrī no plkst. 13.00 līdz 18.00 un  
     12. septembrī no plkst 13.00 līdz 17.00
2Pie «Margrietiņām», 1.mazdārziņš pa kreisi, Kolka, LV-3275
957.736585, 22.582848
;Apmeklējums iepriekš ir jāpiesaka!
1+371 2622 0849 (Ginta)
ňApmeklējums līdz 9 cilvēku lielām grupām.
ŉNorēķināties iespējams tikai skaidrā naudā.



Zivju ķēķis
Mājas «Krogi» atrodas Kolkas pagasta  
Pitraga ciemā, kur saimnieko Andris Antmanis ar ģimeni. Zivis  
Andris kūpina jau vairāk kā 20 gadus un kūpināšanu veic pēc 
senām Lībiešu krasta zivju kūpināšanas tradīcijām. Šis ir ķēķis,  
kurā nav tikai zivis un, ja vēlies dzirdēt stāstus par un ap zivīm  
un tās nosmeķēt (nobaudīt), tad piebrauc, ienāc, parunāsim un 
nosmeķēsim.  

ńĒdienkarte:
• Zivju zupa
• Cepta zivs ar vārītiem kartupeļiem un mērci
• Kūpinātas zivis
• Dārzeņu salāti
• Biezpienu sacepums ar dzērveņu mērci
• Saldējuma kokteilis, kafija, sulas

DAtvērta 11. septembrī no plkst. 10.00 līdz 20.00 
2«Krogi 1», Pitrags, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275
957.701705, 22.385868
;Apmeklējums lielākām grupām iepriekš ir jāpiesaka! 
1+371 2649 3087 (Andris)
ňApmeklējums līdz 60 cilvēku lielām grupām.
ŉNorēķināšanās tikai skaidrā naudā!  
      Grupām iespējams sagatavot rēķinu.
CPapildus saimniecībā iespējams apskatīt vairāk kā 20 seno 

lībiešu žogu paraudus un nelielu seno darbarīku kolekciju.

✷Pilnu Muti
Māju kafejnīcā “Pilnu muti” būs iespēja baudīt to, ko izbauda itāļi - 
malkas krāsnī ceptas picas pēc itāļu receptēm. 2022.gadā ir plānots  
atvērt patstāvīgu kafejnīcu, kurā strādātu jaunieši un ceptu picas 
malkas krāsnī zem klajas debess tā, lai smaržo viss ciems! Tādēļ,  
saimnieki aicina visus nobaudīt piedāvājumu un izteikt savu 
vērtējumu, lai ir pārliecība, ka picu kafejnīca Mazirbē nākamgad ir 
nepieciešama. Būs iespēja iegādāties picas gan ēšanai uz vietas pie 
galdiņiem, gan līdzi ņemšanai. 

ńĒdienkarte:
• Malkas krāsnī ceptas picas
• Kafija, atspirdzinoši dzērieni
• Deserts 

DAtvērta 11. un 12.septembrī no plkst. 12.00 līdz 19.00 
2Mazirbes skolas pagalms, Mazirbe, Kolkas pag.,  
      Talsu nov., LV-3275
957.676498, 22.319112
1+371 2242 3294 (Rasa)
ňApmeklējums līdz 20 cilvēku lielām grupām.
ŉNorēķināšanās tikai skaidrā naudā! 
CLīdzās esošajā Muzejklētī varēs iepazīties ar lībiešu etnogrāfiskiem 
      sadzīves priekšmetiem, apskatīt gleznu izstādi un piedalīties 
      gotiņu konfekšu pagatavošanā.  
      Pieteikties: 1+371 20383578 (Veronika)

Pie Pūpoliņiem
Mīlestība iet caur vēderu!
Dundagas zemnieku saimniecībā «Pūpoli» saimnieki gaidīs  
ciemiņus mājas kafejnīcā «Pie Pūpoliņiem».
Apmeklētājus priecēs plašu atskaņotājs un mūzika. Iegādāties varēs 
saimnieces adītās zeķes un čībiņas.

ńĒdienkarte:
• Pupiņu zupa ar žāvētu cūkas stilbu, burkāniem, kartupeļiem un 

garšvielām, pikantais lauku sviests ar zaļumiem
• Dundagas krēms ar sulas mērci 
• Skābu kāpostu zupa ar žāvētu cauraudzi, burkāniem,  

kartupeļiem un garšvielām
• Pelēkie zirņi ar  speķi un kefīru
• Kafija

DAtvērta 11. septembrī no plkst. 12.00 līdz 18.00 
2«Pūpoli», Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270
957.516705, 22.358472
;Apmeklējums lielākām grupām iepriekš ir jāpiesaka!
1+371 2655 4001 (Dace)
ňApmeklējums līdz 25 cilvēku lielām grupām.
ŉNorēķināšanās tikai skaidrā naudā!
CIepriekš piesakoties, iespējams pieteikt izbraucienu ar  
      padomju laika mantojumu – automašīnu GAZ-66.

✶

✹

✸
Stūrīši–Branki
Paēdis un laimīgs!
Mīļi gaidīti un aicināti lībiešu sētā!
Seno plašu skaņās varēsiet baudīt pusdienas, kuras Jums gatavos  
atraktīvais lībiešu pavārs Igors. Saimniece izrādīs senlietu kolekciju un 
pastāstīs par lībiešu dzīvi senāk un tagad.
Būs arī garšaugu sāls un citi suvenīri, ko iegādāties.

ńĒdienkarte:
• Bukstiņputra ar sīpolu un gaļas mērci
• Jogurta krēms – Brūklenīte
• Kafija, keksiņš
• Tēja, sula
• Dažādas maizītes
• Siera, pupiņu salāti

DAtvērta 11. septembrī no plkst. 12.00 līdz 19.00 un  
     12. septembrī no plkst. 12.00 līdz 17.00 
2«Branki», Mazirbe, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275
957.68367,22.31525  / Senlietu kolekcija: 57.68345,22.31685
;Apmeklējums lielākām grupām iepriekš ir jāpiesaka!
1+371 2946 9165 (Gunta)
ŉNorēķināšanās tikai skaidrā naudā!



Kungu mājas kafejnīca
Dundagas pils, ko 13. gs. trešajā ceturksnī sāka būvēt Rīgas  
domkapituls ir viena no lielākajām un vecākajām Kurzemē.  
Par to ir daudz nostāstu un teiku, populārākā no tām – par Zaļo 
Jumpravu. Noskaidro, ko lika svētku galdā rūķu ķēniņa dēla kāzās!
Kungu mājā galdā tiks celta zupa, kuru tradicionāli pasniedza 
kāzās, bērēs un citos lielos godos.
Pēc vēlmes būs iespēja apskatīt pili gida pavadībā.

ńĒdienkarte:
• Skribliņzupa un kruasāns 
• Ābolu rozītes 
• Sibillas tēja, kafija

DAtvērta 11. septembrī no plkst. 12.00 līdz 18.00 
2Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270
957.510468, 22.355993
;Apmeklējums lielākām grupām iepriekš ir jāpiesaka!
1+371 2821 0480 (Kristīne)
ňApmeklējums līdz 10 cilvēku lielām grupām.
ŉNorēķināšanās tikai skaidrā naudā!

Kolibri dārzs
Kalnadārza saliņa kādreiz bijusi sena apmetnes vieta, 18.gs. šeit  
iekārtots dārzs ar tradicionāliem un eksotiskiem augļu kokiem.  
Mūsdienās - atjaunots tiltiņš vedīs uz perimetrālu liepu stādījuma  
ieskautu saliņu, kas iecienīta arī kā kāzu un nelielu svinību un  
notikumu vieta. “Kolibri” ir radošā apvienība, kura uzbur svētkus! 
Iespēja «pačivināt», «pačillot» neparastā atmosfērā malkojot dzērienus 
ar nelielām uzkodām.
No plkst. 19.00 dzīvā mūzika (saksofons)! 

ńĒdienkarte:
• Svaigi spiestas sulas no dārza veltēm (ķirbji, burkāni un citi sezonas 

dārzeņi, augļi un ogas)
• Dārza velšu sukādes
• Dārza velšu čipsi
• Tēja no dārza veltēm (piem. piparmētra, ābols, avene)
• Mājas vīns no ķiršiem
• Ķirbju keksiņi

Produkti būs iegādājami arī līdzņemšanai.
DAtvērta 11. septembrī no plkst. 14.00 līdz 22.00 
2Kalnadārza saliņa, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270
957.511303, 22.357987
;Apmeklējums lielākām grupām iepriekš ir jāpiesaka!
1+371 2657 5913 (Ieva)
ňApmeklējums līdz 40 cilvēku lielām grupām.
ŉNorēķināšanās tikai skaidrā naudā!

❂

❁

❀

❃

Trušu  
raibumi
Saimniecība atrodas ainaviski gleznainā vietā Pāces virzienā,  
Anstrupē, aptuveni 2 km no Dundagas centra.
Apmeklētāji varēs iegādāties trušu ādiņas, saimnieces meitas  
izgatavotas rotas un omītes gleznotās gleznas. Sētas pagalmā sagaidīs 
draugu sarūpēts tirdziņš. Līdzņemšanai būs pieejami dažādi gardumi.

ńĒdienkarte:
• Ķirbju krēmzupa, zupa ar truša gaļiņu
• Pamatēdieni: jēra gaļas izstrādājumi, šmorēta truša gaļa, izstrādājumi
• Saldēdienā: biezpiena sacepums ar ogu mērci, ābolu plātsmaize

Mīļi gaidīti mūsu saimniecībā, kurā nodarbojamies ar trušu, aitu un 
dārzeņu audzēšanu!
DAtvērta 11. septembrī no plkst. 11.00 līdz 20.00 un  
     12. septembrī no plkst. 12.00 līdz 17.00
2«Punces», Anstrupe, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270
957.508662, 22.314728
;Apmeklējums  lielākām grupām iepriekš ir jāpiesaka!
1+371 2604 6692 (Silvija)
ňApmeklējums līdz 20 cilvēku lielām grupām.
ŉNorēķināšanās tikai skaidrā naudā!

«Es i’ svaigs»  
pie Dundagas kazām
«Es i’ svaigs» pie Dundagas kazām ar īpašiem pavāriem no  
Dienvidindijas!
Ticam, ka sīki, ikdienišķi ieradumi spēj radīt milzu pārmaiņas!  
«Es i’ svaigs» biedrība ir draugu un paziņu grupa, kura vēlas dzīvot 
labāk – veselīgi, sadzīviski un finansiāli. Šāda iespēja ir arī Tev!  
Tiekamies omulīgā lauku sētas gaisotnē kazu saimniecībā  
«Kļavniekos»!

ńĒdienkarte:
• Mežmaču liellopu gaļas burgers
• Dārzeņu rullīši indiešu gaumē
• Ogu un piena deserts
• Masala tēja
• Lauku labumi – siers no kazas piena

DAtvērta 11. septembrī no plkst. 12.00 līdz 18.00 un  
     12. septembrī no plkst. 11.00 līdz 17.00
2«Kļavnieki», Laukmuiža, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270
957.49465277, 22.36486444 
;Apmeklējums lielākām grupām iepriekš ir jāpiesaka!
1+371 2243 9059 (Juris)
ňApmeklējums līdz 15 cilvēku lielām grupām.
ŉNorēķināšanās tikai skaidrā naudā!
CBūs iespējams iepazīties ar saimniecības kazu saimi kā arī apskatīt 

senatnējo darbarīku kolekciju un lauksaimniecības tehniku. Būs arī 
rotaļas bērniem ar iespēju iesēt mikrozaļumu kastīti.
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Skolas maize  
un lauku sētas  
labumi
Kubalu skola-muzejs ir paslēpusies skaistā, mierpilnā meža ielokā.  
Šai vietai ir bagāta vēsture, kas veidojusies 180 gadu gājumā. Tās 
pirmais skolotājs Ernests Dinsbergs gan strādāja skolā, gan arī tajā 
dzīvoja. Lai nodrošinātu visu dzīvošanai vajadzīgo, viņam bija jāvada 
arī sava saimniecība. Ap skolu izveidojās lauku sēta, kas nodrošināja 
ar ikdienā nepieciešamo.
Brokstā varēs uzcienāties ar pīrāgiem un gardajiem Elmas Zadiņas 
gatavotajiem sklanduraušiem. Kļavniek saimniec solīj atvest kād 
kazs sier. 
Kāds sātīgs virums uz pusdienslaik. Izvārīs rūšrāciņ ar, ko uzkost 
a sviest un rūgušpien slapnam. Pēc pusdien paceps kāds ķimeņ-
maiziņ. Tēj vai kurzemniek skābputr, ko piestrebt klātu, ar būs. Iekš 
saldeidan rūgšpiens a rudz maiz un cukar. 

ńĒdienkarte:
• Brokastu piedāvājumā: Skolas maizes krāsnī cepti 

pīrāgi, sklandrauši, kafija, tēja.
• Pusdienu piedāvājumā: Dārzeņu zupa, rupjmaize ar 

lauku sviestu. Rūšrāceņ ar sviest un biezpien.
• Launaga piedāvājumā:  Skolas maizes krāsnī ceptas 

ķimeņmaizītes. Zāļu tēja un priša putra.  
Saldajā – rūgušpiens ar rudzu maizi un cukuru. 

• Līdzi ņemšanai lauku labumi – siers no kazas piena un 
sklandrauši.

DAtvērta 11. septembrī no plkst.10.00 līdz 17.00
2«Kubalu skola», Saustere, Dundagas pag.,  
      Talsu nov., LV-3270
957.4623859, 22.3975975
1+371 26332238 (Mārcis)
ňApmeklējums līdz 20 cilvēku lielām grupām.
ŉNorēķināšanās tikai skaidrā naudā!
CApmeklētājiem pēc vēlmes būs iespēja apskatīt muzeja 
      ekspozīciju gida pavadībā.

Kad gardi paēsts un nepieciešams izstaigāties, iesakām  
apmeklēt tuvākos tūrisma apskates objektus un dabas takas.
FDūmeles dižakmens  957.645971, 22.484450
FĒvažu dabas taka un stāvkrasts (0,6 km)  957.677679, 22.568607
FKolkas Lībiešu saieta nams  957.742112, 22.584816
FKolkasrags  957.756497, 22.599928
FPutnu vērošanas tornis Kolkā  957.757415, 22.591943
FPriežu dabas taka (1,2 km)  957.756372, 22.591003
FMazirbes laivu kapsēta  957.689470, 22.318753
FPēterezera dabas taka (3,4 km)  957.654363, 22.270562
FSkatu tornis Šlīteres Zilo kalnu kraujas malā  957.624316, 22.277173
FŠlīteres bāka  957.62859, 22.28912
FŠlīteres dabas taka (1,2 km)  957.628744, 22.289097
FKukaiņu taka (0,4 km)  957.628584, 22.288485
FRīgzemju dižozols  957.622781, 22.386791
FĀžu stāvakmens  957.564849, 22.363669
FLiepniekvalka alas  957.432018, 22.314860
FValpenes piramīda  957.425138, 22.385194
FAkmeņkalnu velnapēdas dižakmens  957.420684, 22.082777 

KO  AT N E S I ,  TO  A I Z N E S !

D O M Ā ,  P I R M S  DA R I !
TA S  I R  SVA R Ī G I ,  J O :

Mazo urnu 
apsaimniekošana 

dabas objektos
ir dārga. 

Mazo urnu 
apsaimniekošana dabā 

ir sarežģīta apgrūtinātās 
piekļuves dēļ.

Iepakojums dabā 
var kļūt par 

nāvējošu slazdu 
dzīvām radībām.

Putni un 
dzīvnieki iznēsā 

atkritumus 
pa apkārtni.

Šlīteres bāka

Pēterezera dabas taka

Mazirbes laivu kapsēta
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Piški meŗ
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Raķupe

Amele

Lībiešu krasts • Līvõd rānda • Livonian coast

BALTIJAS JŪRA
Sūr meŗ
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V1381
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P131

P125

Melnsils

Dundaga–
Talsi 33
RĪGA 150

Kolka –
RĪGA 154

Kolka –
Ventspils 85

Dundaga –
Ventspils 59

Pie Mājas kafejnīcām būs izvietotas atpazīstamības zīmes. 

Dundagā un 
apkārtnē

Lībiešu 
krastā

DUNDAGA 14,4 22,8 26,6 42,2 150
Šlītere 10,9 14,7 30,3 165

Mazirbe 5,6 21,2 173
Košrags 18,5 178

KOLKA 154
RĪGA

Rīga

Dundaga

Lībiešu
krasts

LATVIJA


