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Š.g. 12. jūnijā Lauku ceļotājs aicina uz Slīteres ceļotāju 

dienu - piedzīvojumiem bagātu dienu veltītu tūrismam, 

aktīvai atpūtai, dabas  un lībiešu kultūras izzināšanai 

Slīteres nacionālajā parkā! Brauc pats un aicini līdzi savu 

ģimeni un draugus. Kopā ceļot ir interesantāk! 
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Līvõd Rānda!

Aicinām atklāt Slīteres 
dārgumus!

Tēriņtš! Tā skan “sveiciens” 
lībiešu valodā. Tā ir viena no 
mazākām pasaules tautām, un 
Slītere, saukta arī par Lībiešu 
krastu – Līvõd Rānda! – ir 
valdzinoši skaista vieta, viens 
no četriem Latvijas nacionāliem 
parkiem, kur dzīvo viesmīlīgi 
cilvēki, lībieši un kurzemnieki. 

Pēdējā gada laikā esmu pa-
bijusi Slīteres nacionālā parka 
teritorijā daudzkārt, iepazīstot 
šīs puses dabu, kultūru, 
tradīcijas un galvenais – šīs 
puses cilvēkus. Es uzdrīkstos 

cerēt, ka esmu ieguvusi viņu 
uzticību un draudzību – tā ir lie-
liska un pagodinoša sajūta. 

Manuprāt, Slītere katram 
ceļotājam spēj piedāvāt kaut 
ko savu - tā ir viena no Latvijas 
apburošākajām vietām, kur sas-
topama gan bagāta dzīvnieku, 
putnu un augu valsts, gan arī 
krāšņs kultūrvēsturiskais man-
tojums, un galu galā šī ir arī vi-
ena no Latvijas skaistākajām un 
mazapdzīvotākajām pludmalēm 
ar zeltaini baltām smiltīm. Šī te-
ritorija vēl ir tik maz izzināta un 
patiešām spēj mūs pārsteigt. 

Atzīšos, ka esmu iemīlējusies 
Slīterē. Un varu droši teikt ik-
vienam ceļotājam - Slītere 
neatstāj vienaldzīgu! Tāpēc 
12. jūnijā aicinu Jūs visus 
uz Slīteres ceļotāju dienu! 

Pasākuma rīkotāji- Lauku 
ceļotājs un Dundagas novada 
dome sola ceļotājiem daudz 
piedzīvojumus šajā dienā: būs 

Lasiet izdevumā !
3. lpp. SNP administrācijas un Dundagas novada domes aicinājums

4.lpp. Mēs mīlam Slīteri! Ar ko man Slītere ir tik īpaša? 

6.lpp. Uzzini 6 interesantus faktus par Slīteri

8. lpp. Iemācies sazināties lībiešu valodā

8.-10. lpp. Kad, kur un kāpēc ceļot Slīteres ceļotāju dienā

Foto: Lauku ceļotājs

Slīteres ceļotāja
D I E N A S  V Ē S T N E S I S

Visa informācija par 
Slīteres ceļotāju dienu: 

www.celotajs.lv/sliteresdiena
e-pasts: aiva@celotajs.lv

Tālr. 29175362

iespēja iejusties rūdīta ceļotāja 
ādā – izvēloties kādu no 14 
velo vai kājnieku maršrutiem, 
kuros šajā dienā bez maksas 
jūs pavadīs profesionāli gidi - 
vislabākie vietējās dabas un 
dzīves pārzinātāji, ar kuriem 
kopā būs interesanti!  Šajā dienā 
Jums būs iespēja ēst Kurzemē 
gardākos sklandraušus un zivju 
zupu “KALĀ PIVĀD”  (lībiski 
– zivs svētki), baudīt vietējo 
lībiešu viesmīlību, valodu un 
mūziku, cienāties ar Užavas 
alu vai iegādāt kādu no turpat 
40 Kurzemes vīna šķirnēm un 
piedalīties dažādās loterijās. 

Tiekamies Slīterē!

Asnāte Ziemele,
Lauku ceļotāja prezidente
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TIENŪ! PALDIES MŪSU SADARBĪBAS PARTNERIEM UN ATBALSTĪTĀJIEM!

PALDIES PAR AKTĪVO LĪDZDARBOŠANOS!

Dženetai Marinskai, Ālandai Pūliņai, Andrai un 

Andrim Ratkevičiem, Dacei Sāmītei, Jānim Dambītim, 

Aldim Pinkenam, Ilzei Šteinei, Inesei Rozei, 

Elmāram Pēterhofam, Signei Dišlerei, Jānim Mednim,

 Aldonim Zumbergam, Dāvim Staltam, Smaidai 

Šnikvaldei, Edgaram un Veronikai Milleriem, Inorai 

Sproģei, Oskaram Sproģim, Ilmāram Gleglu, Luīzei 

un Raivo Šulciem, Vilnim Skujam, Inai Braunai, 

Helmutam Hofmanim, Kristapam Vilkam, Visvaldim 

Feldmanim, Ērikam Lihačevam, Rūtai Vildei, Mārītei 

Zandbergai, u.c.
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Foto: no D. Sāmītes personīgā arhīva Foto: no Lauku ceļotāja arhīva

Slīteres bāka, Šlīteres Zilo kalnu krauja, Mazirbes laivu 
kapsēta, Līvu tautas nams Mazirbē, Kolkasrags – vietas, 
kuras būtu jāredz katram no mums. Bet vai zināt, kas tām 
visām kopīgs? Tās atrodas Slīteres nacionālajā parkā! Un 
tikai apskatot tās kā vienotu veselu kompleksu, atklājas 
trīs pamatvērtības, uz kurām balstās šī Ziemeļkurzemes 
nostūra bagātība – jūra, mežs un līvi. Tāds ir arī Slīteres 
nacionālā parka pamatuzdevums – saglabāt dabas un 
kultūrvēsturiskās pamatvērtības.

Slīteres nacionālais parks ir mazākais nacionālais 
parks Latvijā, tomēr tā aizsardzības vēsture ir viena no 
senākajām, tā aizsākta 1921. gadā. Nacionālo parku iz-
veidoja tikai 2000. gadā, bet līdz tam šai teritorijai bija 
piešķirts valsts rezervāta statuss, ko stiprināja  pierobežas 
zona Padomju Savienības laikā. Tādēļ diezgan bieži parku 
vēl aizvien dēvē par rezervātu un liela daļa cilvēku joprojām 
maldīgi uzskata, ka Slīteri apmeklēt ir aizliegts.

Tūrisma un atpūtas veidu piedāvājums Slīteres nacionālajā 
parkā ir ļoti daudzpusīgs, un ikviens apmeklētājs atradīs 
sev ko interesantu. Tāpēc es aicinu jūs apmeklēt to, ko ci-
tur neredzēt un neizjust. Sīkrags, Vaide - senie zvejniekci-
emi ar tikai tiem raksturīgo ēku un pagalmu izkārtojumu, 
kur ciemu struktūra vēl nav pilnībā pārveidota ar mūsdienu 
apbūvi. Te jūs sagaida visklusākās pludmales Baltijas jūras 
piekrastē pat vissaulainākās vasaras dienās. 

Tie, kuri nebaidās palikt vienatnē ar dabu var izbaudīt 
pastaigas pa piekrastes mežiem šķērsojot vigas un 
kangarus. Piedāvājam vērot pavasara putnu migrāciju 
Kolkasragā aprīļa mēnesī. Augusta pirmajā nedēļas nogalē 
visi aicināti Līvu svētkos Mazirbē.
Lai ceļojums sagādātu prieku, neaizmirstiet sameklēt sil-
tas drēbes, nodrošināties pret odiem un miģelēm, kā arī 
sagatavot sviestmaizes pusdienām, jo veikali ir tikai Kolkā 
un Mazirbē. 

Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres nacionālā 
parka administrācijas direktore Dace Sāmīte

Foto: no E. Pēterhofa personīgā  arhīva

Dundagas novads pēc Dundagas un Kolkas pagastu 
apvienošanas kļuvis par vienu no bagātākajām teritorijām 
Latvijā ar tūrisma un rekreācijas resursiem, piemēram, 
savaļas dabas un bioloģiskās daudzveidības bagātības. Te 
ir ko redzēt! “Ziemeļu lietus meži” - Baltijas Ledus ezera 
senkrastā, “skandināviskie” vigu un kangaru labirinti, 
“putnu meka” Kolkasragā, kas jau šobrīd ir Eiropas mēroga 
tūrisma galamērķis, kuru ik gadus vēlas apskatīt vairāk kā 
50 000 interesentu, slīteres nacionālais parks, Dižkalnu un 
Raķupes dabas liegums, kā arī citas aizsargājamās dabas 
teritorijas ir garants tam, ka dabas daudzveidība priecēs 
mūs arī nākamajās paaudzēs.

Ne mazāk bagātas Dundagas novadā ir vēstures un 
kultūras mantojuma saglabāšanas tradīcijas. Dundagas 
pils, Kubalu skolas muzejs, Kolkas līvu centrs, Mazirbes 
Tautas nams, senie līvu ciemi – Košrags un Sīkrags. Tie 
ir tikai daļa no apskates objektiem, par kuriem interesi 
izrāda tūristi no tuvām un tālām zemēm. 

Atpūta jūrmalas smilšainajā liedagā no Sīkraga līdz Kolkai 
ar katru gadu piesaista arvien vairāk un vairāk Latvijas un 
citu valstu saules iedeguma cienītāju. Pamazām pieaug 
arī jūrmalas aktīvo sporta veidu aktivitāte – sērfotāji, 
pūķotāji, velotūristi un nūjotāji. Tūrisma un rekreācijas 
sezonu par vairākiem mēnešiem pagarina daudzi simti 
plekstu makšķerēšanas cienītāji, kas ik gadus sabrauc no 
visas valsts, lai šādā veidā atpūstos.

Novada teritorijā veiksmīgi noris ceļu infrastruktūras 
atjaunošana, kam tūrisma attīstībā ir nepārvērtējama 
loma. Nu jau varam aizbraukt no novada centra līdz 
piekrastes ciemiem -  Mazirbi, Košragu, Vaidi un Saunagu 
“vienā elpas vilcienā”. Drīzumā, pa asfaltētu ceļa segumu 
būs iespēja nokļūt arī no Ventspils līdz Kolkai. Tie visi ir 
mūsu resursi, lai attīstītu tūrisma, rekreācijas iespējas un 
ekonomiskās aktivitātes Dundagas novadā. Izmantosim 
tās!

Dundagas novada domes izpilddirektors 
Elmārs Pēterhofs

Ceļo zaļi !!! Ko tas nozīmē? Lasi “Zaļos padomus” www.celotajs.lv/zaliepadomi
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Mēs mīlam 
Slīteri un 

Līvõd Rānda!

Vai pazīsti to zemes tiesu,
Kur Zilie kalni, jūras krasts,
Kas no pat Kolkas kāpām liesām
Līdz Lūžņas ciemam izplešas? 

Šī ir tā zeme, kurā maigi
Man šūpulis reiz tika kārts,
Un tāpēc allaž dziedu naigi:
Šai zemei  - dzimtās zemes vārds.

Kāds ģeogrāfisks nogabals ir tikai tukša telpa, iekams to 
nav sākuši apdzīvot cilvēki. Ierodas cilvēki un, izman-
tojot dabas dotos resursus un savu radošo potenciālu, 
tukšu telpu pārvērš par savu dzīves vietu ar  jēgu, ar 
nozīmi. Abu kopdarbošanās rada to, ko mēs pazīstam ar 
nosaukumu  - kultūrainava. Tā darbojoties, cilvēks kļūst 
nešķirams no vietas, cilvēks kļūst par vietas dvēseli. 

Dievs un mani priekšteči par vietu manai dzīvei 
izvēlējušies zemes nogabalu Kolkasraga ciešā tuvumā. 
Arī es esmu saaugusi ar vietu, piešķirot tai jēgu un 
nozīmi. Pirmkārt tā ir mana sēta, kur mani priekšgājēji 
mājvietu raduši jau pirms vairāk kā simts gadiem, un, 
kuru sev un citiem par prieku turpina kopt mana ģimene. 
Otrkārt, Lībiešu krasts, kura nosaukumā arī ietverti abi 
jēdzieni – dabas dotais nogabals – krasts, kas ir dzīves 
telpa etniskai cilvēku kopienai – lībiešiem, pie kuras pie-
deru arī es. 

Ja daudziem liekas, ka labi ir tur, kur viņu nav, tad es 
saku - vislabāk ir tur kur esmu es. Vislabākā vieta ir 
šeit, kur esmu es, kur ir Lībiešu krasts, kur radoši cilvēki 
rada skaistas lietas, kur dzied vējš un runā koki, kur 
visaugstākās debesis un spožākās zvaigznes, kur gavilē 
sirds ... 

Es vēlos, lai arī citi uzzinātu, cik te ir laba vieta, tāpēc 
esmu izvēlējusies savas namdurvis atvērt tiem, kas grib 
šo vietu, iepazīt. >>

Foto: no M. Stīpnieka personīgā arhīva

Jau 15 gadus dzīvoju Slīteres Nacionālā 
parka teritorijā - Kolkā. Lai arī es neesmu 
tīras vides aktīvists un ne tuvu nestāvu 
dabas glābēja tēlam, man Slītere ir tuva 
vieta, jo es pie tās esmu uzaudzis. 

Man patīk viss, ko tā sevi ietver, zaļos 

priežu mežus, baltās smilšu kāpas un, 
protams, zilo jūru. Ik dienu es sastopos 
ar šo Slīteres daiļumu. 

Slīteres nacionālais parks ne vien satur 
milzīgu dabas krāšņumu, bet tur sevī 
arī līvu tautas kultūras iezīmes. Senos 
līvu ciemus, sanākšanas vietas un katru 
zemes kvadrātmetru uz kura reiz kāpis 
kāds lībietis. 

“Man kā lībietim ir svarīgs 
mans krasts...” 

Foto: no Dž. Marinskas personīgā arhīva

Man kā lībietim ir svarīgs 
mans krasts, līvu krasts, 
kuru reiz apdzīvojuši mani 
senči.>>

Matīss Stīpnieks, 
16. gadi, mācās un dzīvo 
Slīterē

Dženeta Marinska,
brīvdienu mājas un kempinga ”Ūši” saimniece. 

P.s. Dženeta ir izslavēta kā viena no gardāko sklandraušu 
cepējām Slīterē 

“...esmu saaugusi ar vietu, piešķirot tai jēgu un nozīmi.” 
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Ir agrs Lieldienu rīts, Kolkasragā valda neparasts 
miers, abās Jūrās absolūts spogulis, debesu 
atspulgs, lec Saule.

Ir cilvēki, kuri apceļo visu pasauli, lai atrastu savu 
paradīzi. Es savu paradīzi esmu jau atradis, un tā 
ir Slīterē. Varētu jau uzskatīt, ka viena no Slīteres 
vērtībām ir tās attālums no pilsētas, sabiedrības 
un civilizācijas skaņām un traucējumiem. Bet 
mani pievelk Slīteres mežu tuvums. 

Šeit es esmu tuvāks Latvijas unikālajai dabai 
un līdz ar to visām tām īstajām vērtībām, ku-
ras pārvar telpu un laiku. Šeit es izjūtu visu to, 
ko bērnībā sapņoju par Latviju. Šeit ūdens ir 
garšīgāks, gaiss – tīrāks, zeme –  smaržīgāka 
un zvaigznes – spožākas. Šeit starp priedēm, 
bērziem un kadiķiem var gardāk ēst, veselīgāk 
strādāt, skaidrāk domāt un labāk gulēt. 

Kāds varētu teikt, ka es esmu to visu iedomājies, 
un varbūt tā arī ir, bet vai nav interesanti, ka es 
pirmo reizi dzīvē to izjutu un iedomājos tieši šeit, 
Slīteres mežos? 

Tad, kad pirmo reizi pastaigājos pa Slīteres mežiem 
ar savu kundzi Irmu, mēs abi uzreiz, gandrīz 
vienlaicīgi, sapratām, ka šeit vēlamies dzīvot. 
Šeit uzcēlām māju un jūtamies kā dzimtenē, jo, 
lai gan piedzimām citur, atdzimām šeit. 

Lauku ceļotāja speciālizdevums                                2010. gada jūnijs

Foto: no O. Kalniņa personīgā  arhīva

Šeit mēs atpūšamies, atjaunojamies un 
atveseļojamies. 

Tas saviļņojums ko izjutām pirms desmit gadiem, 
atklājot Slīteres brīnumus, atjaunojas ikreiz, 
kad šķērsojam Slīteres robežas un atgriežamies 
mājās.  

Manuprāt, nevienam cilvēkam nevar ‘piederēt’ 
zeme, jo mēs to tikai aizņemamies uz zināmu 
laiku, kamēr dzīvojam šajā pasaulē. Esmu milzīgi 
pateicīgs, ka man ir bijusi tā laime pavadīt savus 
jaukākos dzīves brīžus maģiskajā Slīterē. >>

Ojārs Kalniņš, 
Latvijas institūta direktors

“ ...lai gan piedzimām citur, atdzimām šeit.” 

Foto: no J. Dambīša personīgā arhīva

“ Kopā strādājam, svinam svētkus, 
mācāmies...” 

Mēs mīlam 
Slīteri un 

Līvõd Rānda!

Slīteres pļavas rotā Jāņu zāles. 
Raga galā pulcējās ļaudis, ie-
degas ugunskurs, vecās bākas 
akmeņus apmirdz sveču 
liesmiņas. Līgo dziesmas un 
bērnu pūtēju orķēstra melodi-
jas sveic saulrietu. Jūras vilnis 
ir līgans un skaists.

Ziedošs viršu sils, rudenīgs 
mežs - Kangars, Viga, augšā 

lejā, šeit senos laikos viļnojusies Jūra.Debesīs 
sausaucas dzērvju kāsis.

Izplešu rokas, palecos, vējš aiznes. Jūrā bango 
krustvilnis, elektrība ir pazudusi, mūzikas skolas 
bērniem tiks par brīvu saldējums.

Viss apkārt balts, ieraugu Alni un sastingstu. Jūra 
peld ledus kalni, talumā dzirdamas Kuģu balsis.
Šeit dzīvo ļoti spēcīgi, spilgti un radoši ļaudis. 
Kopā strādājam, svinam svētkus, mācāmies 
ieklausīties viens otrā, sadzīvot, rast harmoniju 
un veidot dzīvi labāku. Būtu laimīgs kādu dienu 
pilnībā pārcelties uz dzīvi Dundagas novadā.>>

Jānis Dambītis,
SIA Kolkasrags direktors

P.s. Vietējie Jāni dēvē par 
Kolkas gubernatoru.
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Foto: Jānis Mednis

Foto: Juris Smaļinskis
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Interesanti 
fakti par 

Slīteri!

1839. gadā aizsākās „Burinieku gad-
simts”, kad mazais puika – Krišjānis 
Valdemārs pirmoreiz ierauga jūru 
Rojas pusē un iespaidu pārņemts 

Foto: Elīna Kalēja

vietējiem zvejniekiem uzdod savu naivo 
jautājumu: „Kāpēc latviešiem nav tādu 
lielu un skaistu kuģu”? Pēc pusgadsimta 
īstenojas K. Valdemāra sapnis - tās ir Baltijas 
jūras un Rīgas jūras līča piekrastē uzceltās 
kuģu būvētavas. Tādējādi Rīgas jūras līča 
piekrastes posmā starp Roju un Mērsragu 

Kā un kad radies dzintars? Lai to noskaidrotu, jādodas 
„jaunākā” - 35 – 40 miljonu gadu tālā pagātnē (g.k. 
Paleogēna periodā). No tajā laikā augošo dzintara 
priežu (Pinus) sveķiem ilgstošā polimerizācijas 
procesā veidojas dzeltenīgs minerāls, ko joprojām 
liedagā izsviež Baltijas jūras un Rīgas jūras līča viļņi. 
Kurzemes krastā pēc vētrām varam salasīt krietnu 
riekšavu šo Latvijas pusdārgakmeņu.

Slīteres nacionālo parku šķērso Pasaules 
nozīmes Baltās – Baltijas jūras migrējošo 
putnu ceļš, tamdēļ šajā teritorijā mīt daudz 
retu un īpaši aizsargājamu putnu sugu. Te 
ir konstatēta 261 putnu suga no Latvijā 
reģistrētajām 342 sugām. Salīdzinājumam, 
gada laikā uz Kolkasragu dodas > 50 000 
cilvēku. Bet putnu migrācijas aktīvākajos 
brīžos, to stundas laikā pārlido vairāki desmi-
ti tūkstoši putni.

Riekšava ar pusdārgakmeņiem

Vairāki desmiti tūkstoši 
putni /  stundā

Viens no populārākajiem  Kurzemes tūrisma ob-
jektiem, kuru gada laikā apmeklē > 50 000 inter-
esentu. Līdz 19. gs. to sauca par Domesnes ragu. 
Kolkasrags ir izteiktākais Latvijas piekrastes 
zemesrags, kur vērojama divu “jūru” - Balti-
jas jūras (Dižjūra) un Rīgas jūras līča (Mazjūra) 
- viļņu saskares vieta, kas īpaši iespaidīga ir 
vētru laikā, kad te viens pret otru sitas līdz pat 
7 metrus augsti viļņi. Rags kā zemūdens sēklis 

Vieta, kur saule lec un riet jūrā

turpinās vēl piecus 
kilometrus līdz Kol-
kas bākai. Saule 
Kolkasragā lec un 
riet jūrā, tādēļ šeit 
var vērot fantas-
tiskus saullēktus 
un saulrietus.

tika uzbūvēti > 200 
kuģi, bet kopumā no 
19 gs. 2 puses līdz 1. 
Pasaules karam Latvi-
jas piekrastē uzbūvēja 
> 500 burinieku, kas 
piestāja visās lielākajās 
Pasaules ostās!

Burinieku gadsimts 

Vienā no pirmajām ar Latvijas teritoriju 
saistītajām rakstiskajām liecībām, minēts tieši 
Kolkasraga (Domesnes) vārds. Šī rakstiskā 

Zviedrijā Kolkasraga 
vārds minēts jau 11.gs.

liecība, kas datēta ap 1040 gadu, ir 
meklējama Zviedrijā – uz Sēlas (arī 
Selaēna) sala (Selaoen), kas atro-
das Mēlarena ezerā. Tas ir Mervalas 
rūnakmens (Mervallastenen)- viens 
no vairāk nekā 2000 Skandināvu 
rūnakmeņiem. 

Jāatceras, ka Kolkasraga apkārtnē zem ūdens 
atrodas Baltijas jūras lielākā kuģu kapsēta. 

Lielākā kuģu kapsēta

Saskaņā Dundagas draudzes 
hronikā sniegtajām ziņām, laikā no 
1812. – 1944. gadam Kolkasraga 
apkārtnē ir nogrimuši 82 kuģi.
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Foto: Elīna Kalēja

Lauku ceļotājs iesaka: neaizbrauciet no Slīteres pirms neiepazīstiet tās DĀRGumus.
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Pulcēšanās vieta: kempings "Ūši", Kolkā

10:00  Reģistrācija

no 5:00 Slīteres ceļotāju dienas 
maršrutu norise

Skat. informāciju par maršrutiem 9.lpp.

10:00 Ražots Slīterē! Vietējo amat-
nieku un ražotāju tirgus

15:00 Gardākā zivju zupa Kurzemē 
"KALĀ PIVĀD" (lībiski - zivs svētki)

16:00 Kolkas jauktā kora un mūzikas 
skolas koklētāju ansambļa koncerts 

(Kolkas evanģēliski luteriskajā baznīcā. 
Organizē Kolkas tautas nams)

17:00 Slīteres ceļotāju dienas 
noslēguma koncerts 

(Nurmorkestõr, ansamblis Sarma, Lībiešu 
dziesmu ansamblis Laula, Kolkas pūtēju 
orķestris, Dundagas deju kolektīvs Māra, deju 
kolektīvs Sensus)

Pasākuma norise līdz plkst. 19:00

Lauku ceļotāja speciālizdevums               2010. gada jūnijs

!!! Īpaši svarīgi zināt zivju nosaukumus

Kūpinātas zivis – sovtõd kalād• 
Bute – liestā• 
Reņģe – siļk• 
Lasis – laš• 
Menca – tūrska• 
Brētliņas – brēţlizt (vsk. brēţli)• 
Plekste = bute – liestā• 

Ja vēlies apgūt vairāk lībiešu vārdus, ieskaties 
Lauku ceļotāja izstrādātajā latviešu - lībiešu 
vārdnīcā: www.celotajs.lv

SLĪTERES CEĻOTĀJU DIENAS 

PROGRAMMA
12.06., Dundagas novads, Kolka

  rav  meikrim semsraksas 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Visu labu! – Ammõ jõvvõ!• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

Kafija – Kaffõ• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Ņem vērā, ka uz atsevišķiem maršrutiem nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!!!

        Ziemeļu lietus meži 
~ 3 km, 1 stunda
Sākums plkst. 7.00
Gids: Elmārs Pēterhofs 
tālr. 29127455

Interesenti tiks iepazīstināti ar 10 000 
gadus seniem Baltijas ledus ezera 
senkrasta gravu labirintiem, kurus 
ieskauj savvaļas sugām bagātākie 
meži Ziemeļeiropā. Apģērbs un apavi 
kā “lietus mežu” iekarotājiem.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Kolkasraga aplis
~ 3 km, 1 stunda
Sākums plkst. 11.30, 13.00, 15.00
Gids: Jānis Dambītis 
tālr. 26486622

Maršruts paredzēts ikvienam 
kājāmgājējam un tas aicina iepazīt 
Kolkasragu un tuvējo apkārtni no 
vairākiem skatu punktiem.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. 
P.s.Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Gar jūras krastu 
~ 6 km, 4 stundas
Sākums plkst. 12.30 
Gids: Inese Roze
tālr. 26469057

Maršruts ļauj iepazīties ar piekrastes 
dabu, kāpu biotopiem un lībiešu 
kultūras mantojumu. 

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Iepazīsti Mazirbi 
~ 5-7 km, 4 stundas, 
Sākums plkst. 13.00
Gids: Veronika Millere 
tālr. 29463028

Maršrutā ietverta Mazirbe un tuvākā 
apkārtne, lībiešu tautas kultūras 
un vēstures liecības, kas vēsta par 
cilvēku dzīvi piekrastē daudzu gad-
simtu garumā.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Meklējot garāko 
koka dzelzceļa tiltu
~ 7 km, 4 stundas 
Sākums plkst. 11.00 Gids: Andra 
Ratkeviča, tālr. 28385025

Ekspedīcija pa mazbānīša pēdām 
„Meklējot garāko koka dzelzceļa tiltu“. 
Ieteicams labiem staigātājiem – grūts 
maršruts!

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Daba Degumā
~ 10-12 km, 5 stundas, 
Sākums plkst. 11.30
Gids: Kristaps Vilks 
tālr. 26513497

Ekspedīcija iepazīstot kukaiņu pasauli Bažu 
purvā - dabas rezervāta režīma zonā. Purva 
šķērsošana līdz Bažkangaram, kur ceļotāji 
vēros degumu, dabisko sukcesiju, meža 
atjaunošanos, kritalas, dižkoksngraužus, 
krāšņvaboles un celmmušas, kā arī dzirdēs 
dzīvnieku un kukaiņu dzīvesstāstus.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus.
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Pa lībiešu ciemiem
~ 10 km, 2 stundas, 
Sākums plkst. 12.30
Gids: Ālanda Pūliņa 
tālr. 29444395

Maršruts piemērots aktīviem 
braucējiem, kam interesē piekrastes 
daba un lībiešu zvejniekciemiem, 
kas vietām vēl glabā senās zvejnieku 
dzīves iezīmes. Ir velo nomas iespējas: 
skat. www.celotajs.lv/sliteresdiena

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Apkārt Kolkas bākai
~ 15 km, 4-5 stundas
Sākums plkst. 12.00
Gids: Raivo Šulcs 
tālr. 26399653

Braucēji apmet loku mākslīgai salai uz 
kuras atrodas bāka un dodas atpakaļ. 
Maršruts tiek īstenots ar īpaši šim 
nolūkam domātām jūraslaivām, kas 
ir stabilas un piemērotas braukšanai 
jūrā.

Sliktos laika apstākļos-izpriecas viļņos 
Kolkasragā. Vietu skaits ierobežots. 
P.s. Pieteikšanās obligāta pie Luīzes 
Šulcas: luize@seakayak.lv vai noma@
seakayak.lv , tel.: +371 29466501

        Jūrā ar zvejnieku 
laivu ~ 1 stunda
Sākums plkst. 5.00 Gidi: Visvaldis 
Feldmanis, Ēriks Ļihačevs, Guntis 
Otomers, tālr. 29175362

Iespēja kaut reizi mūžā doties jūrā 
kopā ar zvejniekiem un redzēt savām 
acīm kā tiek izlikti tīkli un nozvejots 
loms.

Vietu skaitu ierobežots. Apģērbs 
atbilstošs laika apstākļiem un 
atbilstošs braucienam ar laivu. Tiks 
nodrošinātas glābšanas vestes.
P.s. Iepriekšējā pieteikšanās 
obligāta.

APCEĻO SLĪTERI AR
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JAUNUMS!!!

8 CEĻOTĀJA SOĻI

        Putnu vērošana
~ 5 km, 2 stundas, 
Sākums plkst. 12.00
Gids: Helmuts Hofmanis
tālr. 26444121

Gājiens gar Baltijas jūru apt. 2 km uz 
Vaides pusi. Varēs redzēt kaijas, pīles, 
tārtiņveidīgos putnus. Atpakaļceļā 
uz Kolkasragu dodas pa meža ceļu, 
kur varēs dzirdēt un ieraudzīt lapotnē 
zīlītes, dzeņveidīgos u.c. meža putnus.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem. Iesakām paņemt 
līdzi pretodu līdzekļus. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās nav 
nepieciešama.

        Zvēru vērošana 
Vaides pļavās ~ 2 stundas 
Sākums plkst. 5.00, 13.00 
Gids: Vilnis Skuja
tālr. 29365230

Vērosim zvēru dzīvi - mežacūku raku-
mus, bebru dambjus un ja paveiksies 
arī pašus zvērus.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem, nečaukstošs. 
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās zvēru 
vērošanai uz maršrutu plkst. 5.00

        Zvēru vērošana 
Ķikāna palienes pļavās 
~ 6 km, 3 stundas, sākums plkst. 
5.00, 13.00, Gids: Andris Ratkevičs 
tālr. 29366272

Meklējot zvērus, vērotājiem būs  
iespēja gida pavadībā izstaigāt Ķikāna 
palienu pļavu un vecu priežu mežu ar 
dažādām dzīvnieku – kukaiņu, putnu, 
pārnadžu, vilku darbības pēdām.

Pasākums dabā, apģērbs atbilstošs 
laika apstākļiem.
P.s. Iepriekšēja pieteikšanās zvēru 
vērošanai uz maršrutu plkst. 5.00

APCEĻO SLĪTERI AR

5. solis – Dodies ceļot
Tu vari izvēlēties ceļot organizētā grupā kopā ar gidu vai 
iziet maršrutus individuāli savā nodabā un tempā. Lūdzu 
ievēro, ka katram maršrutam ir savs sākuma punkts. 
Grupas lielumu mēs nevaram prognozēt: tas var būt gan 
neliels, gan ļoti liels. Novieto auto tam paredzētajā vietā!

6. solis – Iestiprinies vietējā garā
Pēc kārtīgas ceļošanas Tu vari atgriezties kempingā Ūši 
un nogaršot vietējos labumus: sklandraušus, gardāko 
Kurzemes zivju zupu, bukstiņbiezputru, Užavas alu un citus 
labumus.

7. solis – Iepērcies tirdziņā
Kempingā Ūši būs vietējo amatnieku un ražotāju tirdziņš – 
Ražots Slīterē! Te varēsi atrast savai gaumei kādu suvenīru 
vai gardumu, ko aizvest mājās no Slīteres. 

8. solis – Izbaudi lībiešu mūziku un valodu
Tagad laiks baudīt mūziku! Plkst.16:00 Kolkas jauktā kora un 
mūzikas skolas koklētāju ansambļa koncerts Kolkas ev. lut.
baznīcā un plkst. 17:00 Slīteres ceļotāju dienas noslēguma 
koncerts kempingā “Ūši”. Varbūt tieši tava dalībnieka an-
keta būs viena no laimīgām, kas koncerta laikā tiks izlozēta 
un iegūs vērtīgu balvu.

Ņem vērā, ka uz atsevišķiem maršrutiem nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!!!

1. solis - Izplāno savu dienas maršrutu
To var darīt pirms pasākuma internetā (maršruti/  atvērtie 
objekti/ gidi/ velo un laivu noma) vai arī pasākumā uz vie-
tas. 

2. solis - Iesaki kādam šo pasākumu. Ceļot kopā ir 
ineresantāk!

3. solis – Sagatavojies ceļošanai
Atceries - nav slikta laika, ir tikai nepiemērots apģērbs. 
Tāpēc sarūpē ceļošanai ērtu apģērbu un apavus. Un pirms 
dodies uz Slīteri, painteresējies par laika ziņām. Šogad 
ir daudz odu, bet tie neskādēs, ja būsi sarūpējis pretodu 
līdzekli. Mežā odu vairāk, bet pie jūras mazāk. Tāpat Tevi 
aicinām paņemt līdzi skaidru naudu, jo tuvākie bankomāti 
ir Rojā un Dundagā. Un, ja plāno doties garajos maršrutos, 
paņem līdzi sviestmaizes un dzeramo.

4. solis – Reģistrējies
Sākot ar plkst. 10.00 ierodies Kolkā, kempingā Ūši uz 
reģistrāciju. Pie reģistrācijas saņemsi jauno Slīteres 
tūrisma ceļvedi un aktuālo dienas programmu ar atvērto 
objektu un maršruta sākumpunktu karti un dalībnieka ap-
taujas anketu. Anketa tev dos iespēju piedalīties loterijā 
un vinnēt dažādas vērtīgas balvas.
* atsevišķi maršruti sākas plkst 5.00 un 7.00 no rīta. Šādā 
gadījumā jūs varat reģistrēties pēc maršrutu iziešanas.

8 CEĻOTĀJA SOĻI

Tavs tūrisma ceļvedis

FOTO KONKURSSFOTO KONKURSSJAUNUMS!!!
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