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... lieli un mazi, ar velosipēdiem 
un bērnu ratiem, ar suņiem 
pavadā un fotoaparātiem. Tie 
bija kārtīgi ceļošanas svētki: 
kopumā ap 600 ceļotājiem vienā 
dienā apceļoja dažādas Slīteres 
vietas, objektus un maršrutus. 

Lai arī laika prognozes bija 
draudīgas un ļoti mainīgas, 
ceļotāju dienas rītā pamodāmies 
saulainā noskaņojumā un gata-
vi doties piedzīvojumos. 

Neskatoties uz to, ka tipiskais 
Kolkas piejūras vējš mums  lika 
stingrāk turēties pie zemes, tas 
mūs arī pasargāja no odiem un 
ļāva izbaudīt ekstrēmākus jūras 
viļņus.

Paldies visiem drosmīgajiem, 
čaklajiem un zinātkārajiem 
ceļotājiem, kas devās maršrutos 
visas dienas garumā, sākot 
ar plkst 4.00 no rīta. Daži no 

viņiem bija cēlušies vienos 
naktī, lai paspētu no Rīgas at-
braukt uz Kolku un ierastos 
laikā uz plānoto maršrutu.

Paldies Jums visiem par to, ka 
ieteicāt šo pasākumu saviem 
draugiem, par to, ka ceļojāt kopā 
ar mums šajā dienā, kā arī par 
Jūsu pozitīvajām atsauksmēm 
un iesūtītajām bildēm.

Mēs guvām lielu gandarījumu un 
prieku par to, ka visi piedāvātie 
maršruti bija labi apmeklēti, 
kā arī par Jūsu milzīgo in-
teresi un uzticību Slīterei, 
Lauku ceļotājam un ceļošanas 
priekam. 

Gaidīsim Jūs atkal Lauku 
ceļotāja pasākumos. Ceļot 
kopā ir interesantāk! 

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

Mēs Jums jautājām...?

Jā

Nē
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Foto konkurss turpinās!
Aicinām piedalīties Slīteres ceļotāju dienas 
foto konkursā, iesūtot 3 skaistākās bildes 
no Slīteres. Sūtiet līdz š.g. 28. jūnijam uz e-
pasta adresi elina@celotajs.lv (e-pastā norādiet 
savu vārdu uzvārdu un tālruņa numuru, lai varam 
ar jums sazināties). 

Iedvesmai izvietojam dažas no iesūtītajām 
bildēm.

Foto: no Ingrīdas Vigules

Foto: no Ilzes Vaboles

Foto: no Daces Grantas

Foto: no Elitas Ziemeles
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                              Lai cilvēks būtu harmonisks viņam 
visnepieciešamākās, manuprāt, ir debesis un zeme. 
Debesis es domāju kā garīguma un radošuma sim-
bolu, bet zemi kā vietu, kas gādā par stabilitātes un 
māju sajūtu. 

Aicinot Jūs apceļot Slīteri, es mudinu jūs sajust sa-
vas mājas, savu zemi, būt kopā ar savējiem. Pat 
tad, ja nekad neesat bijis Slīterē, tās tik un tā ir 
jūsu mājas un jūsu vide, ja reiz dzīvojat Latvijā. 

Esiet arī viesmīlīgi savās mājās – Latvijas 
apceļošanas pārgājienos ņemiet līdzi savus citzemju 
draugus, ņemiet līdzi arī tos sev tuvos cilvēkus, kuri 
pat nenojauš, ka viņu dzīves vieta ir tik skaista un 
bagāta kā Slītere. 
Latvijas skaistums ir neparasts un daudzveidīgs. 
Šķiet, vienas dzīves laikā to nav iespējams aptvert 
un izzināt pilnībā. To var baudīt un baudīt katru mīļu 
dienu, tāpēc aicinu jūs šovasar apceļot arī citas

Foto: no Lauku ceļotāja arhīva

Latvijas vietas. „Lauku ceļotājs” šajā ziņā jums būs 
neatsverams palīgs. 

Jā, ceļošana vienmēr kaut ko izmaksā – jātērē garīgo 
un fizisko enerģiju, naudu..., bet jaukākais ir tas, ka 
šie tēriņi atmaksājas ar uzviju – iztērētās enerģijas 
vietā saņemat jaunu enerģiju, bet naudu esat 
ieguldījis savu māju - Latvijas attīstībā... Ceļojot, pa 
Latviju jūs viennozīmīgi esat ieguvēji! 
Laimīgu ceļu! >>

Raimonds Vējonis
Vides ministrs

Foto: no A. Šlokenberga personīgā arhīva

Ceļotāj! 
Šis gads tūrisma nozarē ir nozīmīgs, jo ir izveidots 
jauns tūrisma tēls, kas aicina ikvienu atpūsties 
Latvijā nesteidzoties! Izbaudīt ik mirkli, kas tiktu 
pavadīts šeit – pie mums Latvijā. 

Atnākot vasarai, kad daba visapkārt plaukst un 
smaržo, kā arī sāk rosīties putni, arī ceļotājam ir 
laiks to visu uzņemt, izjust un izbaudīt. Slītere būtu 
vieta, kur rast piedzīvojumus un atklāt nezināmo un 
neatklāto. 

No Slīteres Zilajiem kalniem līdz Ģipkai ir brīnišķīgs 
pārgājienu maršruts. Pa kādreizējo Baltijas ledus 
ezera senkrastiem, kas stiepjas puslokā gar Kurzemes 
ziemeļu malu, paveras plašs skats jūras virzienā. Jo 
vairāk šeit ir prieks pavadīt brīvdienas, zinot, ka tur 
nemaz jau tik daudzi vēl nav staigājuši – krietnu lai-

AICINĀM APCEĻOT 
LATVIJAS SKAISTĀKĀS 
VIETAS

ku šī teritorija bija slēgta, un līdz ar 
to tajā var jo vairāk iepazīt tikai šai 
vietai raksturīgus aizsargājamos 
augus.

Un šī vieta ir mājas tik daudziem – 
gan putniem, gan zvēru saimēm. 
Slītere parāda veidu, kā daba 
spēj saprast cilvēku mīlestību un 
savukārt cilvēks – spēj sadzīvot ar 
dabu. Jo drīzāk to parāda, ja 

vienuviet ir iespējams iepazīt dažādus dabas veido-
jumus – gan stāvkrastus, gan purvus, gan izbaudīt 
meža burvību.

Ik vienā no mums mīt Kolumba gars, kad grib-
am atklāt to, ko kāds vēl nav paguvis uzzināt un 
ieraudzīt – to mazliet saņemt kā noslēpumu, ja jau 

citi par šo vietu nav īsti neko dzirdējuši. Te Slīterē ir 

viena no tādām iespējām, gūstot pozitīvu enerģiju, 
uzsākt vasaras skrējienu un atkal jau sagaidīt jauno 
sezonu ar optimismu un prieku. Lai būtu interesenta 
un noslēpumaina vieta, tai nav jau jābūt zināmai cit-
iem vai lielākai, bagātākai, spožākai, ievērojamākai 
– ir tik daudzas vietas Latvijā, kas piesaista tieši ar 
savu dabiskumu un vienkāršību!

Tādēļ vislabākais veids kā ceļot 
ir paņemt visgaršīgākās sviest-
maizes, un doties ceļā!

Armands Šlokenbergs
Tūrisma attīstības valsts

aģentūras direktors

Ceļo zaļi !!! Ko tas nozīmē? Lasi “Zaļos padomus” www.celotajs.lv/zaliepadomiCeļo zaļi !!! Ko tas nozīmē? Lasi “Zaļos padomus” www.celotajs.lv/zaliepadomi
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Interesanti fakti par 
Slīteres ceļotāju dienu!

Signe Dišlere, viesu 
mājas Pītagi saimniece 
bija izcepusi pankūkas, 
iztērējot 6kg biezpiena, 
kopā 320 pankūkas, 
pabarojot 100 cilvēkus. 
Uz  beigām jau izbeidzās 
biezpiens un olas un 
pankūku cepšana bija 
jāpārtrauc. Viņas meita 
pie plīts stāvēja kopumā 
7h un pati Signe - 4h. 

Apēstas 320 pankūkas

Sagatavošanās darbi ilga līdz...

Sklandraušu tirgotāji iztirgoja visus sa-
ceptos sklandraušus. Elmas Zadiņas 
sklandrauši jau tika iztirgoti 1.5 stun-
du laikā. Dienas laikā arī pārējiem 
tirgotājiem izdevās pārdot visus sacep-
tos sklandraušus. Mēs jau teicām, ka 
sklandrauši Slīterē ir varen garšīgi! 

Iztirgoti 275 sklandrauši

Ap plkst. 19.00 pasākuma organizatori atbrīvojušies 
no visiem pienākumiem, beidzot sāka meklēt pie 
zvejniekiem zivis. Bet ap to laiku jau visā Kolkā zivis 
bijušas izpirktas. Būs jādodas uz Slīteri atkal!

Organizatori palika bez zivīm

Vieni no pirmajiem ceļotājiem, kas devās 12. jūnija 
dienā apceļot Slīteri bija tie, kas vēlējās doties kopā 
ar zvejniekiem rīta zvejā. Jau plkst. 5.00 no rīta 
kempingā Ūši pulcējās 15 ceļotāji, lai ar divām laivām 
dotos jūrā. Iebraucot jūrā, vienai no laivām apstājās 
motors un otrai laivai nācās vilkt ceļotājus krastā. 
Neskatoties uz visiem sarežģījumiem, ceļotāji sastapa 
zvejniekus, pavizinājās pa jūras viļņiem un atgriezās 
krastā ar kādu nelielu daļiņu no zvejas loma.

Jūras braucēju piedzīvojumi 

Foto: no Lauku ceļotāja arhīva

Foto: no Lauku ceļotāja arhīva

Pasākuma sagatavošanās darbi ilga līdz rītā 
3.00. Kamēr tika likts ceļa banneris, laiks or-
ganizatorus aplaimoja gan ar lietu gan pērkonu 
gan zibeni. Nekas cits neatlika kā izmantot 
banneri par jumtu!

Foto: no Lauku ceļotāja arhīva

Vispopulārākie objekti
Slīteres ceļotāju dienā visā Dundagas novadā 
tika piedāvāti 19 dažādi atvērtie objekti par 
īpašām cenām vai bez maksas. 

Vislielākā interese ceļotājiem bija par Kol-
kas ragu (600 apmeklētāji), Šlīteres bāku 
(246 apmeklētāji), Kolkas luterāņu baznīcu 
(150 apmeklētāji), Vaides ragu muzeju (106 
apmeklētāju), Lībiešu tautas namu Mazirbē 
(100 apmeklētāji) un Dundagas pili (100 
apmeklētāji)

Populārākie maršruti
Visi 12 piedāvātie maršruti šajā dienā guva 
lielu interesi no ceļotāju puses. Vislielākā 
apmeklētība bija: kājāmgājēju “Kolkasraga 
aplis” (3 grupās kopā izgāja 110 ceļotāji), 
kājāmgājēju “Košrags – Pitrags – Košrags” 
(divās grupās kopā izgāja 75 ceļotāji), 
velomaršruts “Košrags – Mazirbe – Košrags” (1 
grupā kopā izbrauca 40 ceļotāji), ekspedīcija 
“Meklējot garāko dzelzceļa tiltu” (39 ceļotāji), 
kājāmgājēju “Dabas daudzveidība purvā un 
mežos”  (1 grupā kopā izgāja 37 ceļotāji)  un 
kājāmgājēju “Iepazīsti mazirbi” (1 grupā kopā 
izgāja 32 ceļotāji). 

Jāpiemin, ka lielākā daļa to maršrutu, kuros 
pastāvēja dalībnieku skaita ierobežojumi, 
arī pulcēja maksimāli pieļaujamo ceļotāju 
skaitu.
Ziemeļu lietus mežus izstaigāja agrā rītā 7 
ceļotāji, Zvēru vērošanā devās kopumā 20 
ceļotāji un par putnu vērošanu ieinteresējās 
12 ceļotāji. Ar zvejniekiem jūrā devās 
kopumā 22 ceļotāji, bet Šlīteres dabas ta-
kas izstaigāja kopumā 31 ceļotājs.
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PASĀKUMA FOTOGALERIJA

Izturīgāko ceļotāju, gidu, vietējo 
un organizatoru kopbilde

Reģistrācija ir atvērta... Lai vējš neaiznes materiālus pa gaisu, 
lieti noder laukakmeņi

Ierodas pirmie ceļotāji

Jau no paša rīta visi ceļotāji bija labā 
omā un gatavi doties piedzīvojumos

Pie reģistrācijas visi saņēma Slīteres 
tūrisma ceļvedi

Dalībnieki iepazīstas ar maršrutu 
informāciju un izvēlas sev piemērotāko

Daži lēmumu par maršruta izvēli 
pieņēma lielākā grupā

Patīkams maršruts kājāmgājējiem Starp agrajiem zvejas vērotājiem bija 
arī jaunieši un bērni

Jūras laivu cienītāji devās meklēt 
lielākus viļņus

Velomaršruts izvērsās daudz garāks un  
bagātīgāks ar objektiem kā plānots

Pēc zvejas vērošanas atgriežas krastā 
ar lielo lomu
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Laiks aplaimoja ceļotājus ar saulainu 
laiku, zilām debesīm un gubu mākoņiem

Kempinga “Ūši’’ saimniece un Dunda-
gas novada domes priekšsēdētājs

Amatnieku un ražotāju tirgū katrs 
varēja atrast kādu kārumu vai suvenīru

Noslēguma koncerta vadītāji: Jānis 
Mednis un Dāvis Stalts

Asnāte Ziemele, Raimonds Vējonis, 
Aldonis Zumbergs un Dace Sāmīte

Vides ministrs piedalās zivju 
garšošanas un minēšanas sacensībās

Jānis Dambītis, jeb kā vietējie dēvē - 
Kolkas gubernators

Koncerta skatītāji sēdēja zālītē vai 
nelielos bariņos ap ugunskuriem

Pateicoties vējam, varēja mierīgi baudīt 
koncertu un justies odu netraucēts

Tiek pasniegta loterijas galvenā balva 
LC dāvanu karte 100 Ls vērtībā

Ansamblis Sarma uzstājās kā pirmais 
Inoras Sproģes vadībā

Kolkas pūtēju orķestris Viestura Rēriha 
vadībā

Lībiešu dziesmu ansamblis Laula 
Dzintras Tauniņas vadībā

Drosmīgākie ceļotāji piedalījās arī 
lībiešu lasītprasmes konkursā

Līvu jauniešu ansamblis Nurmorkestõr 
uzstājās kopā ar dziedātāju Chilli
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Agrākie ceļotāji 
Pirmie ceļotāji devās ceļā jau plkst. 
4.00 no rīta, lai dotos Zvēru vērošanas 
maršrutā. Viņi redzēja briežus un īpašu 
vietu, kur rudeņos notiek briežu bauri. 
Redzēja arī bebru dambi, bebru mājas, 
kā arī citas interesantas vietas.  

CEĻOTĀJU TOPS
Trakākie ceļotāji
Neskatoties uz lielo vēju, kas brīžam 
nesa pa gaisu gan materiālus gan 
magnetofona tumbas, gan teltis, daži 
no ceļotājiem devās uz kolkasraga pusi 
jūras laivās, lai meklētu vēl lielākus 
viļņus un ekstrēmākas izjūtas.

Jaunākie ceļotāji
Slīteres ceļotāju dienā piedalījās pat 
ļoti jauni ceļotāji. Citi gulēja bērnu 
ratiņos un braukāja pa tirgu, bet citi 
jau devās maršrutos kopā ar savi-
em vecākiem, lai iepazītu Slīteres 
skaistākās ainavas.

Lielākie dabas pētnieki 
Bažu purva ceļotāji maršruta laikā, redzēja 
tādus interesantus dzīvniekus kā gludeno 
čūsku, sila ķirzaku, medni, klinšu ērgli, 
lielo krāšņvaboli, lielā dižkoksngrauža, 
skujkoku dižkoksngrauža, priežu sveķotāj-
koksngrauža un dzeltenās celmmušas 
darbības pēdas.

Ekstrēmākās pārejas
Parasti Pitragupes šķērsošana ir vieg-
la - tā ir maza upīte, kurai var pārlekt 
pāri. Šoreiz, dēļ spēcīgā vēja, tā bija 
pārplūdusi un bija jābrien pa jūru, 
jo tur seklāks. Bet tur viens iekrita, 
citam nācās rokās nest bērnu ratiņus.  
Beigās visi škērsoja veiksmīgi!

Erudītākie ceļotāji
Maršruta laikā “Meklējot garāko 
dzelzceļa tiltu” tika atrasta eļļas 
kaniņa, kas pēc klāt esošo speciālistu 
domām, ir saglabājusies no tiem lai-
kiem, kad te atradās dzelzceļš un tika 
lietota lokomotīvē eļļas glabāšanai.

“Sveiki, vispirms gribēju pateikt paldies par Slīteres pasākumu, bij 
interesanti pabrist 6 stundas pa purvu un pavērot kukaiņus,čūskas 
un ķirzakas. Ceru, ka citiem, kas nav pārāk sportiski, šis pasākums 
neizvērtās par mocībām. Bet spriežot pēc emocijām, iznākot no 
meža visiem bija paticis. bij baigi labs! :)

Noķērām šitādus.” 

Jānis Viškers, SIA dripe dizains | www.dripe.lv

“Esmu no 10 cilvēku komandas, kura 12. jūnijā 5 no rīta piedalījās 
pasākumā - došanās jūrā ar zvejnieku laivām. Katrā gadījumā, 
neskatoties uz rīta ķibelēm, par pasākumu esam sajūsmā un, 
ja tas kļūs par ikgadēju pasākumu - noteikti piedalīsimies vēl. 
Ekspedīcija, kurā maklējām koka dzelzceļa tiltiņu bija super, vieta 
Ūši, kur pēc tam pie ugunskura varējām cept desiņas - arī su-
per! Žēl tikai, ka tādēļ, ka, lai 5 no rīta paspētu uz zveju, bijām 
cēlušies 1.30, līdz ar to uz koncertu palikt vienkārši vairs nebija pa 
spēkam... Liels paldies! “ 
Lāsma Saulīte

“Labdien ! Mēs - tētis, mamma un divi puiši 13 un 6 gadus veci, 
piedalījāmies Jūsu rīkotajā ceļotāju dienā Slīterē. Paldies Jums par 

jauko un interesanto pasākumu.” 

Elita Ziemele no Rīgas

“Paldies par iespēju ieraudzīt un izbaudīt Slīteri citādu!”

Reģionālās attīstības un pašvadību lietu ministrijas Depar-

tamenta vārdā – Dace

CEĻOTĀJU ATSAUKSMES

“Bijām Slīteres parkā šī gada 12. jūnijā kopā visu trīs - mana sieva, 
meita un es. Tā kā bija mums pie jūras nedzīvojošiem nenormāls 
vējš, tad piedalījāmies tikai vienā ekskursijā kopā ar gidu Jāni. Ļoti 
patika ieinteresētība ar kādu Jānis stāstīja par Kolkas ragu, par 
visu pieguļošo teritoriju un arī par atpūtas iespējām arī turpmāk. 
Izstaigājām arī Priežu taku. Paskatījāmies arī blakus esošos objek-
tus - Slīteres bāku un uzkāpām arī skatu tornī. Tagad zināšu, ka 
ir tāds Slīteres rezervāts, ko tādā darīt un kādas iespējas varēšu 
izmantot arī turpmāk”.
Mikus Timofejevs, Rīga
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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.


